
Buğdaygil Yem Bitkileri 

 

Çevre ve Ekonomi gibi, özünde birbirine zıt kavramlar arasında denge kurmaya 

çalışanların işinin çok zor olduğu dikkate alındığında, özellikle biz tarımcıların ne denli yoğun 

bir çabaya hazır olmamız gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. "Stratejik tüketim ve 

sürdürülebilir yaşam tarzı" tanımıyla yola çıkan Yeni Ekolojik Hareket"in öncüleri, çatılara 

kurulacak güneş pillerini, cilt bakımı için doğal kozmetikleri, doğaya zarar vermeden kayak 

yapma koşullarını tartışarak, 1980'lerde başlayan "Ekolojik Hareket" kavramını bir adım daha 

ileri götürmekte ve "Daha Güzel Bir Dünya için Tüketin" mesajı vermektedirler. Bir başka 

deyişle, sürdürülebilirliğin bir zevk aracı haline getirilmesi ve "Sağlıklı ve Sürdürülebilir 

Yaşam = lifestyle of health and sustainablity" felsefesinin, refah toplumlarından başlayarak 

aşağılara doğru yayıldığı da gözlenmektedir. 

Yeşil yaşam tarzı, vb. pek çok isimle anılan ve yakın gelecekte pek çok değişik 

tanımlarla ortaya çıkıp, halkları etkileyip yönlendirecek olan "Çevre Dostu, Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı" üretim ve tüketim şekilleri ne olursa olsun, Tarım Biliminin bu akımların tam 

ortasında ve en büyük önemde yer alacağı kuşkusuzdur. Sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım 

veya biyolojik tarımla başlayan ve günümüzde sürdürülebilir çevre veya yaşam genellemesine 

kadar uzanan ve adeta insanlığı ve Dünya'yı olası tehlikelerden kurtarmayı hedefleyen 

çabalara en önemli katkıyı sağlama durumundaki biz tarımcıların, çok büyük sorumluluklar 

taşıdığımızı anımsatmak da yararlı olacaktır. 

Kuşkusuz çevre dostu sürdürülebilir tarımın, 2007 yılı başında açıklanan Dünya İklim 

Raporunda da ortaya konulduğu gibi, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini giderecek 

sorunlarla da baş etmesi gerekmekte, bu aşamada, tarımın pek çok gelişmiş ülkede çok önemli 

bir sektörünü oluşturan “Yembitkileri Kültürü" nün önemi daha da iyi anlaşılabilmektedir. 

Hayvancılığımızın temeli olmak ve girdilerin % 70'ini sağlamak gibi önemleri yanında, 

toprağı korumak ve yoğun organik azotu doğal olarak depolamak, çevreyi sürdürebilir ve 

estetik hale getirmek, florayı oluştururken faunayı bağrında sürdürmek gibi, sürdürülebilir 

çevrenin tüm gereksinimlerine eşsiz katkılar sağlayan “Yembitkileri Kültürü" çağdaş 

ülkelerde asırlar önce benimsenmiş, tarımın en önemli dalı haline getirilmiş ve daha önce 

değinildiği gibi, 1980'li yıllarda başlayan "Sürdürülebilir Tarım"ın can damarı olarak dikkate 

alınıp kullanılmış ve artan oranlarda yaygınlaştırılmasına devam edilmiştir. 



1987 yılı istatistiklerine göre ABD'nin toplam arazi varlığının %34'ünü Çayır- Meralar 

oluşturmakta, yembitkilerinden elde edilen üretim değeri 24 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu 

değer, Mısır (18 milyar dolar) ve Soya (11 milyar dolar) gibi çok önemli iki bitkinin 

verileriyle karşılaştırıldığında, ülkemizde hiç de duymaya alışmadığımız ekonomik verilerle 

karşılaşılmaktadır, İsviçre'de tarım alanlarının % 35'i, Norveç'de ise % 64'ü yembitkileri 

tarımına ayrılmakta, Fransa'da 30 milyon ha olan tarımsal alanların 16 milyon hektarında 

yembitkileri üretimi yapılmaktadır. 

