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ÖZnl: rl,"Jağ Ünlırnltesl ?..ııagtFakultesinden temin edileıı l l gdi fiğ batt ıt iki
Çeşit (tsaıaeİçi ıe Kuiıilııy;'iı Erııınııı ekolojik şertlarııı ,d*pt olabilıre yeternkterinin
incelmdi$ bu çalışrca l994 ıe l995 y,ıllanııfu sulu şartlarda yürütütmrşfüf.

İncşlensn bat 'Ğ çeşitlere göıe değişmekje biılika delaıdaı orta]aııa 414.3 kg kşu
ot. 101.4 kg tohıım.€rinıi alınmışur. Ortalaoa 48.5 cm olan bitki boyu hat ı,t çeşitlere göre
değişirken. bam protein oranı (7o |7 .63) \ne ana dal sayısı t-1.79 adet) yönünden istatistiki bir
faridiıjık orta!,a çıkmgmıştu. Oialarnı 2.4O aıişt olan ana duld. yrn dal saıası ile 83.I g olgn
oin tane BğıriıF yönüncieıı çeşitier arasırıja istatistiki farklıtıklar gözleıımiştir.

Koreİas,von anaiiziyie kı:nı ot ıErimi y0k§ek hat üE da çeşitlode tohum ıreriminin cie
Yfüsek olduğu, iri tan€iil€rde ise km kı:nı ot }ıeırı de tohr,,n veriminin drşük olduğu orıgya
konulmuşhır.

Bu çaiışma sonııçlanıa göre Kaızebi çeşİdi ile |7-|, & ,,t 28 nolu hati3nn
Eır,ınım'a benrer ekolo;iler içı uı,gus oiduğu kanaatine ıanimıştır.

INVESTIGATIOIY ON ADAPTATION OF §OME COMMON VETCH (Vicia sativa L.)
LINES Ah-I} CULTIVAR§ IN IRRIGATED CoNDITIoNs IN ERZURUM

ABSTRACT: This experimenl was condııctqi on l1 c<ımınon ııetçh lirıes aüj 2
culti'ıarş {Karaeiçi and Kubiiay), provided frgm .[aculŞ oi funculture at the Universiry of
{J-lı!dağ in order ıo det€rmine for ttısir adaptability in irriggtal coırlitionş in research area of
tb Facul§ of Agriculture 8t Aısttirk Uniı.ersity in l 994 and l 995.

The a'ırcrages of 1ield of lines and culüınrs wsıe 414.3 kg/da hay, 101.4 kg/da seed
dep€nd on lines arxJ cultivars inrcstigated. The rnean plant lengü ıııas 48.5 ı:m hased on lirıes
9r"l cııltİ'ınrs. TheüE is no statisücal ditrercnces on the ratio of crude protein (ı7.63?'ü ar
nı,uıbçr <ıf sho<ıts (1.79) in th; plantı. Thcre is statistigi diffcrcnq}s on the gıean of number
of shoots wiü rna,in shoots (2.4) and the weight of 1.000 seqjs (83. 1 g) anong tbe cultiııaıs.

lt is determined wiü correlation nnqlysis ıbat grain yield was higb iı geııotypes that
ha-v yield ııas high'ıbile boü graın aııJ }ısy yield rveıe low in genotlpes thst },Bd large *:aJ.

Basd on üis shıly, Kanelçi cuitiııars 8ıd 17- 1. 64. aıd 28 lires were deterrnined the
best genorypes for Erzırum and simiiar ecologiul regions.

cfniş
Doğu Aıadolu ekolojik yapı§ gercğ hayıaacüğa oldukça uygıin bir bölge glmas1şg

rağnea bapancüğın öıEmli sorunlan wıdır. Bunlaıdan birisi de kaliteii kaba 1em açıgıef.
Bu amaÇla bölge<ie tarım aianiarıds tek yıllık ye,m bitkitcriniı mıırıar,ıebeye girmı.si öııer.n
k,tzsı;:ğ]dadıı. Bu Ezalliğe sah;p fiğier d"Sşik iklip]enda yetişebiimektedirler.

