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ÖZET 

 

Bu çalışma, Bingöl ekolojik koşullarında farklı zamanlarda ekimi yapılan tüylü fiğde ot 

verimi ve bazı kalite özelliklerinin tespiti amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, bitkisel 

materyal olarak tüylü fiğin Ceylan çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemesi, 02 Ekim 2017 

tarihinde başlayıp 15 gün aralıklarla beş farklı ekim zamanı olacak şekilde tesadüf blokları 

deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur.  Hasat, 2018 ilkbaharında tüylü 

fiğde alt baklaların oluşum dönemi esas alınarak yapılmıştır. Araştırmada; 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 ekim zamanları 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ekim zamanlarının ADF, 

TSBM, SKM oranları arasında istatistiki açıdan bir farklılık bulunmamıştır. En yüksek yeşil 

ot verimi, kuru ot verimi, ham protein verimi ve ham kül oranı istatistiksel olarak birinci ve 

ikinci ekim zamanlarından, en yüksek ham protein oranı, kuru madde tüketimi ve nispi yem 

değeri de birinci, ikinci ve üçüncü ekim zamanlarından elde edilmiştir. 

 

Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; birinci ve ikinci ekim zamanından sonra 

verimin, üçüncü ekim zamanından sonra ise kalitenin düştüğü görülmüştür. Dolayısıyla 

Bingöl ekolojik koşullarında ot amaçlı yetiştiriciliği yapılacak tüylü fiğ için ideal ekim 

zamanının Ekim ayının ilk yarısı olabileceği (1-15 Ekim) sonucuna varılmıştır. Ekim ayından 

sonra yapılacak ekimlerde hem verim hem de kalitenin düştüğü belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekim zamanı, tüylü fiğ, verim, kalite, ADF, NDF. 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the yield and some quality characteristics of hairy 

vetch, cultivated at different times in Bingöl ecological conditions. In the research, Ceylan 

cultivar of hairy vetch was used as plant material. Field trial, starting on 02 October 2017, 15 

days interval with five different sowing time in the form of randomized block design with 

four replications was established. The harvest was made in the spring of 2018 on the basis of 

the formation period of the sub-pods in hairy vetch. In the study; green forage yield, dry 

matter yield, crude protein content, crude protein yield, crude ash, acid detergent fiber (ADF), 
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neutral detergent fiber (NDF), total digestible nutrients (TDN), digestible dry matter (DDM), 

dry matter intake (DMI) and relative feed value (RFV) are discussed. 

 

In the study; statistically, significant differences were found in terms of green forage yield, 

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

intake, and relative feed value. In terms of ADF, TDN and DDM ratios, there was no 

statistically significant difference among sowing times. The highest green forage yield, dry 

matter yield, crude protein yield, and crude ash ratio were obtained from the statistically first 

and second sowing times; the highest crude protein content, dry matter intake and the relative 

feed value were obtained from the statistically first, second and third sowing times. 

 

When all these results are evaluated together; it was observed that the yield decreased after 

the first and second sowing times and the quality decreased after the third sowing period. 

Therefore, it is concluded that the ideal sowing time for hairy vetch will be made in Bingöl 

ecological conditions during the first half of October (1-15 October). It was determined that 

both yield and quality decreased after October. 

 

Keywords: Sowing time, hairy vetch, yield, quality, ADF, NDF. 

 

GİRİŞ 

 

Fiğ cinsi çerisinde toplam 150 tür bulunmaktadır. Ülkemizde ise doğal olarak yetişen toplam 

59 fiğ türü bulunmaktadır. Anavatanı Orta Asya’dan Akdeniz havzasına kadar uzanan 

bölgedir. Tek yıllık baklagil yem bitkileri içerisinde tarımı en çok yapılan fiğlerdir (Acar ve 

Ayan, 2012). Fiğ türleri içerisinde tarımı oldukça yaygın olan, kışa ve kurağa dayanımı 

oldukça yüksek olan tüylü fiğ çeşidi ilk kez 1857’de Almanya’da kültüre alınmıştır (Soya ve 

ark., 2004).  

 

Tüylü fiğin iklim istekleri yönünden en belirgin özelliği kış soğuklarına ve gelişmiş, 

dallanmış kök sistemi sayesinde kuraklıklara karşı dayanıklı olmasıdır. Bu nedenle İç ve 

Doğu bölgelerimizde sonbaharda erken ekilmek koşuluyla kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. 

