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FAKlı DEVRELERDE BiçiLEN KORUNGANIN VERiM POTANSiYELi iLE

SiNDiRiLEBiLiRLiK VE ENERJI DÜZEYLERiNiN iN vıvo VE ViTRO
YÖNTEMLERLE BEliRLENMESi
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The I>etermination of Yield Potantial , Digestibility and Energy Contents of Sai nfoin
Har vested nt Differe nt Maturities Uslng In Vivo and In Vitro Methods
ÖZet: Bu araştırma , beş farklı devrede (tomurcuklanma, %25 çiçekleome , %50 çiçeklenme , %100 ÇiÇeklenme ve tohuma
kaçma) biçilen korunganın , en uygun biçim devresi ni in vivo (klasik sindirim) ve in vilro (iki aşamalı sindirim) yOntemlerle belir1emek amacıyla yapılmıştır. Biçim devrelerinin ilerlemesine ba~1ı Olarak, korunganı n KM, OM, NDF, ADF ve AOL
düzeyleri artmış : HP ve HK düzeyleri ise azalmıştır (P<O.05). Korunganın 1., 2.. 3., 4. ve 5. biÇim dOnemlerinde KM
değ er1e ri %11.65. % 17.39, %23.49, %28 .96 ve %30 .59; OM değ erleri %9 0 .75, %92 .19, %93 .13, %94.04 ve %93.76; HP
değerle ri %2 1 62, % 16.06, % 12.35, % 12.3 1 ve % 11.60; NDF değerleri %40 .12, %4838. "A:ı52.31 , %5 2.03 ve 0/055.38; ADF
d eğ erlen %29 .72, %37 .92, "/...41.71, %40 .39, ve %44.22; ADL değerleri ise %6.69, %7.15, %8.04, %9.48 ve %9.31 olarak
bulunmuştur (P<O.05). Çal ışmada biçim dönemlerine ail kuru ot verimi s ı rasıyla 333 .5. 629 .2. 815.2, 1112.6 ve 1020.9 kg(
da : in varo organik madde sindirilebilirlj?Ji (OMS) değerlefi %7 1.15, "Aı63. 94 , %62 .69, %56. 63 ve %58 .36; sindirilebilir enerji
(SE) sı ras ı yla 13.13, 11.80, 11.57,1 0.45 ve 10.77 MJlkg KM; metabolik ene~i (ME) 10.76, 9.67, 9.48 , 8.57 ve 883 MJlkg
KM : net enerji r asıasyon (NEl) değerleri ise 6.79, 6.05, 5.93, 5.30 ve 5.48 MJlkg KM olarak bulunmuştur (P<O.05). Klasik
sındi rim denemesinde, korunganın 1., 2., 3., 4. ve 5. bçım dönemlerinde, KM sindirilebilirliği (KMS) %69 .95, %68 .39,
"/..62.95 . %6 1.60 ve %58 .85 ; OM sindirilebilirlj?Ji %71.80, %69 .88, %.64.54, %62.34 ve "A:ı59 .61 ; HP sindirilebil irliğ i %78 .04.
%76.63. %71.11, %65.22 ve %72.28 : NDF Sindirilebilirliği %47.9 1, %41.11 , %43 .46, %42.38 ve %40 .18; ADF sind iri lebil irli{ıi %46 .78, ",\,36.28, %37.18, "k36.92 ve %33 .84 olarak bulunmuŞtur. Korungalann enerj i içeri1deri ise, SE için
13.25, 12.89, 11.91, 11.50 ve 11.00 MJJ1<g KM ; ME için 10.86, 10.57, 9.76, 9.43 ve 9.02 MJlkg KM ; NEl için 686, 666,
6.11, 5.89 ve 5.6 1 MJlkg KM olarak bu lunmuştur . In vilro ve in vivo metotlarla elde edilen değerlerin karşueşnnımasırca. 2.
ve 4. biçim dönemine art OM sindinlebilirük değef1eri dış ında , diğer dönemlere an OM sindirilebilirlikleri ve bütün dönemlere
ait enerji (SE, ME, NEl) değer1eri benzer bulunmuştur . Vojetasyonun ilerlemesiyle , korungan ın OM sindirilebi1irlj?Jinde azalma olması na rağmen, birim alandan (da) elde edilen kuru ot miktanrıdaki artışa bağlı olarak, birim alandan elde edilen sind ırilebilir organik madde (SOO) m iktarı artış göstermiş ve bu parametre açı sından en verimli biçim devre leri 3, 4 ve 5.
dönemler (%.50 çiçeklenme, % 100 çiÇeklenme ve tohuma kaçma) olarak beli rlenmiştır. Benzer şekilde, birim alandan elde
edilen SE, ME ve NEl verimleri için de, aynı dönemler en yüksek enerji verimlerine sahip oımuşlardır (P<O.05).
Anahtar Kenmeler: Korunga , biçim devresi. verim, sindirilebilirlik, enerji düzeyi
Summary: The objective olthis study was to determine the most prooer harvestıng stage lor sainloin harvested at uve dillerent matcnues (budding, 25% booming. 50% booming, 100% blooming and seecıling) using in vivo and in vitro digestibility. Dry rnaner (DM), orçanıc merter (OM), necear detergant fiber (NDF), acid detergant libe r (ADF) and acid deterganl lignin (ADl ) contents of sainlo in increased, bul crude protein (CP) and ash conterıts oecreasec dua to increased
manmty (P<O.05). DM, OM , e p , NDF, ADF and ADL concentraıes were 11.65%, 17.39%, 23.490"',28.96% and 30.59% :
90.75%, 92.19% , 93.13%, 94.04% and 93.76% ; 21.62%. 16.06%, 12.35%, 12.31% and 11.60% ; 40.12%, 48.38%,
52.3 1%. 52.03% and 55.38%; 29.72%, 37.92%, 41.71%, 40.39% and 44.22%; 6.69%, 7.15%, 8.04%, 9.48% and 9.31%
tor 1. 2. 3. 4. and 5th harvesting stages, respecnveıy (P<O.Q5). DM yield, in vilro OM digestibi lity (IVOMD), digestible
energy (DE), metecouaeoıe energy (ME), net ene rgy for ıectaton (NEl) ıeveıs of samıoın were 333 .5, 629.2, 815.2. 1112.6
and 1020 .9 kg/da ; 71.15%. 63 94. 62 .69%, 56.63% and 58.36"04;13.13, 11.80, 11.57, 10.45 and 10.77 MJl1o;g DM ; 10.76,
9 67.9 48, 8.57 and 8.83 MJlkg DM ; 6.79, 6.05, 5.93. 5.30 ve 5.48 MJlkg DM for 1. 2. 3. 4. and 5th harvesting stages. rescecweıv (P<O.Q5). coetncıences of DM, OM, CP, NDF , ADF digestibilrties deterrruned in vivo were 69.95. 68.39%,
62.95% ,6 1.60% and 58.85% ; 71.80% . 69.88%, 64.54%, 62.34% and 59.61% ; 78 04%, 76.63%, 71.11%. 65 .220/., and
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72 28%; 47.91%. 41.11 %, 43.46%, 42.38% and 40.18%; 46.78%, 36.28%, 37.18%, 36.92% and 33,84% lor 1. 2. 3 4, and 511L
harvesIing sıages, respecuveıy (P<O.05). DE, ME and NEL levets determined in vivo were 13.25. 12.89, 11 .91, 11 .50 and
11 ,00 MJlkg DM; 10.86, 10.57, 9.76, 9.43 and 9,02 MJJ1<.g DM; 6.86, 6.66, 6.11, 589 and 56 1 MJJ1<.g DM. Drganic matter dı
gesııbilılies and energy contents of samples were similar when in vrtro and in ViVO lechniques were compared exceot ter otganic marter dıgestibilities at 2 and 4t1ı harvesting stages. Even though IVOMD oecreased. in vrtro digestib/e: OM yields ırc
reaseo with maıurity oecauseol ineteases in DM yields of sainloin wilh maturity, The highest in vrtro digestible OM yield were
coservec al 3., 4" and 5lh harvesting staqes(50% b1oomirıg, 100% bIooming and seedling). Similarty, the highesı DE, ME and
NEL values werecoserved at same narvesnnq stages(P<O.05).
Koy Words : Samlcin, harvesting staqe, yield, digestibility, energycontent.
verim artark en protein or anı ve sindirilme derecesi
giderek azalmaktad ı r . Biçim devresi. verim ve kente
ile birlikte d üşünül erek dikkatlice ayarlanma lıd ır
(Aç,kgö z.2001).

