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 THE CHANGE OF SOME HERBAGE YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF 

HUNGARIAN VETCH (Vicia pannonica Crantz) AT HARVESTED IN DIFFERENT 

TIMES 
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ÖZET 

Bu çalışma, Bingöl ekolojik koşullarında farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğinde ot 

verimi ve bazı kalite özelliklerinin değişimini belirlemek amacıyla 2017-2018 yetiştirme 

döneminde yürütülmüştür. Araştırmada Macar fiği Altınova 2002 çeşidi kullanılmış olup, 

tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olacak şekilde 

yürütülmüştür. Deneme 11 Ekim 2017 yılında kurulmuş, hasat ise 2018 ilkbaharında Macar 

fiğinin çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme, tam çiçeklenme, alt bakla oluşumu ve tam 

bakla tutma dönemi olmak üzere beş farklı zamanda yapılmıştır. Çalışmada; yeşil ot verimi, 

kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ham kül, asit deterjanda çözünmeyen 

lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), toplam sindirilebilir besin maddesi 

(TSBM), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) ve nispi yem değeri 

(NYD) ile ilgili veriler ele alınmıştır. 

 

Araştırmada; yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ham kül 

oranı, NDF oranı, kuru madde tüketimi ve nispi yem değeri açısından hasat zamanları 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu parametrelerden NDF 

oranı için en düşük değer çiçeklenme başlangıcı aşamasında elde edilirken, geriye kalan 

parametreler açısından en yüksek değerler istatistiksel olarak aynı grupta olan ilk üç hasat 

zamanından (çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme) elde edilmiştir. 

ADF oranı, toplam sindirilebilir besin maddesi ve sindirilebilir kuru madde açısından hasat 

zamanları arasında istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma sonucunda, 

Bingöl koşullarında Macar fiği hasadının çiçeklenme aşamasında (çiçeklenme başlangıcı, 

%50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme) yapılabileceği, baklaların oluşması ile birlikte ot verimi 

ve kalitesinde düşüşler olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hasat zamanı, Macar fiği, verim, kalite, ADF, NDF. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in 2017-2018 cultivation period in order to determine the change of 

yield and some quality characteristics in Hungarian vetch which was harvested at different 

times in Bingöl ecological conditions. In the study Altınova 2002 cultivar of Hungarian vetch 

was used and field trial was carried out with four replications according to randomized block 

design. The field trial was established on 11 October 2017 and the harvest of Hungarian vetch 

was made in five different times of the spring of 2018 (the beginning of flowering, 50% 

flowering, full flowering, bottom pods formation and full pods formation). In the study; green 

herbage yield, dry herbage yield, crude protein ratio, crude protein yield, crude ash, acid 

detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), total digestible nutrient (TDN), 

digestible dry matter (DDM), dry matter intake (DMI) and relative feed value (RFV) are 

discussed. 
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In the study; there were statistically significant differences between the green herbage yield, 

dry herbage yield, crude protein ratio, crude protein yield, crude ash, NDF ratio, dry matter 

intake and relative feed value. While the lowest value of NDF ratio was obtained from the 

beginning of flowering, the highest value of other parameters were obtained from the first 

three harvest times in the same group (beginning of flowering, 50% flowering and full 

flowering). No statistically significant difference was found between harvest times in terms of 

ADF, total digestible nutrient and digestible dry matter. As a result of the research, it was 

determined that the harvest of Hungarian vetch in the Bingöl conditions can be made in 

flowering time (beginning of flowering, 50% flowering and full flowering), and the yield and 

quality decreased with the formation of the pods. 

 

Keywords: Harvest Time, Hungarian Vetch, Yield, Quality, ADF, NDF. 

 

GİRİŞ 

Fiğ (Vicia) cinsine bağlı 150 kadar tür, dünyanın ılıman bölgelerine yayılmıştır. Fiğler daha 

çok ot ve tane yemi, mera, yeşil gübre ve ekim nöbeti bitkisi olarak değer kazanmışlardır. 

Tarımsal yönden önemli bazı fiğ türleri; yaygın fiğ (Vicia sativa), tüylü fiğ (Vicia villosa), 

Macar fiği (Vicia pannonica), koca fiğ (Vicia narbonensis) ve burçak (Vicia ervilia)’tır (Ekiz 

vd. 2011).  