Bitki gölgeye de belli ölçüde toleranslıdır. Toprak isteği yönünden fazla seçiciliği yoktur. 

Ancak, hafif ve kumlu topraklarda daha iyi gelişmektedir. Nemli, ağır ve su tutan topraklarda 

iyi gelişemez (Manga ve ark., 2003). 

 

Dekara kuru ot verimi 200-250 kg kadardır (Açıkgöz, 2001). Dekara tohum verimi ise 

ortalama 100-150 kg kadardır. Çok iyi koşullarda bu değer 300 kg’a kadar çıkabilmektedir. 

Tüylü fiğde bitki üzerindeki baklaların farklı zamanda olgunlaşmasından dolayı tohum 

üretimi zordur. Tohum verimi potansiyel verimin çok altında kalmaktadır (Manga ve ark., 

2003). Tohum üretiminden sonra geriye kalan saman da yaklaşık %10 protein, %64 NDF, 

%49 ADF, %11 ADL içeriği ile birçok baklagil ve tahıl samanına göre oldukça kaliteli bir 

yem kaynağı teşkil etmektedir (Avcıoğlu ve ark., 2009). 

 

Bölgemizin sahip olduğu sıcak yaz ve soğuk kış şartları bitkisel üretimi etkilemektedir. Bir 

ürünün yazlık veya kışlık olarak ekilmesi, yazlık veya kışlık olarak ekilen bir ürünün erken 

veya geç ekilmesi o üründen elde edilecek verim üzerinde doğrudan etkili olan bir faktördür. 

Bundan hareketle Bingöl ekolojik koşullarında kışlık olarak farklı zamanlarda ekimi yapılan 

tüylü fiğin, en iyi verimi verebileceği ideal ekim zamanın belirlenmesi ve farklı ekim 

zamanlarının tüylü fiğin verim ve kalitesi üzerinde ne tür etkilere yol açtığının belirlenmesi, 

bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
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MATERYAL VE METOT 
 

Materyal 
 

Bu araştırmada bitkisel materyal olarak, Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 2015 yılında tescil edilen Tüylü fiğin Ceylan çeşidi kullanılmıştır. Çalışma, Bingöl 

Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Alanında, 2017-2018 yılı 

yetiştirme sezonunda yürütülmüştür.  
 

Bingöl Meteoroloji Müdürlüğünden temin edilen Bingöl ilinin aylık sıcaklık, toplam yağış ve 

nispi nem değerleri ile ilgili veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Bu veriler incelendiğinde, 2017-

2018 yıllarında denemenin yürütüldüğü aylara ait ortalama sıcaklık değerinin 9.1
 o

C, toplam 

yağışın 798.1 mm ve nispi nem değerinin ise %62.1 olduğu görülmektedir. Denemenin 

yürütüldüğü 2017-2018 yetiştirme döneminin uzun yıllar (1990-2015) ortalamasına kıyasla 

daha sıcak, toplam yağış ve nispi nem oranının ise daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü dönemlere ve uzun yıllara ait iklim verileri 

Bingöl 
Ortalama Sıcaklık 

Değerleri (
0
C) 

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 
 

 

Deneme alanının 10 farklı nokta ve 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneğinin analizi, 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Besleme Bölümü Laboratuvarında 

yapılmıştır. Deneme alanın toprak analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Deneme alanına ait toprak analizi sonuçları 

Tekstür 
pH 

EC 

(µS/cm) 

OM 

(%) 

K2O 

kg/da) 

P2O5 

(kg/da) 

Kireç 

(%) Kil Silt Kum Sınıf 

19.11 16.71 64.18 
Kumlu 

Killi Tınlı 
7.10 0.45 2.19 39.75 4.88 2.85 

 

Deneme alanına ait toprak yapısının kumlu, killi ve tınlı yapıya sahip olduğu (kil oranı 

%19,11, silt oranı %16,71 ve kum oranı %64,18), pH düzeyinin nötr, tuzsuz, az kireçli, 

organik madde ve yarayışlı fosfor oranlarının az, potasyum oranının ise yeterli olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Metot 