Dünya'da en yaygın yem bitkisi olan Yonca (Medicago sativa L.)'nın Bulgaristan'da 

ülkemizdekinden çok daha geniş alanlarda üretildiği, Kanada'da 2,5 milyon ha Arjantin'de 7,5 

milyon ha, hatta İsrail'de, su sınırlılığına rağmen ülkemizdekine yakın genişlikteki alanlarda 

ekildiği anımsandığında, sürdürülebilir tarım ve çevrenin vazgeçilmez yapı taşı olan yem 

bitkileri kültürü açısından ne denli geride kaldığımız daha iyi anlaşılabilmektedir. 

Yembitkileri kültürünün ülkemiz koşullarında gelişememesinin temel nedenlerinden 

başta gelenleri, ülkenin coğrafi konumu, iklim koşulları ve ekonomik yapı olarak sıralanabilir. 

Çağdaş Dünya, sürdürülebilirlik adına extansif tarıma yönelirken, bizim hala entansif tarımın 

gereklerini yerine getirememiş olmamız, acaba bir "Şans" ya da "Şanssızlık" mıdır? sorusunu 

yanıtlamak da zordur. Her şeye rağmen, halkımızın yıllardır süregelen dengeli ve yeterli 

beslenme sorununun çözülemediği de yadsınamaz bir gerçektir. 

Nüfus artış hızı açısından, yılda yaklaşık % 1,2 oranı ile Dünya'nın başta gelen 

ülkelerinden biri olan Türkiye, yıldan yıla büyüyen, yeterli ve dengeli bir beslenme sorunu 

uzun yıllardır karşı karşıya bulunmaktadır. Sorun güzel ülkemizin gelişmesi ve halkımızın 

çağdaş düzeyde dengeli beslenmesi açısından ele alındığında insanlarımızın ana besin 

kaynağını karbonhidratların oluşturduğu, kişi başına et, süt vb. hayvansal protein 

tüketimimizin ise çağdaş ülkelerle kıyaslanamayacak bir düzeyde bulunduğu açıkça 

izlenmektedir. 

Buğdaygil Yem Bitkileri 

Genel Özellikleri 

• 650-785 kadar cins ve 10 bin kadar türü içine alır. 

• Tarımsal karakterleri yönünden büyük değişim gösterir. 

• Bu bitkiler arasında soğuğa ve kurağa çok dayanıklı, elverişsiz koşullar altında 

gelişebilenleri vardır. 



Mera bitkisi olarak buğdaygillerin otlatmaya dayanıklılığı baklagillerden daha fazladır. 

Buğdaygillerin adaptasyon kabiliyetleri yüksektir. Elverişsiz iklim (soğuk, sıcak ve kurak) ve 

toprak (verimsiz ve bozuk) şartlarında doğal vejetasyonların dominant bitkilerini oluştururlar. 

Serin mevsim buğdaygilleri optimum 15-25 °C, sıcak mevsim buğdaygilleri ise 30-40 °C 

sıcaklıklarda büyürler. Buğdaygiller vejetatif dönemde kullanılırlarsa yüksek oranda 

sindirilebilir enerji ve proteine sahip yem üretirler. Sahip oldukları zengin eriyebilir 

karbonhidrat içeriklerinden dolayı silaj yapımına en uygun bitkilerdir. Bilindiği gibi bütün 

dünyada silajın en önemli bitkisi mısır (Zea mays L.)'dır. Mısır yetiştirilemeyen kurak ve 

sıcak bölgelerde silajlık olarak yine bir buğdaygil olan Sorghum türleri, serin ve yağışlı 

bölgelerde ise çok yıllık buğdaygil yembitkisi türleri (Lolium, Bromus, Dactylis ve Festuca) 

ön plana çıkmaktadır. 