Gırış

Korunga (O nobrychis sativa L.), yurdumuzun
Orta ve Do{ıu Anad olu Bölges i ile geç it
bölgeler inde yeti şti rilen çok y ı ll ı k bir bak lagil yem bitkisidir. S~ ~ a ve kurağa çok dayan ı k l ı olan kcrunga , d iğer yem bitk ilerinin yetişemed iğ i k ıraç,
kireçl i, fos forca fakir ve sula nmayan toprak larda ,
yoncadan daha veriml idir (Aç ı kgöz, 200 1).
özell ı k le

Van yör esinde yayg ın olarak
en uyg un biçim devresinin in
vivc (klasik sindirim) ve in vitro (iki aşamalı sindirim)
yö n ıemlerle belir lemek amacıyla yapurruştrr .
Bu

Materyal ve Metot

Dünyada ve ülkemizde yoncadan sonra en çok
üretilen ko runga , sulanabilen yörelerde , yoncadan
daha faz la ot vermesine karşılı k , ilk biçimd en sonraki
gel işmesi yavaş olması ned eni ile, yoncadan daha
az sayıda biçim ve ol verir. S ık biçimle r, korung ayı
yoncadan dah a çok etkilemek te ve müteakip yı llarda
bitki gelişi mi yava şlamaktadır . Frame ve ark .(l998),
bu durumu. ko rung ada biyolojik azot fiksasyonun
yonc aya göre z ayı f ol ması ve fotosantez ürünlerinin
etkin bir şekilde k ull anamad ı ğ ı na bağlamaktad ırlar .