ziıaalta eıı orşmli hedefleıdsn biri birim alandan drhı fazla t!nb, elde etrıeltir.
Euarın için Usma ı,Efimti yeni hat ya da çeşitlerin geiişıirilırıesi .,eya diğor bölgelerde ı



geüŞtiriienİerin bolgedeki perıbrmanslanıı tespit edilıığsi gerekir. ğp !6aıııja Era:rumıja
sulıda YaPılan bü ÇalıŞmada Çelı]<, l98O) farkJı adi fiğ çcşit ırc haılannın kı:nı ot \,"ıimiııin
283-410,4 kg/da aJB§ııd.a d"ğŞnğ ıĞ eıı yok§ek kıını ot verıminin Karaeıçı çsşidirırığnalınıtığ karıJexlilmiŞtir. }'ire aYnı şaıla«ia yapı]ff biı diğar adıpıasyon plrşrııasınrla (Aıc1
i994) cı Yııksek ot ',trini Pn:ssia çeşidi-ufua ei]e ediiııiş, ;; çok seç tohrrm
olgunlaşüıan ç€şİdİı tohı:m ürctiminde probleıı olduğu için bu çsşit ile İrt ttt1" Karaelçı
çeşidi, l7- 1 bıttı ve bsz, y.erei populasyoniar öıerilmiştir.

Üreüterı ot kaılaı otun kalitesi de öneıııJi bir fiıktördıir. Kaba yernterde öffiji kaıiteı"ınqııılgnıdatı birisi olan hım protein kapsomı. bitkinin yeıişme dönemindeki uyquiımolgıE
göre tBrklııık arzeırekie birlikı€ frğde % 20 civannda değişrırktatir tÇclik i98üı. Ancak
,vüksck protein oraiuDa q'hip oinn fiğ{eırje çsşiıler aıasında hff zaı]an ibrkiılıklar
çılınayabilir (Avcı, l 994).

Fiğlerin diğer bir lnıllanım atanı taoeieriniı hayıan yemi ııela tohıımluk olaıak
değerieııdirilmesidir- Tohı-m ıtrimi Fşıt !,e uygıı]amatara bağlı oiaıa_k dğşrnektetiı.
Eg-ıın:m"Js sulu şartlarda yapılan çalışmaiffilg adi İiğıte tohum ıaıminin l04.8- i53.7 kg/tİa(Ç4lik. l980) ile 138.5-224.9 kg/e fİan !ç §eri4 igçs) aİasırtlı ,lesşağ }ayğqjilmişü.
AÇıkgöz w ark. (l9S9) ise yadık ekimlgrdg uli fiğin tohıım1rcıi]ninin İı,çıeg.ı kgl.ia
aıasınrlq değiŞüğini bildirııiŞieıdir. A.ji fiS" tohıım ,,,erimi üzjfi:l§ bitkiıteki i,uı,ı. o}rr.
olıımlu bakladaki tan€ sayısı ise olıııusıız etkide buiunmaktadır (Arrcı. 1994).

Bu Ç'alıŞmada Era:rı:m Ş8rtlarııda iyi perforrnans gösterebiiecck yenı atti fiğ hat ya da
ÇeŞiüerini bclirle,vebiimck aınacıyla boigele iyi uyıım ssğlayan liaraeİçi ç§şdi ile tiudağ
Ünilgrsiıesi 'tjıaaı Fakrtrcsi Tarla Bitkiteri Bölüınü op",ı* nyeieriııien proi: Dr. Esııet
fuıkgo/ıten temin qlilea baılar ve Kubilay çsşi.ti arasııdaki ot ,yE tohıı6 ırerimieri ile baa
öall,iklgfin mııkalrcsesi iapdmştıı.

