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• Önemli Fiğ Türleri

• Dünya üzerinde serin ve ılıman eklim kuşağına yayılmış çok sayıda fiğ türü vardır.

Fakat ülkemizde fiğ denilince akla gelen tür yerli fiğ (Vicia sativa)’dir. Bunun

yanında macar fiği (Vicia pannonica) ve tüylü fiğ (Vicia villosa) gibi diğer türler

de yem bitkisi olarak önem taşımaktadırlar.

• Yerli fiğ, ülkemizin her yöresinde otu veya tanesi için yetiştiriciliği yapılan önemli

bir türüdür (Resim 1). Hem tanesi hem de otu için yetiştirilir. Kıraç şartlarda

dekara 250-300 kg, sulu şartlarda ise 400-500 kg kuru ot verimi üretir.

• Macar fiği son yıllarda ülkemizde ekimi hızla yayılan bir fiğ türüdür (Resim 2).

Yerli fiğe göre daha yüksek ot verimine sahip olması ve soğuklara dayanıklı

olması önemli avantajlarıdır. Doğu Anadolu gibi kışları soğuk olan bölgelerde dahi

kışlık olarak ekilebilmektedir. Ağır, killi ve ıslak topraklarda yetişebilmesi diğer

bir önemli özelliğidir.

• Tüylü fiğ de macar fiği gibi soğuklara dayanıklı ve kışlık ekilebilen fiğlerdendir.

Yerli fiğe göre daha fazla ot üretir. Kurağa da çok dayanıklı olan bu bitki, hafif ve

verimsiz topraklara kolayca uyum sağlayabilir (Resim 3).

• Fiğlerin Önemi ve Kullanım Alanları

• Fiğler hem sulu, hem de kıraç şartlarda yetiştirilebilirler. Verimleri yüksektir,

gövdeleri ince ve bol yapraklı olduğundan besin değeri yüksek yem üretirler.

Fiğler kıyı bölgelerimizde kışlık olarak ekilip yaş ot olarak, iç bölgelerimizde ise

yazlık yetiştirilip kuru ot olarak değerlendirilirler. Taneleri de protein ve enerji

bakımından zengin olduğundan kesif yem olarak kullanılırlar.

• Fiğ türleri genellikle tek yıllık bitkilerdir. Bu yüzden buğday, arpa, pamuk, pancar,

patates veya ayçiçeği gibi bitkilerin ekildiği tarlalarda, toprağı dinlendirmek ve

iyileştirmek için kullanılacak baklagillerin başında gelirler. Fiğden sonra ekilen

ürünün verimi artar. Toprak, besin elementleri ve organik madde bakımından

zenginleşir. Tarlayı yormayıp suyu ekonomik kullandıkları için kıraç alanlarda

nadası azaltmak için kullanılırlar. Zaten köylüler arasında “fiğ anızı nadas yerine

geçer” atasözü yaygın olarak kullanılmaktadır.

• Fiğ bitkileri organik maddece fakir olan toprakların ıslahında yeşil gübre bitkisi

olarak kullanılmaktadırlar. Bir yıllık olmasının yanında ince saplı ve bol yapraklı

yeşil aksam üretirler. Ağır yada hafif yapıda olan bozulmuş topraklarda

çiçeklenme döneminde sürülüp toprağa gömülerek toprağı organik maddece

zenginleştirir, yapısını iyileştirirler.



Resim 1. Yerli fiğ

Resim 2. Macar fiği

Resim 3. Tüylü fiğ



İklim İstekleri

• Fiğler en iyi gelişmelerini serin iklimlerde yaparlar. Bu nedenle
kışları ılıman geçen bölgelerde kışlık olarak ekilir ve gelişmelerini
sonbahar, kış ve ilkbaharda gerçekleştirerek geç ilkbahar veya yaz
başında olgunlaşırlar. Kışları sert olan yerlerde ise fiğler, ilkbaharda
büyüyerek yaz ortası veya sonunda olgunlaşırlar. Yerli fiğ
soğuklara fazla dayanıklı değildir, en fazla -8 ˚C'ye dayanır. Macar fiği
ve tüylü fiğ ise soğuklara oldukça dayanıklıdırlar.

• Başta tüylü fiğ olmak üzere, fiğler kurağa dayanıklıdırlar. Bu nedenle
yağışı 300-500 mm olan yarı-kurak bölgelerde rahatlıkla yetişirler.
Ancak çok kurak olursa verim azalır.

•

Toprak İstekleri

• Fiğler, hemen hemen her çeşit toprakta yetişebilirler. Ancak
derin, kalkerli, killi ve verimli topraklarda daha yüksek verimli olurlar.
Kumlu topraklar iyice gübrelenmedikçe fiğ tarımına uygun değildir.
Toprakta suyun tutulması iyi olmalıdır. Fakir ve kumlu topraklarda
tüylü fiğ, ağır ve ıslak topraklarda ise macar fiğinin yetiştirilmesi daha
kolaydır. Fiğ türleri toprak asitliliğine diğer baklagillere göre daha
dayanıklıdırlar. Toprakta kireçlemeye gerek duyulmadan
yetiştiricilikleri yapılabilir.