Bu çalışma , Yüzüncü Yı l Üniversitesi, Döner
Sermaye işletmes i 'nin korunga (Onobryehis sativa
L.) üretim alanlarında , 2004 yı lı bitkisel üretim
döneminde yap ı lm ıştır . Araştırma alanı topra kla rı
hafil alkali yapıda , organik maddesi düşük, fosfor
içeriği orta, kumlu-kllli-tmh yapıdadır. Şubat ve Haziran ara s ı 6 aylık ortalama sıcaklık 5.3 "C. nispi
nem %59.9 ve yağış ise 38.9 mm olarak öl çül mü ş tür
(Anon im, 2004). işletme , dekara 10 kg tohum kullanmı ş olup, ya kl aşı k 25 cm sı ra arahğ ınd a ekim
m ibzeri ile, 2002 y ıhnda ekim yapm ışt ır. Ekim le birlikte dekara 7.5 kg P205 ve 5 kg ise N k u lla nm ı şt ır .
Müteakip y ı llarda ise gübre uygulanmam ı şt ı r .
Örneklemeler, vejetasyonun tomurcuklanma (1),
%25 çiçeklenme (2), %50 çiçek lenme (3), % 100
çiçek lenme (4) ve tohuma ka çma (5) dönem lerinde
yapı l mı ştı r .
Örnekleme
dönemleri
suastyta
18.05.2004, 31.05 .2004 , 11.06 .2004, 17.06.2004 ve
22 .06.2004 tarihle rine tekabül etm iştir . Bu amaçla ,
her dönemde 3.5 m2 1ik 5 adet örnek ahrvmş ve
örnekler hemen tart ılarak yaş ağı rlıkları bel irlenm iştir. Bu örneklerin yaklaşık 500 -600 g 'ı .65
"C 'de sabit ağ ırl ığa ulaş ı ncaya kadar kuru tulmuştur .
Elde edilen kuru ağ ırl ı k oranl arı ile yaş ot verimleriyle
çarp ı larak dekara kuru ot verimleri hesaplanm ıştır .

Yurdumuzda yapılan ça lı şmal a rda , korungan:n
kı raç koşu llarda, k ı lç ık s ı z brom ve mavi aynk g ıbi
ku rağa

daya nı klı

buğ da yg i llerle

iyi

karı ş ımlar

olu şt u rd u ğu ve karı ş ım a giren buğdayg i l yem bil·

kilerinin

verim

ve

prot ein

oranla r ını

araşt ırma ,

yetiştirilen koru nganın ,

artt ırd ığı

düşün ülü rse, ko r u ng anı n önem i dah a iyi anlaş ı labi lir

(Akdeniz ve Anorc, 1998).
Ko runga, a ynı olgunluk devrelerind e, ham protein ve ham selüloz o ra n ı bak ım ından yoncaya göre
dü ş ü k , topla m sindirilebilir besin maddeleri ve fosfor
yönünden ise daha zeng ind ir. Yoncan ın aksine , taze
korunga, yap ısında bulunan yük sek orandaki tanin
nedeniyle, hayvan larda şişkinlik yapmaz. Konsantre
tarımler. bitkide protein komplek sini bağ lamakla ve
bu
kornple ksin
hidrolize
olmasını
tumerde
önlemektedirter. Taninlerin rumende hidrolizi önleme
veteneqi. yem proteinle rinin abc masuma geçişin i ,
ocıayrsıv ta by -pass protein m i ktar ın ı artırmaktad ırlar
(Borrea ni ve ark.. 2003).

Klasik sindirim için gerekli ot mi kta rı , her dönem
için (100 kg ) tırpan l a ayn ayr ı biçilerek tarlada ku rutulmuş ve batözfener ek çuvallan m ı ştı r.

Yem
bitkilerinin
kimyasal
kompozisyonu
bölge ye, çeş ide , toprak ve iklim şartlarına , biçim devre si ve kuru tma yön temine göre büyük d~ işik l ik ler
gös terir. Diğer bakl agille rde olduğ u g ibi, korungada
da g eli şme devreleri boyunca kuru madde o ranı ve

Ahnan örneklerin kuru mad de , ham kül , organik
madde ve ham protein analizler i Weende anali z sistemine göre (Akkılıç ve Sürmen, 1979), NDF, ADF
ve AD L analizleri Van Soest ve Robert son'a göre
(1985) yapılmıştır .
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Her dönemin sonunda, her hayvana ait örne kler
homojen bir şekilde kar ışt ırr lm ış ve
ham protein analizi için gerekli miktar ayrıkııktan
sonra, kalan gübre Bıatzler ve Swift (1959) 'ı n bildirdiQi metotla kurutul muştur . Bu işlem sıras ıncıa
gübrenin kuru maddesi de bel irlenmiştir . Gübrede
ham protein analizi yaş örneklerde; kuru madde ,
ham kül ve ham yaQ analizleri ise kurutulmuş
örneklerde Weende analiz sistemine göre, NDF,
ADF ve ADL analizleri Van Soest ve Bobertson'a
göre (1985) yap ı l m ı şt ı r .