Araştırma alanı, pulluk ile derin sürüm yapıldıktan sonra kültivatörle üstten sürüm yapılarak 

toprak hazırlığı yapılmıştır. Denemede, 02 Ekim 2017 tarihinde başlayarak 15 gün aralıklarla 

beş ekim olacak şekilde ekim yapılmıştır. Hasat ise parsellerde alt baklaların oluşmaya 
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başladığı dönem esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın ekim ve hasat tarihleri Çizelge 3’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Farklı zamanlarda ekimi yapılan tüylü fiğe ait ekim ve hasat tarihleri 

 Ekim Tarihleri Hasat Tarihleri  

Birinci ekim zamanı 02 Ekim 2017 28 Mayıs 2018  

İkinci ekim zamanı 15 Ekim 2017 04 Haziran 2018  

Üçüncü ekim zamanı 01 Kasım 2017 11 Haziran 208  

Dördüncü ekim zamanı 15 Kasım 2017 18 Haziran 2018  

Beşinci ekim zamanı 01 Aralık 2017 25 Haziran 2018  

 

Tarla denemesi 5 m uzunluğunda parsellerde, 6 sıra, 20 cm sıra aralığı ve tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olacak şekilde kurulup ve yürütülmüştür. Denemede, 10 

kg/da tohumluk kullanılmıştır. Ekim yapılmadan önce deneme alanına “4 kg/da azot ve 10 

kg/da fosfor (P2O5)” olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. 

 

Araştırmada parsellerden kenar tesiri atıldıktan sonra geriye kalan kısmın tamamı hasat 

edilerek tarla koşullarında tartılmıştır. Parsel başına elde edilen verim, hesaplama yoluyla 

dekara yeşil ot verimine dönüştürülmüştür. Biçilen parsellerden 500 gram alınan bitki 

örnekleri kurutma dolabında 70 °C’de 48 saat kurutulup tartılmıştır. Elde edilen değer ile yeşil 

ot verimi çarpılarak dekara kuru ot verimi elde edilmiştir (Anonim, 2018).  

 

Kjeldahl yöntemiyle her parselden elde edilen tüylü fiğ örneklerinin azot (N) içerikleri tespit 

edilmiştir. Elde edilen değer, 6,25 katsayısı ile çarpılarak ham protein oranı elde edilmiştir. 

Her parsele ait ham protein oranı, o parselden alınan kuru ot verimi ile çarpılarak, ham protein 

verimi hesaplanmıştır. Parsellere ait bitki örneklerinin ham kül içeriği, 550 
o
C’de kül fırınında 

8 saat yakılarak elde edilmiştir (AOAC, 1990).  

 

Örneklerin asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) 

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

cihazı kullanılarak belirlenmiştir (Van Soest et al., 1991).  

 

Toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM), tespit edilen ADF oranı yardımıyla ve TSBM = 

(-1,291 x ADF) + 101,35 formülü kullanılarak elde edilmiştir (Horrocks ve Vallentine, 1999). 

Ankom cihazı ile yapılan analiz sonucunda, elde edilen ADF oranı yardımıyla sindirilebilir 

kuru madde oranı (SKM= 88,9 - (0,779 x %ADF)), NDF oranı yardımıyla kuru madde 

tüketimi (KMT = 120 / %NDF) ve SKM ile KMT değerleri yardımıyla da nispi yem değeri 

(NYD= SKM x KMT / 1,29) hesaplanarak elde edilmiştir (Morrison, 2003).  

 

Denemede elde edilen verilere tesadüf blokları deneme desenine göre JMP istatistik programı 

yardımıyla varyans analizi uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda istatistiksel olarak 

önemli çıkan ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Page 182 of 873



ISPEC 

ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ 
10-12 Haziran 2019, SİİRT 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi  
 

Tüylü fiğin ekim zamanlarına ait yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham 

protein verimleri Çizelge 4’te verilmiştir. Bu parametreler açısından ekim zamanları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (P≤0.01) görülmektedir.  