 

Tarımsal yönden önem arz eden fiğlerden biri olan Macar fiğinin dünya üzerinde ilk kültür 

formları Macaristan'da bulunduğu için Macar fiği olarak isimlendirilmiştir. Macar fiği kurak 

ve soğuk şartlara dayanaklıdır. Diğer yem bitkilerinin yaşayamadığı ağır killi topraklara 

adapte olabilmektedir. Kıraç koşullarda ot amaçlı ve tohum amaçlı yetiştiriciliği kolaylıkla 

yapılabilen değerli bir yem bitkisidir (Balabanlı 2009).  

 

Macar fiği, ülkemizin Orta ve Doğu Anadolu’daki kış şartlarına en iyi dayanabilen baklagil 

yem bitkilerinden biridir. Kuru ot üretimi amacıyla bu bölgelerde başarıyla tarımı yapılabilir. 

Yarı yatık olarak gelişmesi nedeniyle yalnız yetiştirilebileceği gibi tahıllarla da (çavdar, arpa 

veya yulaf) karışım halinde de ekilebilir. Elde edilen ürün yeşil ot, kuru ot veya silaj olarak ta 

kullanılabilir (Açıkgöz 2013). 

 

Macar fiğinde ekim normu ekim amacına göre değişir. Tohum için ekim yapılıyorsa 35 -40 

cm sıra aralığı ile dekara 6-8 kg tohumluk yeterlidir. Ot için ekim yapıldığında yalın 

ekimlerde 18-20 cm sıra aralığı ile 10-12 kg/da, karışımlarda ise aynı sıra aralığı ile 6-8 

kg/da Macar fiği ve 4-6 kg/da tahıl (%60-80 Macar fiği ve %20-40 tahıl) ekimi 

yapılmalıdır (Balabanlı 2009). 

 

Macar fiğinde kıraç şartlarda kuru ot verimi dekara 150-250 kg arasında değişmektedir. Bazı 

bölgelerde kuru ot verimi 500 kg/da’a kadar ulaşabilir. Tohum üretimi diğer fiğ türlerine göre 

daha kolaydır. Bitki yarı dik olarak geliştiği için biçimi daha kolay yapılır. Ayrıca tohum 

dökme sorunu da daha azdır. Tohum verimi 50-150 kg/da arasında değişir (Açıkgöz 2013).  

 

Son yıllara kadar ülkemizde fiğ tarımı tohum üretimi için yapılmaktaydı. Ancak, ot üretimi 

amacıyla yetiştiricilik her yıl daha çok yaygınlaşmaktadır. Tohum hasat ve harmanından sonra 

kalan sap, yaprak ve diğer artıklar saman haline getirilip yine hayvan yemi olarak 

değerlendirilmektedir. Fiğ samanının lezzetliliği, besin içeriği ve sindirilebilirliği tahıl 

samanlarından çok yüksektir (Acar ve Ayan 2012). 

2017 yılı bitkisel üretim istatistiklerine göre ülkemizde 770 294 dekar alanda Macar fiği ekimi 

yapılmakta, dekar başına yeşil ot verimi 1 436 kg olup, toplam üretim miktarı ise 1 105 095 
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tondur. Bingöl ilinde ise 1 074 dekar alanda Macar fiği ekimi yapılmakta, dekar başına yeşil 

ot verimi 1 696 kg ve üretim miktarı ise 1 814 tondur (Anonim 2018a). 

 

Yetiştirilen bitkilerin; rakım, kullanılan çeşit, iklim, toprak istekleri, ekim zamanı, ekim 

sıklığı, sulama, hasat dönemi vb. etkenlerin bilinçsiz yürütülmesinden ötürü verim ve kalitede 

ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Bu parametreler arasında yer alan hasat zamanı, Macar 

fiği yetiştiriciliği üzerine etkilidir. Neticede uygun hasat zamanının tespit edilmesi verim ve 

kalitede meydana gelebilecek kayıpları minimum düzeye indirecektir. Bu nedenle bu çalışma; 

Bingöl ekolojik koşullarında Macar fiğinin verim ve kalitesi üzerinde etkili olan faktörlerden 

biri olan uygun hasat zamanını tespit etmek amacıyla 2017-2018 yılı yetiştirme sezonunda 

yürütülmüştür.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal  

Bu araştırma, 2017-2018 yılı yetiştirme sezonunda Bingöl Üniversitesi Genç Meslek 

Yüksekokulu uygulama alanında yürütülmüştür. Materyal olarak Altınova 2002 tescilli Macar 

fiği çeşidi kullanılmıştır. Çeşit, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında 

tescil edilmiştir.  