MATERYAL 1rE METOT
ÇalıŞma Ataİthk Üniırrsitcsi ziıaaı FaİilItssinin 4 nolu hmı derp,ırş a]aorrla l994_

1995 Yrhnıda YürrmliıüŞtılr. Deneme ııhaş topraklan pilsı 7.3 cirınrııde olup. 7o 3 ka&r
organik 'nqdde. 0.46 k8,1d8 PzOs ihtiııa edea tııiı btnycyc *nhipü. Rılımın 1853 m olduğu
E,raırıım'da §ğ YetiŞtiriciliğ iFrı aliif dör§o olsn üi§an-ığıutos afg§ıda ıızın yıüar
or'alanas'na göre 223 nm yağş d§mılştür. Bu tleğ*r birinci 1ıi.1^ :os, ikiüci yıi.Ja isc 1! l
mın olarak gerçekleşmiştir (Aııoıı_. 1995).

DeneiiıB Şansa Bağlı Tam Bloklgr Dene@ tiessrdfile bolumnuş par.seller
düarı]ŞnPsine göre 3 tekğrrfırlü kıınıimuş, paneüeıin yan§ı ot için, }4ınsı da üohı;g için
haqat edilıniş, soıırylar ise TARİ§T bitg.aıar pıograrıında çngliz otilrniş ıD ortalımalnr
arasındpki a* DUNCA}I çoklu karşıjaştmıa 1gğıirı. gön bclirterınişür.

Dercoıide rdi fiğ {Wcİa sativa L.)tn Kars€lçi ın Kubilay çcşitteri ile l t aıiet liğ hat§
kııilıııtnnıŞhr- Dekıra 8 k8 tüün bsabıyta (GJrçknn- 1983), sua aıaııı 25 cm olgık şşkiltie
lÇshna}ğ ıe.AşgOz, l98Q ekilmiştiı Ekimlo birlika 4 kg Nirta (Tan ıo S€fi4 1995) ırc 6kg P2o5lda (Aşkgöz ıc Tckeli, ı9s0) uygulanmış * uı*ı ihürgç ıuyurtça rr*ı.koyıİaşı, lrça) şı ıinnçn şbr.

Aı,tı (199$lıa iddi$ Pl ıakip edilerek ekiieıı hat ın çsşiıieıde iiıki bcpı kıını ot
'ıcrirrı, otım ham Protşin oraIıır tohıtm ıtriınj. hitkide ana dal v6 aı]a d8ıd8:arı dat sayısı ilc
bin tqn'' ağılığ btiirienmiş ırc değertendirmede iki yilık oflııamaiar gşgg ılınrrırştıf.
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SONUÇI"AR 1rE TARTIŞivi.{

kuru ot yerlmi ye ütun ELnm proüeiın oraru

Den€q/e plıııgn hat ı,e çeşitlere ait hını ot ırerimi ,vt diğer paıumetreiere ait sont*lsr
Tablo l'de sıınulmuştur. Tabicde gerrüt,t0ğü gibi iıceienon ıdi fiğ bı,t ıe pşi'ıleriırie oitai§ü]s
kııı,ı: ot lerİmİ 4l4.3 kg/da olmuştur. Ot ıırimi yönı'lnrlen hat ı,t pşitier aıasııda çok önemii
frrklılıklar kaydediimiştir. En yrksek kıını ot ,Ğfimi 556.0 kg/dı ile Kaıaelçi çeşiünderı elde
diiirke!" erıdüşülc kıını ot ı,çrimi 305.2 kg/ds ıla I22 nolu hına tespiı erjilıniştir. Bıııuılı
birlikıe çoklu karşüaşurrna tesü sonııçlanıu görc l7-1. 64 ı,t 28 nolu hatlar en ynlısek
vsrimin elde uütüğ K8r6b,lçi çğşiii üo ayıı gıırupta yer alırken, ea dOşuk \eTiffi snhip 122

nolu bat ile 142. l23, |26 ıe l7? ıolu batlar ile Kubilay çşşidi aıTıı gıJrupia ü,er almışhr.
Alnı çe,ırıe şartl8rı alt,.,.ta mukayese edileıı farklı adi fiğ hıt ı,e çeşiüerinin kıını ot v€rimleri
arasında ort8ya çıkın Erklı]ıklannı} aIıE sebebi geo€tik 1apıclan kapakianıııktadır. Nitekim
bolgtxie _vapılan biı başka çaiışınacia (Aıreı" 1994) da Karaelçi çeşidi ıe l7-1 oolu hatnn h.ını
ot vsriıır]erinin y{.lksek ırc birbiıine yakın olduğu ka.vdedilmiştir.