Korunga örneklerinin in vitrc sindirilebilirtilikleri
Tilley ve Terry (1963" nin tarif ettiQi ve Marten ve Barnes (1980) tarafınd an modifiye edilmiş olan iki
aşa malı yönteme göre yapılm ıştır. Bu amaçla, kuru
yonca tüketen rumen fistüllü koç, rumen sı vı sı elde
edilmek için kullanıl m ı ştı r . Daha onca si ndi rilebi lirt~ i
klasik sindirim denemesi ile bel i nenm iş olan yonca
örnekleri, kontrol olarak k ulla nıl mı ş ve sonuçlar bu
kontrollere göre düze lti lm iştir . Birim alandan elde edilen smdmlebiur KM verimi, bir dekardan elde edilen
KM m ikta rı nı n örneklerin in vitro KM sindirilebilirlik
oeqerrert ile çarp ı l ma s ı yl a bu l un m uştur.

birleştirilefak,

Yem örneklerinin SE ve ME içeriklerinin belirlenmesinde NAC (1989), NEL içeriklerinin belirlenmesinde ise, lsnler ve ark. (2ooo)'nlO bildirdikleri eşitl i k l erd en yararlanı lmı ştı r .

Beş farklı dönemde biçilen korunga kuru otu,
klasik sindirim denemesinde havvanlara .d örtlü tekerrür halinde yedirilmişti r . Denemen in her dönemi,
ilk 10 günü ahştrrma ve 7 günü örnek toplama
dönem i olacak şe k ild e düze n lenmişt i r . Hayvanlara iki
ö{ı ün halinde tartıla rak verilen kaba yem miktarları
hayvanların ad libitum tüketimlerinin yak la şı k %90'1
düzeyinde olacak şekilde ayarlanm ı şt ır . örnek toplama dönemlerinde, her gün aynı saatte gübre torbalar ından hayvanları n gübreleri boşaltılara k ayn ayn
tartılm ış ve % 10'u daha sonra analizleri yapılmak
üzere derin dondurucuda saklanmı ştır .

Tablo 1. Far1dl dönemlerde biçilen

korurganı n

Çalı şmad a elde edilen verilerin istatistiksel
deQerlend irilmesinde
varyans analizi, gruplar
aras ı ndaki farkl ılığı n belirlenmesinde ise Duncan
çoklu xerşuasnrma testi kuııanılmıştı r ( Düzgüneş ve
ark., 1978), Her iki metotla elde edilen deQerlerin
karş ı laştırı lmasında Bland ve Altman (1986)'m bildirdikleri ve % 95 güven ara l l Q ı esas ına dayanan
benZerlik testi (agreme nt test) kullanılmıştır.
istatistiksel analizlerin uygulanmasında SPSS

ham be sin madde iÇeriklefi, % KM .

Parametreler

Biçim Dönemleri
1

2

3

4

11 _6Sd
23_49 b
28.96 a
17.39c
9.25 a
7.81 b
6.87c
6.59 cd
94.04 a
9O.7Sc
92.19 b
93.13 ab
12.31 c
21_62 a
16.06 b
12.35c
NOF
40.12d
48_38 c
52.03 b
52.31 b
AOF
29.72 d
37.92 c
41 .71 b
40.39 b
AOL
6.69 c
7.15 be
8.04 b
9.48 a
a.b,c. ...: Aynı satırda farklı har! taşıyan değerler farkli bulunmuşlUr (P<Ô.05).

KM
HK
OM
HP

5
30.59 a
6.24 d
93.76 e
11.60 c
55.38 a
44.22 a
9.31 a

Tablo 2. Farklı dönemlerde biçilen korurga n ın tarta verimleri ile in vitro parametreler.
Parametreler

BiÇim Dönemleri

2

3

01. kglda
2861.7 b
3603_3 ab
3473_3 ab
Kuru 01. kglda
333.5 d
629 .2 c
815.2 be
HP, Kglda
72_2 c
101.0 b
ıoo .7b
OMS. %
71.1 5 a
63.94 b
62.69 b
SOM , kglda
237.4 c
403.3 b
601 _4 a
13.1 3 a
11.80 b
11.57 b
SE, MJlkg KM
10.76 a
9.67 b
9.48 b
ME. MJlkg KM
NEl. MJlkg KM
6_79 a
6.05 b
5.93 b
9417 ab
SE. MJlda
4379 c
7440 b
ME. MJlda
3590 c
6101 b
7722 ab
NEL, MJ/da
2266 c
3818 b
4824 ab
a.b.c .....: Ayn ı sat ı rda farkl ı bart taşıyan degerler farklı bulunm uştur (P<O.05).
Ya ş
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4

3840_0 a
1112.6 a
137.0 a
56.63 e
666 _8 a
10.45 c
8.57 c
S.JOc
11 632 a
9538 .
5905 a

5
3330 .0 ab
1020.9 ab
118.4 ab
S8.36e

582.1 a
10.77 e
883c
5.4Sc
11003 a

9022.
5602 .

uısc tz . AKDEN IZ . AVC I, KAR A

Tablo 3.

Klasık

sindirim denemesinde

kullan ılan korunganın

ham besin madde içerikleri, % KM.

Biçim Dönemleri
Parametreler

a

2

HK
OM
HP
NDF
ADF
ADL

928

8.23
91.75
14.15
42.29
31.63
7.38

90.72
18.37
42.00
32.81
7.97

Tablo 4. Fa rk lı dönemlerde biçilen

korunganın

7.61
92.39
13.04
53.87
39.81
7.94
in vivo

sınd i ri l me

4

5

6.89
93.11
12.25
55.71
42 .97
8.86

6.84
93.16
10.78
56.52
42.02
8.98

derecelori (% ) ile

ene~i

içerikleri (MJlkg KM).