 

Tek yıllık baklagil yem bitkisi olan Altınova 2002 Macar fiği çeşidinin ana sap uzunluğu 

ortalama 72 cm’dir. Ortalama olarak dekara yeşil ot verimi 1500 kg, kuru ot verimi 485 kg ve 

tane verimi 122 kg olan Altınova 2002 Macar fiği çeşidi kuraklığa ve soğuk şartlara da 

dayanıklıdır. Çeşit orta erkenci olup, ilkbahar yağışlarından olumlu etkilenmektedir. İç 

Anadolu bölgesi ve bu bölgeye yakın ekolojiler için önerilebilecek kışlık bir çeşittir (Anonim 

2018b).  

 

Araştırma Alanının İklim ve Toprak Özellikleri 

Araştırmanın yürütüldüğü 2017-2018 yılı yetiştirme dönemi ile bu döneme ait uzun yılların 

(1990-2015) iklim verileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu iklim verileri incelendiğinde, 1990-2015 

yılları arasında Bingöl ilinin aylık ortalama sıcaklığının 6.2 oC, toplam yağış miktarının 870.3 

mm ve ortalama nispi nem değerinin ise %65.1 olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın 

yürütüldüğü 2017-2018 yetiştirme sezonunun, 1990-2015 yılları ortalamasına göre daha sıcak 

(9.1 0C), daha az yağışlı (798.1 mm) ve nispi nem değerinin de daha düşük (%62.1) olarak 

elde edildiği görülmektedir.  

 

Tablo 1. Bingöl ili uzun yıllar ve 2017-2018 yetiştirme dönemine ait iklim verileri 

Bingöl 
Ortalama Sıcaklık 

Değerleri (0C) 

Toplam 

Yağış (mm) 

Nispi 

Nem (%) 

Aylar 

(2017-2018) 

Uzun 

Yıllar 
2017-2018 

Uzun 

Yıllar 
2017-2018 

Uzun 

Yıllar 
2017-2018 

Ekim 14.2 13.4 70.3 52.8 58.9 48.6 

Kasım 6.5 7.3 91.8 99.5 64.7 68.5 

Aralık 0.2 3.7 121.8 74.6 70.7 69.8 

Ocak -2.5 2.0 154.0 204.0 73.3 72.7 

Şubat -0.9 5.2 137.7 74.9 72.2 65.8 

Mart 4.9 10.3 124.1 72.2 64.2 59.1 

Nisan 10.9 14.4 103.8 57.1 61.2 44.1 

Mayıs 16.2 16.4 66.8 163.0 55.8 67.9 

Ort/Toplam 6.2 9.1 870.3 798.1 65.1 62.1 

*Kaynak: Bingöl Meteoroloji Müdürlüğü. 
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Araştırma alanına ait toprak örneğinin analizi Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 

Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü laboratuvarında yapılmıştır. Araştırma alanına ait toprak 

yapısının büyük oranda kumlu, killi ve tınlı (kil oranı %17.3, silt oranı %27.9 ve kum oranı 

%54.8), pH'sı nötr, hafif tuzlu, organik madde ve fosfor oranlarının az, potasyum oranının ise 

yeterli olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Araştırma alanına ait toprak analizi sonuçları 
Tekstür 

pH 
EC 

(µS/cm) 

OM 

(%) 

K2O 

(kg/da) 

P2O5 

(kg/da) Kil Silt Kum Sınıf 

17,30 27,90 54,80 
Kumlu 

Killi Tınlı 
7,41 0,22 1,88 47,55 5,19 

 