 

Çizelge 4. Tüylü fiğin ekim zamanlarına ait yeşil ot verimi (kg/da), kuru ot verimi (kg/da), ham protein oranı 

(%) ve ham protein verimleri (kg/da) 

Ekim Zamanları 
Yeşil Ot 

Verimi** 

Kuru Ot 

Verimi** 

Ham Protein 

Oranı** 

Ham Protein 

Verimi** 

Birinci ekim zamanı 1901 a 380 a 24.8 a 94.0 a 

İkinci ekim zamanı 1684 a 345 ab 24.0 ab 82.6 a 

Üçüncü ekim zamanı 814 b 271 bc 20.8 abc 56.3 b 

Dördüncü ekim zamanı 531 bc 225 c 19.8 bc 44.9 b 

Beşinci ekim zamanı 449 c 202 c 19.7 c 39.4 b 

Ortalama 1076 285 21.8 63.4 

 CV(yeşil ot):%11.69, CV(kuru ot):%14.50, CV(protein):%8.81, CV(protein verimi):%15.53, **:P≤0.01 

 

Tüylü fiğde yeşil ot verimi 449–1901 kg/da arasında değişim göstermiş olup ortalama 1076 

kg/da, kuru ot verimi 202-380 kg/da arasında değişim göstermiş olup ortalama 285 kg/da, 

ham protein oranları %19.7-24.8 arasında değişim göstermiş olup ortalama %21.8 ve ham 

protein verimi de 39.4-94.0 kg/da arasında değişim göstermiş olup ortalama 63.4 kg/da olarak 

elde edilmiştir. 

 

En yüksek yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi istatistiki 

açıdan aynı grupta yer alan birinci ve ikinci ekim zamanlarından elde edilirken, bu 

parametreler açısından en düşük değerler de istatistiki açıdan aynı grupta yer alan üçüncü, 

dördüncü ve beşinci ekim zamanlarından elde edilmiştir. 

 

Tüylü fiğ ile ilgili elde edilen yeşil ot ve kuru ot verimleri; İç Anadolu Bölgesi koşullarında 

(Altınok ve Hakyemez 2000), Diyarbakır ekolojik koşullarında (Saruhan vd. 2001) ve Ankara 

koşullarında (Doğan 2014) elde edilen bulgular ile benzerlik göstermiştir. İklim koşulları ve 

toprak özelliklerinin farklılığının yanı sıra, tercih edilen çeşitlerin ve ekim ile hasat 

zamanlarının farklılığından dolayı bu çalışmada elde edilen bulgular; Antalya ova 

koşullarında (Özyiğit ve Bilgen 2003) ve Akdeniz sahil koşullarında (Çeçen vd. 2005) elde 

edilen bulgulardan farklılık göstermiştir.  

 

Tüylü fiğ ile ilgili elde edilen ham protein oranları; Erzurum ekolojik koşullarında %19.79 

(Gürsoy ve Macit 2015) ve Isparta ekolojik koşullarında %21.35 (Güzeloğulları ve Albayrak 

2016) olarak elde edilen bulgular ile, ham protein verimleri ise Ankara ekolojik koşullarında 

52.83 kg/da (Altınok ve Hakyemez 2000), Karabük ekolojik koşullarında 79.6 kg/da (Pınar 

2007) ve Isparta ekolojik koşullarında 90.60 kg/da (Güzeloğulları ve Albayrak 2016) olarak 

elde edilen bulgular ile benzerlik göstermiştir.  

 

Farklı çalışmalarda farklı ham protein oranı ve verimi elde edilebilmektedir. Ham protein 

oranları arasında ortaya çıkan farklılık büyük oranda hasat zamanları ile ilgilidir. Erken 
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yapılan hasatlarda protein oranı yüksek, geç yapılan hasatlarda ise düşük çıkmaktadır. Ham 

protein verimi ise kuru ot verimi ile ham protein oranının çarpılması sonucu elde edilen bir 

değer olduğundan, kuru ot veriminin yüksek olarak elde edildiği çalışmalarda ham protein 

verimi de yüksek olarak elde edilmektedir. 

 

Ham kül, asit deterjanda ve nötral deterjanda çözünmeyen lif oranları 

 

Tüylü fiğin ekim zamanlarına ait ham kül, ADF ve NDF oranları Çizelge 5’te verilmiştir. Bu 

parametrelerden ham kül ve NDF oranları açısından ekim zamanları arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan önemli (P≤0.01), ADF oranları açısından ise önemsiz olduğu 

görülmektedir.  

 

Çizelge 5. Tüylü fiğin ekim zamanlarına ait ham kül, ADF ve NDF oranları (%) 

Ekim Zamanları 
Ham Kül  

Oranı** 

ADF  

Oranı 

NDF 

Oranı** 

Birinci ekim zamanı 7.55 a 36.6 43.2 c 

İkinci ekim zamanı 7.91 a 37.4 44.7 c 

Üçüncü ekim zamanı 5.95 b 34.9 46.0 bc 

Dördüncü ekim zamanı 6.32 b 39.8 49.8 ab 

Beşinci ekim zamanı 6.28 b 39.2 52.1 a 

Ortalama 6.80 37.6 47.2 

 CV(ham kül): %5.52, CV(ADF):%6.71, CV(NDF):%4.04, **: P≤0.01. 