Biçim Dönemler i
Parametreler

2

KM
OM
HP
NDF
ADF
SE
ME
NEL

6995a
71.80 a
78.04
47.91 a
46.78 a
13 25 a
10.86 a
6.86 a

e.b.c. ...: A ynı

sa t ı rda fark l ı

68 .39 a
69.88 a
76.63
41 .11 ab
36.28 b
12.89 e
10.57 a
6.66 8
nart

a

5

4
61.60 b
62.34 be
65.22
42.38 ab
36.92 b
11.50be
9.43 be
5.89 be

62 .95 b
64.54 b
71.11
43.46 ab
37.18 b

11.9U..'
9.76b
6.11 b

ta ş ıyan d~erler farklı bulunmuştur

56.85 b
59.61 c
72.28
40.18 b
33.84 b
11.00 c
9.02c
5.61 c

(P-d).05).

Tablo 5 . Farklı dönemlerde biçilen korunganın in vitro ve in vivo sindirim yOntemi ile belirlenen OMS (Ok) ile SE. ME ve NEl
(MJlkg KM) içeriklerinin ka rşılaştı rı l mas ı.
BIÇım

Dönemleri

in vrtro

in vivc

1. BIÇım

Min-max

Ortalama

Min-max

Ortalama

Benzerlik

OMS
SE
ME
NEL

61.17-74.43
11.28-13.96
9.25-11.44

5.n-7. 25

71.15
13 .13
10.76
6.79

70.76-74.69
13.05-13.78
10.70-11.30
6.75-7.15

71.80
13.25
10.86
6 .86

+
+
+
+

62.67-65.09
11 29-12.49
9 .26-10.24
5.77-6.44

63.94
11.80
9 .67
605

66 .94-74.86
12.35-13.81
lC'.13-11.32
6 36-Y.17

69 .88
1289
10.57
6 .66

+
+
+

6125-65.09
11.30-12.38
8.57-10.15
5.31-6 38

62.69
11.57
9.48
5.93

60.45-69 .07
11.15-12.74
9.14-10.45
5.69-6.58

64.54
11.91
9.76
6 .11

+
+
+
+

55.66·58.06
10.10-12.0 1
828-9.84
5.11-6 .17

56 63

8.51
5.30

5!J69-63.86
11.01 '11.78
9.03-l) .66
5.62-6.04

62.34
11.50
9.43
5.89

+
+
+

57.QO.59.51
9.53-11.96
7.81-98 1
4.49-6.15

58.36
10.77
883
5.48

58.00-61.59
10.70-11.36
8.77-9.32
5.44-5.81

59.61
11.00
9.02
5.61

+
+
+
+

2. BIÇim

OMS
SE
ME
NEL
3. Biçim

OMS
SE
ME
NEL
4, Biçı m

OMS
SE
ME
NEL

10.45

5 BIÇim

OMS
SE
ME
NEL
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Tablo 6. Farklı dönemlerde biçilen

korunganın

azot dengesi deneme

sonuçlar ı.

Biçim Dönemleri
Parametreler
Azot ıüketimi,

2
g

25.68 a

20.90 b

Azot birikimi, g

11.74 a

8.98 eec

Azot birikimi, %

45 28

Gübre azotu, g
ldrar azotu , g

5

4

3
19.36 be

18.24 C

15.95 d

9.50 ab

7.17 be

5.85 c

42.96

49 .04

39.29

36.67

5.11

4.88

5 .60

6 34

4.42

8.43 a

7.04 ab

4.27c

4.73 c

5.68 be

Gübre, %

2 1.96

23.37

28 .89

34 .78

27.72

lorar. %

32 .76 ab

33.68 ab

22.08 c

25 .94 be

35.61 a

ldrar, %

42.26 ab

44.18 a

30.98 b

39.75 ab

49.70 a

Birikim, %

57.74 ab

55 .82 b

69.02 a

60.25 ab

50.30 b

Tüketilen Azotun ;

Sindı ri l en

Azotun;

a.b.c.. ..: Aynı

~

sat ırda

lar1dl har1

taşıyan d~erler farklı bulunmuşt ur

(P<O.05).
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Şek i l 3. fa r klı devre lerde bıçüen korunganın SE , ME ve
NEL içeri9indeki değişim

Şe kil 4. f :':rkh devrelerde biçilen korunganın kuru ot, nam
ereten ve sindirilebilir organik madde verimindeki değ i şi m
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(1991) paket programından

yararlanılmı şt ır .

yunca NDF, ADF ve ADL parametrelerinde
(Tablo 1).