Metot 

Araştırmanın tarla denemesi 11 Ekim 2017 tarihinde tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekerrürlü olacak şekilde kurulup, yürütülmüştür. Tarla denemesinde her parselin boyu 5 m, 

her parselde 6 sıra ve her sıra arası da 20 cm olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Denemede, dekar başına 10 kg gelecek şekilde tohumluk kullanılmıştır. Deneme alanına 

ekimden önce dekar başına 4 kg azot ve 10 kg fosfor (P2O5) gelecek şekilde gübreleme 

yapılmıştır. Hasat, 2018 ilkbahar döneminde bitkilerin gelişme dönemleri esas alınarak 

yapılmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Macar fiğine ait hasat zamanları 

1. Çiçeklenme Başlangıcı 02 Mayıs 2018 

2. %50 Çiçeklenme 23 Mayıs 2018 

3. Tam Çiçeklenme 05 Haziran 2018 

4. Alt Bakla Oluşumu 10 Haziran 2018 

5. Tam Bakla Tutma 25 Haziran 2018 

   

İncelenen Özellikler 

Her parselden kenar tesiri çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım biçilerek tarla koşullarında 

tartılmıştır. Tartım sonucu elde edilen değerler dekara kg olarak yeşil ot verimi 

hesaplanmıştır. Her parselden alınan 500 gram bitki numunesi, 70 °C’de 48 saat 

kurutulduktan sonra tartılmıştır. Elde dilen değer, yeşil ot verimi ile çarpılarak kuru ot verimi 

kg olarak hesaplanmıştır (Anonim 2018c). Macar fiği numunelerinin azot (N) içerikleri 

Kjeldahl yöntemi yardımıyla tespit edilmiştir. Elde edilen azot miktarları 6.25 katsayısı ile 

çarpılarak ham protein oranı elde edilmiştir (AOAC 1990). Macar fiği numunelerinde tespit 

edilen ham protein oranları, denemede elde edilen kuru ot verimleri ile çarpılarak dekara ham 

protein verimi hesaplanmıştır. Numunelerin ham kül içeriği 550 oC’de 8 saat kül fırınında 

yakılarak elde edilmiştir (AOAC 1990). 

 

Asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) değerleri, 

ANKOM 200 Fiber Analyzer (ANKOM Technology Corp. Fairport, NY, USA) cihazı 

yardımıyla tespit edilmiştir (Van Soest et al. 1991). TSBM= (-1.291 x ADF) + 101.35 

Formülünden yararlanarak toplam sindirilebilir besin maddesi hesaplanmıştır (Horrocks ve 

Vallentine 1999). Elde edilen ADF oranı yardımıyla sindirilebilir kuru madde (SKM= 88,9 - 

(0,779 x %ADF)), NDF oranı yardımıyla kuru madde tüketimi (KMT= 120 / (%NDF)) ve 

SKM, KMT oranları yardımıyla da nispi yem değeri (NYD= SKM x KMT / 1,29) 

hesaplanmıştır (Morrison 2003).  
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İstatistikî Model ve Değerlendirme Yöntemi 

Elde edilen veriler, JUMP istatistik paket programı (SAS programına ait bir yazılım) ile 

tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi 

neticesinde istatistiksel olarak önemli çıkan faktör ortalamalarının karşılaştırılması Tukey testi 

ile yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi, Ham Protein Oranı ve Ham Protein Verimi 

Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait yeşil ot ve kuru ot verimleri ile ham protein 

oranı ve verimleri Tablo 4’te verilmiştir. Macar fiğinin hasat zamanları arasında tespit edilen 

farkın yeşil ot, kuru ot ve ham protein verimlerine etkisinin istatistiksel olarak %1, ham 

protein oranına etkisinin ise istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli olduğu görülmektedir. 

 

Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğinde ortalama olarak yeşil ot verimi 1928 kg/da, kuru 

ot verimi 485 kg/da, ham protein oranı %24.3 ve ham protein verimi 118.5 kg/da olarak elde 

edilmiştir. Çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme dönemlerinde hasat 

edilen Macar fiğinin yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi 

açısından istatistiksel olarak en yüksek değerlerini verdiği görülmektedir. Alt baklaların 

oluşması ve tam bakla döneminde hasat edilen Macar fiğinin ise incelenen bu özellikler 

açısından diğer hasat zamanlarına göre daha düşük değerler verdiği ve istatistiksel olarak ta 

aynı grupta yer aldığı görülmüştür (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait yeşil ot verimi, kuru ot verimi, 