Fiğlerin Ekimi

• Yerli fiğ kış soğuklarına fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle
kışları sert olan bölgelerde yazlık ekilmelidir. Kışları ılıman bölgelerde
ise sonbaharda ekilebilir. Macar fiği ve tüylü fiğ kış soğuklarından
zarar görmediği için Doğu Anadolu Bölgesinde dahi kışlık ekilmelidir.

• Fiğ ekilecek tarla, ön bitkiden kalan anız ve sapların diskaro ile
parçalanıp toprağa gömülmesi ile ekime hazırlanır. Bu sap parçaları
toprak tavının kaçmasına ve fiğ ekimine engel teşkil etmemelidir.
İlkbaharda ekim yapılacaksa sonbaharda derin bir sürüm yapılmalı ve
ilkbaharda da toprak hafif bir şekilde kabartılmalıdır. Ayrıca bu yüzlek
toprak işleme ile yabancı otlar da öldürülür. Sonbahar ekimlerinde
dikkat edilecek husus yazın yapılan sürümde tarlanın kesekli
kalmamasıdır.

• Adi fiğ tohumları iri olduğu için hububat mibzeri ile kolayca
ekilebilir (Resim 4). Yerli fiğ sulu şartlarda ekilirken 20-30 cm sıra
aralığı ile dekara 12 kg civarında tohum atılmalıdır. Kıraç şartlarda ise
sıra aralığı daha geniş (35-40 cm), tohumluk miktarı daha az (10 kg/da)
olmalıdır. Macar fiği ve tüylü fiğde tohumlar daha küçük olduğu için,
ekimlerde 8 kg/da civarında tohumluk kullanmak yeterlidir.



Resim 4. Buğday hasadından sonra mibzerle kışlık fiğ ekimi

Resim 5. Fiğlerde yatma



• Fiğ tarımının en önemli sorunu, bitki saplarının ince olmasından dolayı
yatma meydana gelmesidir. Yatma sonucunda alttaki yapraklarda
sararma, çürüme ve dökülme olur (Resim 5). Hem verim ve kalite kaybı
meydana gelir hem de yatan bitkileri biçmek zorlaşır. Fiğlerdeki
yatmayı önlemek için arpa, buğday veya yulaf gibi bir tahıl türü ile
karışık ekim yapmak gerekir (Resim 6 ve 7). Böylece fiğler tahıllara
tutunarak dik gelişebilirler. Ancak karışımları oluştururken dikkat
edilmelidir. Çünkü tahıl otu az yapraklıdır ve çabuk kartlaşır. Bu
nedenle fiğ otunun besleme değerini düşürür. Bu durumu engellemek
için fiğleri uygun tahıllarla, belirli oranda karıştırmak gerekir. Yerli fiği
yulaf veya arpa ile; macar fiği ve tüylü fiği ise buğdayla karıştırarak
ekmek daha uygundur. Ekimlerde tahıl oranı %25’i (4-5 kg/da)
geçmemelidir. Tahıl mibzeri ile ekimlerde tohumların karıştırılarak
ekilmesi zordur. Bu nedenle tahılın ekim öncesi tarlaya serpilmesi,
ardından mibzerle fiğ ekiminin yapılması daha uygundur.

• Ekim derinliği toprak tipine ve topraktaki rutubet durumuna bağlı olarak
değişir. Ağır topraklarda 3-4 cm, hafif topraklarda ise 6-7 cm arasında
derinliğe ekilmelidir.

Gübreleme

• Fiğ yetiştiriciliğinde gübrelemeden önce toprak analizleri
yapılmalı ve eksik olan besin elementleri gübre olarak verilmelidir.
Ülkemiz topraklarında fiğ için eksikliği olan besin elementleri azot ve
fosfordur. Genel olarak sulu şartlarda ot için yetiştirilen fiğlere 20-25 kg
DAP gübresi tavsiye edilir. Kıraç şartlarda yapılan ekimlerde bu gübre
miktarı biraz daha düşürülmelidir.

•

Ot Hasadı

• Fiğlerde kartlaşma hızlı olmadığı için ot hasadının geciktirilmesi
kalite kaybına yol açmaz. Bu nedenle biçimler bitkilerdeki baklaların
yarısının dolduğu devrede yapılmalıdır. Ancak fiğler tahıllarla karışık
yetiştirilmişse tahıl otunun kartlaşmasına izin vermeden biçim
yapılmalıdır. Arpa gibi kılçıklı olan bitkilerle yapılan karışımlar, tahılın
çiçeklenme döneminde biçilmelidir. Biçilen ot silaj yapılarak
değerlendirilecekse tahılın süt oluma geldiği dönemde biçmek daha
uygundur. Tahıllarla karışık yapılan ekimlerde ot verimi dekara 700-800
kg’a kadar çıkabilmektedir (Resim 8 ve 9).

•



Resim 6. Yerli fiğ + yulaf karışımı

Resim 7. Macar fiği + arpa karışımı



Resim 8. Fiğde ot hasadı

Resim 9. Kurumuş fiğ otları