Bu lgular
Fark lı

dönemlerde biçilen korung anı n ham besin
madde içerikleri Tablo 1'de. bu korungalara ait tarla
verimleri ve in vttro parametreler Tablo 2'de, klasik
sindirim denemesinde k ullanılan koru ng al arı n ham
besin madde içerikleri Tablo a'te, bu korunga l arı n in
vivo (klasik sindirim) sindirilme dereceleri ile ener j
içerikleri ise, Tablo a'te verilmişti r .
Farklı
dönemlerde biçilen koru nga n ın in vüro ve klasik sindirim yöntemi ile belirlenen OM sindirilebilirli!')i ile
SE, ME ve NEL içeriklerinin karşılaştırı lması Tablo
s'te, bu ko rungaları n azot dengesi deneme sonuçları
ise Tablo 6'da su nul mu ştu r .
Ta rtışma

art ı ş

gözl e n mi şti r

ve Sonuç

Korunga, hayvan beslemede kaba yem kayna!')ı
olarak kull an ılan deQerli, çok yıııı k bir baklagil yem bitkisidir. Erken ya da geç dönemlerde ncnme s. önemli
verim ve kalite kayb ına yol açmaktadır. Van
yöresinde yaygın olarak yetiştirilen korunganın , en
uygun biçim devresinin in vivo (klasik sindirim) ve in
vnro (iki aşamalı sindirim) yöntemlerle belirlenmesi
amacı y1a yap ılan bu çalışmada , farldı dönemlerde
biçilen korungan ın ham besin madde içerikleri Tablo
1'de sunul m uştu r . Korunganın KM ve OM içerikleri,
beklenifdiği gibi. vejetasyonun Ilerlemesiyle birlikte
art ış göst erm iştir. HK o ra nl arı ise, biçim devreleri boyunca, KM ve OM'nin tersine, azalma g östermiştir .
Bitkinin birim alandan elde edilen yaş ve kuru ot
verimlerini belirlemek am acı yla alınan örneklerin HP
oranı , biçim dönemleri boyunca azalmış Vi) en
yüksek HP oranı %21.62 ile ilk biçim döneminden
elde ed i lmi şti r. Bunu azalan sı ra ile 2., 3., 4. ve
S. dönemlere ait d~erler izlemi şti r (P <O.OS), (Tablo
1 ve Ş eki l 1). Manga (1974)'da, DoQu Anadolu
Bölgesi'nde sulanan alanlarda korungada kuru ot veriminin
ilk tomurcuklanmadan meyve baqlama
dönemine kadar devamlı artış gösıerd iQ in i , ancak
ham protein o ra nı nı n çiçeklenme devresi boyunca

Fazla yağış almayan bölgelerde. biçilen otıarm
yerde kurutulmas ı çok yaygın olarak uygulanan bir
sistemdir. Ancak bu sistemde önemli ka yı pl a r ol maktad ır. Otun kurutulması esnasında yem bitkilerinin yaprak ve yaprakçık larının bir k ı smı kaybolmaktadır . Yaprak kayb ı , baklagil bitkilerinde
buğdaygi llerd en daha tazla o lmaktad ır. Bu kayıplar
en fazla kuru otun HP içeriQini etkilemektedir. Nitekim, biçme, tarlada kurutma ve batözleme
i şl emi ne tabi tutularak klasik sindirim denemesinde
kullan ılan korungan ı n , ham besin madde analiz
so nuçları n ı n verild i~i Tablo 3 incele ndiği nde . bu
değerler in , ayn ı korungaya ait olan Tablo 1
deQerlerinden daha d üşük o lduğ u bel irle nm işt ir .
Ham protein oeqerferi ara sındaki bu fark. özellikle
bitkinin genç ve yapra klı old uğ u 1. ve 2. biçim
dönemlerinde belirgin olarak gözlenm işti r. NDF.
ADF ve ADL parametrelerindeki fark lı l ı k lar bu açıd an
an lamlı bulunmamıştır.

Gündüz ve Deniz (2000), Van Gölü havzas ı nd a
üretilen korunga kuru otunun KM, HK. OM. HP.
NDF. ADF ve ADL deQerlerini strasryta %90.88,
%7.89, %92.11, %12.12. %58.33.
%47.48 ve
%9.n
olarak b ildirmişlerd ir. Bu araşt ırıc ıla rı n bildirdiQi oeöerıe r . bu çalışmanın klasik sindirim denemesinde kullanı lan korungalar esas altnd lQ ında ,
HP açıs ından 4. biçim deQerleri; NDF, ADF ve ADL
bakımından ise, S. biçim deQerleri ile benzer bulu nmuştu r .

Kara \00 Deniz (2005) ise, Van yöresinden toplanan korunga örnekleri için ayn ı deQerleri sırasıyla
%92.22, %6.73, %85.49, %11.91, %50.67, %39.89
ve %11.44 olarak bild irmi şlerd ir . Bu araşt ırıc ıların bildirdi!')i deQerler. bu çalışmanın HP jçm 4. biçim
dönemine ait ceşere : NDF ve ADF için 3. biçim
dönemi değerlerine yakın bulunurken, ADL d e{ıeri
ise oldukça yüksek bu lunmuştur.
•
Beş a yrı dönemde biçilen korung an ın yaş ot,
kuru ol ve hanı protein verimleri ile in vitro sindirim
değerleri Tablo 2'de verilmişti r . Bitkinin yaş ot verimleri 2861.7-3840.0 kg/da; kuru ot verimleri 333.51112.6 kg/da; HP verimleri ise, 72.2-137.0 kg/da
arasında değişmiş olup, en düşük ceöener beklenildiQi gibi ilk biçim dönemi olan tomurcuklanma
döneminde yapılan biçimden elde edil m iştir. En
yüksek yaş , kuru ot ve ham protein verimleri ise 4.
biçirn devresinden elde edilmiş ; 5. biçime ait
deQerler. istatistikselolarak benzer bulunmasına
karş ın. 4. döneme ait oeşerıercen rakamsal olarak
daha düşü :< bulunmuştur.

azaldığ ı n ı saptam ı ştı r.