 

Tüylü fiğin ham kül oranları %6.28-7.91 arasında değişim göstermiş olup ortalama %6.80, 

ADF oranları %34.9-39.8 arasında değişim göstermiş olup ortalama %37.6 ve NDF oranları 

%43.2-52.1 arasında değişim göstermiş olup ortalama %47.2 olarak elde edilmiştir. 

 

En yüksek ham kül oranı istatistiki açıdan aynı grupta yer alan birinci (%7.55) ve ikinci 

(%7.91) ekim zamanlarından elde edilirken; en düşük ham kül oranı istatistiki açıdan aynı 

grupta yer alan üçüncü (%5.95), dördüncü (%6.32) ve beşinci (%6.28) ekim zamanlarından 

elde edilmiştir.  

 

En yüksek NDF oranı istatistiki açıdan aynı grupta yer alan beşinci (%52.1) ve dördüncü 

(%49.8) ekim zamanlarından elde edilirken; en düşük NDF oranı istatistiki açıdan aynı grupta 

yer alan birinci (%43.2) ikinci (%44.7) ve üçüncü (%46.0) ekim zamanlarından elde 

edilmiştir. 

 

Ham kül oranı ile ilgili elde edilen sonuç; Karabük ekolojik koşullarında %10,13 (Pınar 2007) 

olarak elde edilen sonuçtan daha düşük olduğu görülmüştür. ADF oranları ile ilgili olarak elde 

edilen sonuçlar; Erzurum ekolojik koşullarında %33.60 (Gürsoy ve Macit 2015) ve Isparta 

ekolojik koşullarında %34.33 (Güzeloğulları ve Albayrak 2016) olarak elde edilen bulgularla 

benzer, İzmir-Bornova ekolojik şartlarında %29.10 (Kavut ve Geren 2018) olarak elde edilen 

sonuçtan ise bir miktar yüksek olarak elde edilmiştir. NDF ile ilgili olarak elde edilen 

sonuçlar; Erzurum ekolojik koşullarında %51.32 (Gürsoy ve Macit 2015) ve İzmir-Bornova 

ekolojik şartlarında %42.15 (Kavut ve Geren 2018) olarak elde edilen bulgular ile benzerlik 

göstermiştir. Isparta ekolojik koşullarında %38.32 (Güzeloğulları ve Albayrak 2016) olarak 

elde edilen sonuçtan ise bir miktar farklılık göstermiştir.  
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ADF ve NDF oranları açısından ortaya çıkan farklılıklar tıpkı ham protein oranında olduğu 

gibi büyük oranda hasat zamanından kaynaklanmaktadır. Erken yapılan hasatlarda ADF ve 

NDF oranları daha düşük, geç yapılan hasatlarda ise bitki hücre çeperi olgunlaştığından ADF 

ve NDF oranları daha yüksek çıkmaktadır. 

 

Toplam sindirilebilir besin maddesi, sindirilebilir kuru madde, kuru madde tüketimi ve 

nispi yem değeri 

 

Tüylü fiğin TSMB, SKM, KMT oranları ve nispi yem değerleri Çizelge 6’da verilmiştir. 

Ekim zamanları arasındaki farkın TSBM ve SKM oranları açısından istatistiksel olarak 

önemsiz, KMT oranı ve nispi yem değeri açısından ise önemli olduğu görülmektedir. 

  

Çizelge 6. Tüylü fiğin ekim zamanlarına ait TSBM (%), SKM (%) ve KMT (%) oranları ile nispi yem değeri 

Ekim Zamanları 
TSBM 

Oranları 

SKM 

Oranları 

KMT 

Oranları** 

Nispi Yem  

Değeri** 

Birinci ekim zamanı 54.0 60.4 2.78 a 129.8 a 

İkinci ekim zamanı 53.1 59.8 2.61 ab 121.0 ab 

Üçüncü ekim zamanı 56.3 61.7 2.69 a 128.9 a 

Dördüncü ekim zamanı 50.0 57.9 2.41 bc 108.6 b 

Beşinci ekim zamanı 50.8 58.4 2.31 c 104.6 b 

Ortalama 52.9 59.6 2.56 118.6 

 CV(TSBM):%6.15, CV(SKM):%3.29, CV(KMT):%3.93, CV(NYD):%6.74, **: P≤0.01. 