Tablo 1. Adi Fiğ Hat ııe Çeşitlerinin Kıını Ot w Tohııgı Veriml€ri ile Bitki Bopı, }iam
Prolein Oıanı. Ana Dat Savısı. Yan Dal Saınsı ııe Bin Taıe AğCıfu.

K^raelçi
17_1

6,+

J,ö

20lI
j4

3.1 lıl
L;2
1,26

l23
Kubil4v
142
122

556.0 A
5l5.7 A8
461.7 .4,Bc
435.9.{-D
413.2 BcD
405.5 BCD
1.03.8 BcD
40a.i CD?.
387.2 CDE
370.9cDE
370.3 cDE
359.6 DE
3ü3.2F,

|7.62
19.0ı
I7,88
l8.30
l5.98
Li,78
10 ,i

17.83
18.19
li.24
l5.-(4
t7.08
17.44

t l9.4 AB
|2?-9 L
10t.I BcD
ı05.-§ A_D
l l0.7 A.rc
96.7 cDE
91.6 DEF
99.8 cD

ı04.9 A_D
80.9 EF

ı ı0.0 ABC
78.9 F
96.ı CDE

65.5 A
5l.ı A.8c
42.2DF.
59.4 AB
14.7 cDE
39.t E
47.8 B_r)
+1.2 CDE
.18.8 B_E
45.,1CDE
53.6 ARc
44.5 CDE
43.6 CDE

,.i7 Bc
1,:3 c
2-?3 ARC
. ?,! 

^ 
rıri

2"48 ABC
].28 ABc
2.32 Aw
ıi3 Ec
2.25 ABc
3.08 AB
2.z2ABc
;-.Ll t|D|-
3.27 A

73.2 DE
67.| E
9o.2 A
84.4.4Bc
87.7.ABc
87.9 AB
75.1 BcD
92.3 A
79.1 A-D
85.5 ABc
82.7 ABc
8ı.0 A_D
93.5 A

1.57
1.62

1,80
1.77

1,93

1.6-§

].68
L.52

1.93

1.80
1.90

1.88
2.|7

i crıa.laıııa 414.3 I7.63 l01.4 4t.5

Fp*h lı,ıırile ;*şaıctü crtalırnıJr gısındaki iark ;,o,.rıılidir. ' iş:r,;tii F d{cricri 9'o 5. " işırclhTcı ise 06 l'de ı}n.ımiiöı.

DeD€rE€r al,ınan bat ve çcşitler aıasıada bam protein oıaıu yöntlndeıı .nsınli biı
tEıktügra restlaıılmamışbr. Ortalarna o/o |7.63 olan haro protein oranı hat ve çeşitlere göre %

i5.98 iie l9.25 aıasında dğşmişü. Buıa göre inceienen bat ırc çeşiüerin hnm protein oranı
yönüı:den örısmii fa*lı]ık doğtınabilecek farklı geretik potansiyele sahip olmadıklan ifade
eciilebiiir. Nitekim yöruie iki rl süreyle yürütülen fua;r bir çghşmada (Aırcı. 1994) da
denenğnin biı ylında fark bulunurkaa diğerinde irklılığa rastlanmamışıır.

To}ıııın V*rimi

Derıemğve alırıan adi nğ hat ve çeşitlerinde ortalama l0|.4 kg/da olarak belirisnen
lııiiıırn rçrimi i22.9 iie 78.9 kg/da arasında dğşmişü. T<ıhum verimi yönüden l7-1 nolu
bat itk sırada ycr aiırken, bunu sırasıy'" t kip d€a Ka..8clçi (l l9.4 kg/da) ııe Kubilay (1l0.0
kgida) çeşitleri ıle 20ll- (110.7 kglda'ı,28 (105.5 kgldl) ıe 126 (rc4.9 kg/da) nolu baüar da
17-1 nolu hat iİe aynı gunıplcayğr almışıır. En düşük tohıım verİmİ ı*, 142 nolu batta (78.9