NDF ve ADF parametreleri 4. ve 5. biçim
dönemlerinde istatistiksel o larak a yn ı grubu
oluş tu ru r ke n, en düşük ve en yüksek deQerler 1. ve
S. biçim dönemlerinden elde edi lm i ştir (Tablo 1 ve
Şekil 2).
Genel bir kural olarak, bitkirerin çcQunda HP
vejetasyon dönemi ilerledikçe, cttkinin yaprak
ve gövde oranı nd a ki değtşim e bağ lı otarak azalrıken :
ham selüloz ve lignin içeriQi giderek artış
göstermektedir (Albrecth ve ark., 1D87). Bu
çalışmad a da benzer şek ilde , biçim devreleri boor anı
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biçim devresi en yüksek verim grubunda yer
(Tablo 2 ve Şekil 4).

Akdeniz ve Andiç (1998), Van k ı raç şartlarında
%50-70 çiçeklenme döneminde ko ru nganı n ya ş ot,
kuru ot ve HP verimini iki y ıll ı k ortalamaya göre
s ırasıyla 2455 kg, 631.4 kg ve 99.34 kg olarak btldi rmişl erdi r. Bu araştırıc ı lar ın yaş ve kuru ot verimleri
için bildirdikleri değerler . bu çalışmadan daha düşük
iken, HP için bildirdikleri değer benzer bu lunmuştur .

Korunga örneklerinin enerji içerikleri de vejetasyon devresine göre farklıl ık göstermiş ve en
yüksek değer , 1. biçime ait örneklerden elde edilmiş ; bunu 2. ve 3. biçimler izlemiş ; en düşük enerji
deQerleri ise 4. ve 5. biçime ait örneklerden elde
edilmiştir . Borreani ve ark.(2003) da, korungada vejetasyonun ilerlemesiyle. enerji yoğunluğunun
azaldığını ve tomurcuklanma başlangıc ında 7.0 MJI
kg KM olan NEl değerin in. tam çiçeklenme
döneminde 3.5 Mj/Kg KM'ye düştüğün ü belirlem iş
ve bu düşüşün OM sindirilebil irli~ i ile paralellik
gösterd iğ ini vurgulamışlard ır . Kara ve Deniz (2005),
Van yöresinde toplad ıkları korunga örneklerinin in
vitrc SE, ME ve NEl değerlerini sırasıyla 10.92.
9.35 ve 4.34 Mj/Kg KM olarak buımoşlardrr .
Araştmenann bildirdikleri SE ve ME değerleri , bu
çalışman :n 3. biçim değerlerine yakın
bulunmuş ;
NEl değeri ise, bu çal ı şmanın değerlerinden daha
düşük bu lunmuştur. Dene!< ve Deniz (2004) ise, Van
yöresi korunga ları için ME değerini 8.28 Mj/Kg KM
olarak bildirmektedirler. Bu değer, bu çal ı şma n ı n 4.
biçim dönemine ait ME değerine (8.57) yak ın bu-

Yı l maz

ve ark. (1999). çiftçi şartlarında yapmış
bir çal ışmada . sulu ve kıraç şartlarında
yaygın
olarak
yetiştiril en
korunganın ,
%50
çiçeklenme döneminde, sulu şartlarda yaş ot, kuru
ot ve ham protein oranını sırastyta 4127.2 kg/da.
972.9 kg/da ve %15.65; kıraç şartlarda ise aynı parametreleri s ı ras ı yl a 1973.3 kg/da. 526.2 kg/da ve
%12.40 olarak bulmuşlardır. Bu araştırıcıların . kıraç
şa rtl a rda yet iştirilen ve %50 çiçeklenme döneminde
biçilen korunga için bildirdikleri yaş ve kuru ot verimleri, bu çalışmanın aynı dönemi (3.biçim) için belirlenen değerlerden daha düşük bulunurken; HP
değ erl eri ise benzer bulunmuştu r.
old ukla rı

Korunga örneklerinin OMS, vejetasyonun ilerlemesine bağlı olarak düşüş göstermiş ve ilk biçim
devresinde %71.15 olan bu değer, 2., 3.. 4. ve 5.
biçim dönemlerinde sıras ıyl a %63.94, %62.69,
%56.63 ve %58.36 olarak bulunmuştur . Bu parametre aç ı sınd an . 2. ve 3. dönem değe rleri ile 4. ve
5. dönem değerleri kendi ara larında benzer bulunurken; diğer dönemlere ait değerler a rasındaki
farkl ılık l ar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur .
Kara ve Deniz (2005). bölgede üretilen korunga kuru
ot l a r ı n ı n in vı t ro OM si nd i ril ebi lirliği ni %53.77 olarak;
Denek ve Deniz (2004) ise aynı bölge korungaları
için bu d eğeri %52.68 olarak bildirmektedirler. Bu
d eğerler , ya pı l an çalı şmanı n 5. dönem değerlerinden
de daha d üşü k olarak bulunmuştur . Bu fark l ı lık,
özellikle k orungan ın biçim dönemi ve biçim sonrası
i şl emler
sırası nd a bitkide
meydana gelen besin
maddesince zengin k ısımlarının kaybı ile aç ık lanabi lir.

lunmuştur .