ham protein oranı ve ham protein verimi 

Hasat Zamanları 
Yeşil Ot Verimi 

(kg/da)** 

Kuru Ot Verimi 

(kg/da)** 

Ham Protein 

Oranı (%)* 

Ham Protein 

Verimi (kg/da)** 

Çiçeklenme Başlangıcı 2307 a 484 ab 23.9 ab 115.7 ab 

%50 Çiçeklenme 2624 a 652 a 24.2 ab 158.4 a 

Tam Çiçeklenme 2304 a 535 ab 26.8 a 143.2 a 

Alt Baklaların Oluşumu 1142 b 365 b 23.4 b 86.1 b 

Tam Bakla Dönemi 1261 b 387 b 23.1 b 89.3 b 

Ortalama 1928 485 24.3 118.5 

Farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (*P≤0,05, **P≤0,01). 

 

İklim koşullarının, yetişme sezonlarının (yazlık, kışlık), toprak özelliklerinin, tercih edilen 

bitki materyalleri ve hasat zamanlarının farklılığından dolayı farklı çalışmalarda farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Macar fiği ile ilgili elde edilen yeşil ot verimleri; Ankara ili ekolojik 

koşullarında 1147-2944 kg/da (Mutlu ve Ekiz 2012) ve Kayseri kıraç koşullarında 1160,7-

2600 kg/da (Hashalıcı vd. 2017) olarak elde edilen bulgular ile; kuru ot verimleri ile ilgili elde 

edilen bulgular ise Van ekolojik şartlarında 363-654 kg/da (Aksoy ve Nursoy 2010) ve 

Çankırı koşullarında 510-570 kg/da (Kusvuran vd. 2014) olarak elde edilen bulglar ile uyum 

içerisindedir. 

 

Kullanılan çeşitlerin genetik yapısının farklılığı ile bu çeşitlerin farklı zamanlarda hasat 

edilmesi ham protein oranlarının farklı olarak elde edilmesine sebebiyet vermiştir. Ham 

protein verimi; ham protein oranı ve kuru ot veriminin çarpılması sonucu elde edilen bir 

parametre olduğundan, farklı ekolojik bölgelerde farklı kuru ot verimlerinin elde edilmesi 

ham protein verimlerinin farklı olarak elde edilmesine sebebiyet vermektedir. Macar fiğinde 

ham protein oranları ve verimleri ile ilgili elde edilen bulgular; Isparta ili ekolojik 

koşullarında %17.66–24.89 ve 78.9-91.4 kg/da (Güzeloğulları ve Albayrak 2012) ve Siirt 
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ekolojik koşullarında %22-27 ve 58-98 kg/da (Eviz vd. 2016) olarak elde edilen bulgular ile 

yakın ve benzer olduğu görülmüştür.  

 

Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş olsa da genel olarak en yüksek kuru ot 

verimlerinin çiçeklenme aşamalarında (başlangıç başlangıcı, %50 çiçeklenme ve tam 

çiçeklenme) elde edildiği, en düşük kuru ot verimlerinin ise bakla oluşumu ve gelişimi 

dönemlerinden elde edildiği görülmüştür. 

 

Ham Kül, ADF ve NDF Oranları 

Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait ham kül, ADF ve NDF oranları ve 

ortalamaları Tablo 5’te verilmiştir. Macar fiğinin hasat zamanları arasında tespit edilen farkın 

ADF oranına etkisinin önemli olmadığı, ham kül oranına etkisinin istatistiksel olarak %1 ve 

NDF oranına etkisinin ise %5 düzeyinde önemli olduğu görülmektedir (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait ham kül, ADF ve NDF oranları 
Hasat Zamanları Ham Kül Oranı (%)** ADF Oranı (%) NDF Oranı (%)* 

Çiçeklenme Başlangıcı 10.4 a 30.0 37.2 b 

%50 Çiçeklenme 9.3 a 36.1 42.8 ab 

Tam Çiçeklenme 8.1 ab 36.8 43.0 ab 

Alt Baklaların Oluşumu 6.8 b 37.2 43.3 ab 

Tam Bakla Dönemi 7.0 b 42.3 47.5 a 

Ortalama 8.3 36.5 42.8 

Farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (*P≤0,05, **P≤0,01). 