E3.1|.79

KCı Verimi Oaın tlho. Totı. V€rimi Bi*i Boyı Asa Dal Aıa Dalda Bin Taııc
) Orarıı (o/o) *glda\ (çm) Saşısı Yan dal Sa

F Değğ,ri lLO7ıı |.57 ı5,7ı., |2.a7rı a.72 L40. |7.32..
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}5/da) tesp,it edilmişü- Eunımla birlihe 123 (s0.9 kgid8) ye 3l/4 (9ı.6 kg/d8) nolu b8tlar d8
l42 nolu hat ile ryrm gunıPta Pr alrıuşür. Bu dıınım adi liğde genotipiklzeilikierin tohı:rrı
verimildt farkiı etkiye sahip oiduğunu gö§tffm§idcdif.

Bltlii BgJu

İrıcelenen genotipleıe göre 39.1-65.-§ çm, aıasıı,rla .i"Sş"ı bitki boyu ortalımq .lS.5
cm olerak kaYdalilmiştir. Kınelçi ve Kubilay ceşiüeri ıjı j 7_ 1 ıe 28 ooİu haüaı ğn uzun
b"Ylu $unıbu oiuŞtunukea1 on hsa bitki boyuıa 74 nolu hat sahip oi.ınuştur. çeşitlentc bitki
boYu;ıönılnden büYük farijlıklar göze çarpmaktadır. Bitki boyu ölçümlı,.rinıJe kok boğ:aaıdan
JaPın ı4 nokta§ıIl8 kAdAı oİan sapın toplqm ııa:nluğu ycrine, ekiü biıkinin toprakıın itibaışnyıiıselebijdig nihai uamtuk esas aiınmıştır.

Bitkide Aııa Da] ve Ana Daida Yan }al §ayısı

İbceleacıı bat !B çeşiılerde ortaıama aıa dal .sayts1 1.79 olarak §ry,ıımış olup, bu sayı
2,17 ile 1.52 arası'ırja değiŞmiş, aıcak isıaüstiki açı«Jan önem k*;r-şİ:.r. .,ıns dalda
orİalam8 2.40 olarak kaYciedilen yan .lat sa}ası geııotiplerğ göre Yo 5 seviyesiıde önçm]i
hrklıiık sergİemiştir. Eı yüksek pn dal'§a)nsııun Uyaxl.ılgı i22 nolu haı ile l7_1.
KaraelÇi ve 17? nolu genotipter bariç brmn hat ı.e çşiüer a}4rğ gunıpıa yü aLrıştır. Bu
durıım hat ııe çeşİtlenİe İstaÜstiki rnqrf,ria farklıİığa yoi açmakla biııikte aıa ijaidaki yaı ,]al
sayısuun fgz]ı jg$şEdiğıi göstermektedir.

Bin Taııe Ağrfugı

Arlİ fiğ bat ııe çeşrtl€"i 4135ırıria çok öa,mli taıktüğın çü-tığı bir diğer özellik |il tnne
ağırlıFdır. ftalnmn 83.i g olan bin tanğ,ağuiığı geııotipiero göre 57.1 ile 93.5 g arasında
deSşmişü. İncşıeneıı 122, |72 ı,e 64 nolu hat]ar 90 g'rı ıızerinde Hn tone ağlrtığııı sahip
ciurken, l7-1 nolu hat (OZ.l g; iieKaraeiçi t.73.2 E çeşidi enküçük ıaneii-gunıbıı tşkii
etmişü, Bu da ffitım aflsınrlan hat ve çeş,itler arasırıda tohııırı ifiliğ yörıtkıdenn çok öııernii
farkLlık oiduğıınu göstermeİlalir. Nitekim §abarıı (l99l) adi fiğde kaııtım dğrEcesinin
.vuksek oİduğıınu ibde etmiştiı. Deııroeye alınan haı w çeşitlere ait orıalama bin une
uğırlıİ;lan briÇok Çalışınıda (Açıkgöz,ı,e ark, 1989; Elçi ve Orak, t99l; Tusıın ve ark, 199l;
Avıı. 1994.ı elde *Jilea soaı:çlara göre ,lrha yfikssk otmuşhır. Bin taıe ağıriı$ üzğıiıl$
genetik }EPının Yarıında yetiştirme teinikleri ıJe etkili olmaktadır. Ziıa yorede Sçriı ve ark.
(,1996) taıaürılan Karaelçi çeşidi iie yapıian bir çalışrnq.la bin tone r-golgr-o yıilaıa .,,c