  

Tüylü fiğin TSBM oranları %50.0-56.3 arasında değişim göstermiş olup ortalama %52.9, 

SKM oranları %57.9-61.7 arasında değişim göstermiş olup ortalama %59.6, KMT oranları 

%2.31-2.78 arasında değişim göstermiş olup ortalama %2.56 ve nispi yem değeri 104.6-129.8 

arasında değişim göstermiş olup ortalama 118.6 olarak elde edilmiştir.  

 

En yüksek KMT ve nispi yem değerleri istatistiksel olarak aynı grupta yer alan birinci, ikinci 

ve üçüncü ekim zamanlarından elde edilirken, en düşük değerler ise dördüncü ve beşinci ekim 

zamanlarından elde edilmiştir. 

 

TSBM ve SKM ile ilgili olarak elde edilen sonuçların; Haymana-İkizce ekolojik koşullarında 

(Mutlu 2012), Isparta ekolojik koşullarında (Güzeloğulları ve Albayrak 2016), Bornova-İzmir 

ekolojik koşullarında (Kavut ve Geren 2018) ve Erzurum ekolojik koşullarında (Gürsoy ve 

Macit 2015) elde edilen sonuçlarla benzer olduğu görülmektedir. 

 

KMT ile ilgili elde edilen sonuçlar; Isparta ekolojik koşullarında %3.13 (Güzeloğulları ve 

Albayrak 2016) olarak elde edilen sonuçtan düşük, Haymana-İkizce ekolojik koşullarında 

%1.90 (Mutlu 2012) olarak elde edilen sonuçtan yüksek, Bornova-İzmir ekolojik koşullarında 

%2.84 (Kavut ve Geren 2018) ve Erzurum ekolojik koşullarında %2.33 (Gürsoy ve Macit 

2015) olarak elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermiştir. 

 

Nispi yem değeri ile ilgili elde edilen sonuçlar; Haymana-İkizce ekolojik koşullarında 83.32 

(Mutlu 2012) olarak elde edilen sonuçtan yüksek, Erzurum ekolojik koşullarında 113.28 

(Gürsoy ve Macit 2015) olarak elde edilen sonuç ile benzer, Isparta ekolojik koşullarında 

150.5 (Güzeloğulları ve Albayrak 2016) ve Bornova-İzmir ekolojik koşullarında 145 (Kavut 

ve Geren 2018) olarak elde edilen sonuçlardan ise daha düşük olarak elde edilmiştir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

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

olarak birinci ve ikinci ekim zamanlarından, en yüksek ham protein oranı, kuru madde 

tüketimi ve nispi yem değeri de birinci, ikinci ve üçüncü ekim zamanlarından elde edilmiştir. 

Ekim zamanlarının ADF, TSBM ve SKM oranları arasındaki fark, istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur. NDF oranı ise en düşük değerini birinci ve ikinci ekim zamanlarında vermiş ve 

üçüncü ekim zamanının da istatistiksel olarak aynı grupta olduğu görülmüştür. NDF oranı 

açısından birinci ekim zamanından beşinci ekim zamanına doğru bir artış eğilimi, nispi yem 

değeri açısından ise tam tersi şekilde bir azalma eğilimi olduğu görülmüştür. 

 

Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; birinci ve ikinci ekimden sonra verimin, 

üçüncü ekimden sonra da kalitenin düştüğü görülmektedir. Dolaysıyla Bingöl ekolojik 

koşullarında ot amaçlı yetiştiriciliği yapılacak tüylü fiğ için ideal ekim zamanının Ekim ayının 

ilk yarısı olabileceği (1-15 Ekim) sonucuna varılmıştır. Çeşitli nedenlerden dolayı ekim 

geciktiğinde Ekim ayının ikinci yarısında da ekim işleminin yapılabileceği ancak bu durumda 

ot kalitesinde büyük düşüşler olmasa da verim açısından azalmalar olabileceği dikkate 

alınmalıdır. Ekim ayından sonra yapılacak ekimlerde ise hem verim ve hem de kalitenin 

düştüğü belirlenmiştir. 
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