 

Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğinde ortalama ham kül oranı %8.3, ADF oranı %36.5 

ve NDF oranı %42.8 olarak elde edilmiştir. Ham kül oranı en yüksek değerini istatistiksel 

olarak aynı grupta olan çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme hasat 

dönemlerinde vermiştir. Hasat dönemleri arasında ADF oranı açısından istatistiksel olarak bir 

farklılık tespit edilememiştir. NDF oranı ise en yüksek değerini tam bakla tutma döneminde, 

en düşük değerini ise çiçeklenme başlangıcı döneminde vermiştir (Tablo 5). 

  

Yemlerde kuru madde yakılarak ham kül elde edilir. Ham kül yemlerde bulunan inorganik 

maddeleri ifade eder ve yemlerdeki makro ve mikro elementler ile kum, taş, toprak gibi 

maddeleri kapsamaktadır. Yeme sonradan bulaşabilen taş, toprak, kum gibi maddeler 

hayvanlar tarafından sindirilmeden dışarı atılmaktadır. Macar fiğinin çiçeklenme başlangıcı, 

%50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme dönemlerinde ham kül oranının yüksek olması makro ve 

mikro element varlığı açısından bu dönemlerin daha yüksek potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 

Macar fiği ile ilgili elde edilen ham kül oranları; Doğu Anadolu ekolojik koşullarında %8.35-

8.93 (Bingöl vd. 2007), Çankırı koşullarında %7.9–8.1 (Kusvuran vd. 2014) ve Kayseri kıraç 

koşullarında %8.95-11.83 (Hashalıcı vd. 2017) olarak elde edilen bulgular ile benzerlik 

göstermiştir. ADF oranları; Çankırı koşullarında %34.1–37.3 (Kusvuran vd. 2014), Bingöl 

ekolojik koşullarında %34.1 (Çaçan ve Yılmaz 2015) ve Kayseri kıraç koşullarında %30.01-

37.14 (Hashalıcı vd. 2017) olarak elde edilen bulgular ile benzerlik gösterirken; NDF oranları 

Erzurum ilinde %38.3–45.0 (Kara ve Çomaklı 2013), Bingöl ekolojik koşullarında %40.7 

(Çaçan ve Yılmaz 2015) ve Kayseri kıraç koşullarında %39.05-46.79 (Hashalıcı vd. 2017) 

olarak elde edilen bulgular ile paralellik göstermiştir. Erken biçimlerde ADF ve NDF oranları 

düşük, geç biçimlerde ise ADF ve NDF oranları daha yüksek çıkmaktadır. Genel olarak ADF 

ve NDF oranları çiçeklenme başlangıcından bakla oluşumu dönemlerine doğru bir artış 
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göstermektedir. Çünkü bitki yaşlandıkça, sindirilme oranı düşmekte hücre çeperini oluşturan 

bileşikler olan ADF ve NDF oranlarında ise artış görülmektedir. 

 

Toplam Sindirilebilir Besin Maddesi, Sindirilebilir Kuru Madde, Kuru Madde Tüketimi 

ve Nispi Yem Değeri 

Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait TSBM, SKM, KMT oranları ile nispi yem 

değerine ve ortalamalar Tablo 6’da verilmiştir. Macar fiğinin hasat zamanları arasında tespit 

edilen farkın, TSBM ve SKM oranlarına etkisinin önemli olmadığı, kuru madde tüketimi ve 

nispi yem değerine etkisinin ise istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu 

görülmektedir (Tablo 6).  

 

Tablo 6. Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğine ait toplam sindirilebilir besin 

maddesi, sindirilebilir kuru madde, kuru madde tüketimi ve nispi yem değeri 

Hasat Zamanları TSBM (%) SKM (%) KMT (%)** NYD** 

Çiçeklenme Başlangıcı 62.6 65.5 3.22 a 163.8 a 

%50 Çiçeklenme 54.8 60.8 2.82 ab 132.9 ab 

Tam Çiçeklenme 53.9 60.3 2.80 ab 130.8 ab 

Alt Baklaların Oluşumu 53.3 59.9 2.78 b 129.0 ab 

Tam Bakla Dönemi 46.8 56.0 2.55 b 112.0 b 

Ortalama 54.3 60.5 2.83 133.7 

Farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir (*P≤0,05, **P≤0,01). 