ııygulamaiara göre 63.2 ıle73.2 gr arasınrla ,j*ğştiğ kıy-daiiimiştir.

İnceteıen ÖıeUllıler .A.rasmdakl Korehsyoı}ır
Ele Plınıın örellikler aıasındaki ilişkiteri ortaya kopbiimek amacıyia yapııaa

korelasYon ınel|f sonıŞlrı Tablo 2'de sunulmuştııı. Adi fiğ genotiplerinde bin tgne ağrtığı
arttkÇa kıını ot ıiıfimi çok Orıeınıi. tohıım \Ğfimi ise ön:mli sev§ade eznlmıktarlıı. Bu
dıırıım id ınıınli bat/çeşitieıde lnırıı ot lE tohum ıtriminin düşrk olmısuıliaıı
kaYrs}lanrnaktadıı. Bu hst,ııe çsşİtler şpsınıla a.ıa dalda ysn d8l sayrsı fazıa olanlada bin
taoo 8ğuıığı rlahq yükselstiı .
Fiğ bat ıe ÇeŞitier iÇasiıde ],ran dat sayısı a*nkça !«ını ot wriırıiıin eaıdlğı, tohrım
l'Çıminin ist eıkilenıwİi§, 

"uu 
d,al sayısı ıp hiıkj lıoyunıın ise bu kaıa.kı€flo olurııiu i}}>0,0l) iüŞki iÇersinde buiıır.ttuğu görrJmrşür. Bi&i boyu ile kuru ot \,t ıobum wrimi
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erasmdB İlİŞki;le rastlanrnazkğn_ aı]a dal §Bvış yrık="k geıotipleriı kııru ot .ınrimiain düşü\
olduğu lc ham Protein oraıı iie krbsngi bir paraı-ıetre arasırıcja iiişki orıayı çı.lcırudığ
gÖnllmüŞür. J,Me yer alan hat/çeşitleıde kuru ot ırcrini ile toburı wrimi arasınıda çok
öogm]i ı,p 6|ıımlp üşkinin }ulıınduğu tespiı edilrnişü.

Tablo 2. Adi Fi fürıoti erinin İrıceleıügn Özetlikteri Aızsırxlaki korel katsayıjan.
{Llc. liıiıtuiı 1'.r. iiarn.*ıcı Cr. Arıa Dat Sa Biıki Yan Dal Sa
Bin Danğ Ağ. -0.240ü _0.1 15 0. 190 0. 100_0.133 0.0t0 0..|6l*ı 0._§7i$.i Yan üel Sayısı
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-ü.134B
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0. I49
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l
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i Bitki Bovu

l*-'*ro,
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0,7l4
0.043
0.052

Tohıın verirni

' işaıçililer % 5. 'ı işaraüier a::ısudaki iıi§id i§e 9i, 1 seviycsıııde &ıeffiiidir.

'yaoiian 
bu adapıas_von çalışmqg1 son,ıçlanıa göre E:zıınım suiu ş*rtlannda ot üıeiimi

için başıa Kffağlçl ceşicii oimak üztre l7-1, 64 ı,e 28 noiu harları örprmek miinLıirulıır.
Tohunn tlretİm arnacıvla de başta 17- l nclu haı olrıak ıirere Kaıaeiçi ııe Kubiiay çeşitieri ile
]8.20il "ıe |26 noiu hatlar örıerilebilir. .A,nıak ipııı ot bsrn de 16foıım üretimi düşünrlüyona
Laraelçi Çeşdiyle birliktc l7- l vg 28 noiu baüarı tsTğih etırlek rlghq uygunclur.
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