Koruo1ga örneklerinin enerji değerlerinin birim
alandan (da) elde edilen kuru ot miktarı ile
çarpımından hesaplanan SE. ME ve NEl verimleri
(Tablo 2). 3. biçim devresine kadar artış g ö stermiş ,
3. 4 ve 5. dönemlere ait değerler ise benzer bulunmuştur.
Korunganın in vivo sindirilme (klasik sindirim)
dereceleri ile enerji içerikleri Tablo -t'te verilmiştir . En
yüksek KMS değeri (% 69.95). birinci biçimden elde
edilmiş ; bunu % 68,39 ile ikinci biçim takip etm i ş;
üçüncü, dördüncü ve beşinci biçimlere ait oeşerrer
ise sırasıyla % 62,95. % 61,60 ve % 58,85 olarak
bulunmuştur.
Vejetasyonun ilerlemesiyle yem
örneklerinin in vivo KMS değerleri . azalma
gösterm iş , ancak 3, 4 ve 5. dönemlere ait değerler
istatistiksel olarak benzer ve 1. ve 2. dönem
değerlerinden düşük bulunmuştur (P<Ü.05). OMS
değerleri de, KMS değerleri gibi, vejetasyonun llerıemesm o paralelolarak azalma gösterm iş ve bu
değerler 1, 2, 3, 4 ve 5. dönemler için s ıras ıyla . %
71,80. %. 69,88, % 64.54, % 62,34 ve % 59.61 olarak bulunmuştur (P<Ü.OS).

Çalı şmada , korunganın

OMS değerleri ile bit(NDF, ADF ve ADl)
o ra nı arasında ters bir i lişki gözlenmiştir (Tablo 1 ve
Şeki l 2). Nitekim, kaba yemterin
sindirilebilirlik
o ran ı nı n selüloz, hemiselüloz ve lignin gibi hücre
duvarı elemanl arı tarafından olumsuz şekileb et. ki l end iğ i bilinmektedir. Borreani ve ark. (2003) dı korungada bıtk in in NDF oranının vejetasyonun ilerlemesiyle artış g österd iğ ini ve bunun OM
sindirilebih rliği ni olumsuz yönde etkilediğin i
bilkinin hücre

almıştı r

d uvarı e lemanları

oırmek tednte r .

Biçim dönemlerinin HP sindirilebilirl iğ i üzerine
etkisi, istatistikselolarak önemli bu l unmam ışt ır .

SOM m ikta rı . kuru ot verimi ve OMS değerlerinin
elde edilm iştir. Buna göre en düşük
SOM miktarı 237.4 kg ile birinci biçimden elde edilmi ş . bunu 403.3 kg ile 2. biçim takip etmiş ve con Oç

ça r pı mı nd a n

NDF parametresinde. sadece 1. ve 5. biçime ait
bulunurken; ADF s ind iri lebil i rliğ inde
ise, 1. t .çime ait de{ıer , diğer dört biçim devresine
de{ıerler farklı
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art deQerterden yüksek

bu lurvııuştur (P<O.OS).

Çanşmanın klasik sindırım deoemesirıoen elde
edilen ene rji (SE. ME , NEL) degeı1eri Tablo ate verılmişti r . Bu parametreler açısından en yüksek
de{Jerler 1. ve 2. biçim devrelerinden elde edilmiş
(P<O.05) ve bunu sırasıyla 3., 4 . ve 5. biçimler izlemişti r . Her uç enerji parametresinde de 4. biçime
aıt de{ıerler , 3 . ve 5 . biçime ait d~er1erle benzer bu-lunurken; 3. biçi m deQerleri 5. biç im deQerlerinden
yüksek bu l unmu ştu r (P<Ü.OS).

In

vırc

ve in vivo

çalışmada ,
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rak korunganı n ham protein içerin in azalmas ı scnucu , azal ma göstermiş ve 2, 3. 4 ve 5. dOnemlerde
sı r ası yla 20.90 s. 19.36, 18.24 ve 15.95 g olarak hesa pla n mı ştı r (P<Ü.05 ). Organizmada azot biri'<imi,
biçim dönemi sı ras ı na göre 11.74 g , 8 ,98 g , 9.50 g ,
7.17 g ve 5.85 9 olarak bel irlenmiştir . lı k biç im devresme aıt değ er. 2 . ve 3 . biç im değerleriyle benzer; 4.
ve 5. txçirne ait oeöenercen yüksek bulunmuştur
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Denek,

koru nga nı n KM , OM. NOF, AOF ve AOL düzeyleri

lanılan

ve HK düzeyleri ise azaırmşt-r.

2. veeıasvonc n üerlemesiyte. k orunganın OM
sındırılebıhrliO ınde azalma olmasına rağmen. binm
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alandan (da) elde edilen kuru ot miktarında:<i art ışa
t>aQh olarak, tarım alandan ekle edi len SOM miktarı
a rtış göstermiş ve bu para metre aç ı sından en verimli
biçım deweıen 3, 4 ve 5. dOnemler ( 0,45()
cıçekıenrre. % 100 çiçeklenme ve tohuma kaçma)
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