 

Macar fiğinde ortalama olarak TSBM oranı %54.3, SKM oranı %60.5, KMT oranı %2.83 ve 

nispi yem değeri 133.7 olarak elde edilmiştir. En yüksek KMT oranı çiçeklenme başlangıcı, 

%50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme dönemlerinden elde edilmiştir. Nispi yem değeri ise en 

düşük değerini tam bakla tutma döneminde, en yüksek değerini ise istatistiksel olarak 

birbirinden farksız olan ilk dört hasat döneminde verdiği görülmüştür. 

 

Macar fiği ile ilgili elde edilen TSBM oranları; Van ekolojik koşullarında %52.01-67.88 

(Aksoy ve Nursoy 2010), Isparta ili ekolojik koşullarında %56.71-68.39 (Güzeloğulları ve 

Albayrak 2012) ve Doğu Akdeniz ekolojik koşullarında %60.74 (Yılmaz vd. 2015) olarak 

elde edilen bulgular ile benzerlik göstermiştir. SKM oranları; Doğu Anadolu ekolojik 

koşullarında %59.43-63.21 (Bingöl vd. 2007), Van ekolojik koşullarında %59.10-68.69 

(Aksoy ve Nursoy 2010) ve Bingöl ekolojik koşullarında %62.4 (Çaçan ve Yılmaz 2015) 

olarak elde edilen bulgular ile KMT oranları; Van ekolojik koşullarında %2.36-3.38 (Aksoy 

ve Nursoy 2010) ve Bingöl ekolojik koşullarında %3.0 (Çaçan ve Yılmaz 2015) olarak elde 

edilen bulgular ile paralellik gösterirken; nispi yem değeri Van ekolojik koşullarında 106-180 

(Aksoy ve Nursoy 2010), Bingöl ekolojik koşullarında 143.2 (Çaçan ve Yılmaz 2015) ve 

Doğu Akdeniz ekolojik koşullarında 118.8 (Yılmaz vd. 2015) olarak elde edilen değerler ile 

uyum içerisinde olduğu görülmüştür.  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

En yüksek yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ham kül 

oranı ve kuru madde tüketimi oranı ilk üç dönemde yani çiçeklenme başlangıcı, %50 

çiçeklenme ve tam çiçeklenme dönemlerinden elde edilmiştir. ADF, toplam sindirilebilir 

besin madde (TSBM) ve sindirilebilir kuru madde (SKM) oranları açısından hasat zamanları 

arasında istatistiksel olarak bir farklılık görülmemiştir. Her ne kadar istatistiki olarak bir 

farklılık tespit edilmemiş olsa da, sindirilebilirliğin çiçeklenme başlangıcından tam bakla 

oluşumu dönemine doğru bir azalma eğilimi gösterdiği aynı şekilde ADF oranında da tam 

tersi yönde bir artış olduğu görülmektedir. NDF oranı en düşük değerini, nispi yem değeri ise 

en yüksek değerini çiçeklenme başlangıcı aşamasında vermiştir. Ancak %50 çiçeklenme, tam 

çiçeklenme ve alt baklaların oluşması dönemlerinden elde edilen sonuçların istatistiksel 

olarak aynı grupta yer aldığı görülmüştür. NDF oranı açısından çiçeklenme aşamasından tam 

bakla dönemine doğru bir artış eğilimi, nispi yem değeri açısından ise tam tersi şekilde bir 

azalma eğilimi olduğu görülmektedir. 

 

Tüm bu parametreler birlikte değerlendirildiğinde ot amaçlı yapılacak Macar fiği 

yetiştiriciliğinde hasadın, çiçeklenme döneminde (çiçeklenme başlangıcından tam çiçeklenme 

dönemine kadar olan dönem) yapılabileceği fikrini doğurmuştur. Her ne kadar geniş bir 

dönem gibi gözüküyor olsa da aslında çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme aşamasına 

kadar olan sürenin yaklaşık olarak bir aylık bir zaman dilimine tekabül ettiği tecrübe 

edilmiştir. Dolaysıyla verim ve kalite açısından üretici imkânları doğrultusunda veya ikinci 

ürün ekim zamanını ayarlama doğrultusunda bu süre içerisinde yani çiçeklenme döneminin 

herhangi bir aşamasında Macar fiği hasadının yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  
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