Buğdaygillerin kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz; 

1. İnsan beslenmesinde kullanılmaları: Buğday, çavdar, yulaf, mısır, pirinç ve tane 

sorgum gibi türleri içerisine alan tahıllar insan yiyeceği olarak kullanılırlar. Bazı Afrika ve 

Asya toplulukları inci darısı, adi darı, süpürge darısı, Afrika darısı gibi buğdaygilleri hala 

yiyecek olarak kullanmaktadırlar. 

2. Çayır ve meralarda kullanılmaları: Buğdaygiller kök boğazında oluşturdukları bol 

miktarda kardeşlerle veya rizom-stolon gibi gövde yapıları oluşturmak suretiyle otlatmaya 

dayanıklılık gösterirler. Doğal olarak meralarda bulundukları gibi, suni olarak kurulacak 

geçici veya daimi otlakiyelerin de en önemli bitkileridirler.  

3. Kuru ot üretiminde kullanılmaları: Yembitkisi olarak kullanılan buğdaygillerden 

bazıları dik gelişme gösterdiğinden tarım arazilerinde yetiştirilmeye (biçenek = suni çayır) 

uygundurlar (domuz ayrığı, çok yıllık çim, kılçıksız brom). 

4. Silaj bitkisi olarak kullanılmaları: İri yapıya sahip buğdaygiller uygun bir zamanda 

biçilerek silaj olarak değerlendirilebilirler. Buğdaygillerin eriyebilir karbonhidratlarca zengin 

olmaları mayalanmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu amaç için en uygun türler mısır, koca darı 

ve sudan otudur. 

5. Tane yem olarak kullanılmaları: Arpa ve mısır gibi iri tohumlu türler hayvan 

beslemede önemli bir yem grubunu oluştururlar. Bunun yanında bazı buğdaygiller kanatlı 

hayvan beslemede ve kuş yemi (Phalaris canariensis L.) olarak da tercih edilirler. 

6. Toprak muhafazasında kullanılmaları: Buğdaygiller, verimsiz alanlarda ve 

bozulmuş topraklarda yetişmek suretiyle, bitki örtüsü oluşturmanın zor olduğu yerlerde 

toprağı yerinde tutmak için kullanılırlar. Köpek dişi ayrığı bu konuda ilk akla gelen 



bitkilerdendir. Su kanallarının, gölet kenarlarının ve meyilli arazilerin erozyona karşı 

korunmasında en fazla kullanılan buğdaygil yembitkileri; köpek dişi ayrığı, kılçıksız brom, 

tarla ayrığı, koyun yumağı, bataklık yem kanyaşı ve tavus otu gibi bitkilerdir.  

7. Yeşil alan ve süs bitkisi olarak kullanılmaları: Çok yıllık çim, tek yıllık çim, çayır 

salkımotu, köpek dişi ayrığı, kırmızı yumak en önemli yeşil alan buğdaygilleridir. Kargı 

kamışı (Arundo donax), tepesi püsküllü ot (Cortaderia selloana), mavi yumak (Festuca ovina 

var. glauca) ve kurdeleotu (Phalaris arundinacea var. picta) gibi buğdaygiller park ve 

bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılırlar. 

8. Endüstride ve sanatta kullanılmaları: Buğdaygiller familyasına giren şeker kamışı 

(Saccharum officinarum)'ndan şeker, Lygeum spartum ve Stipa tenacissima bitkilerinden lif 

üretimi yapılmaktadır. Bazı buğdaygillerden kağıt, bazı aromatik buğdaygillerden de parfüm 

yapılmaktadır. Bambu kamışı (Bambusa vulgaris) tropik bölgelerde ev yapımında ve benzeri 

işlerde direk ve taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Kısaltılıp düzeltilmiş kısımları, evlerin parke 

kaplamasında kullanılmaktadır. Kargı kamışı (Arundo donax), ılıman bölgelerde, gerek dam 

veya çatı yapımı ve gerekse sıva altı duvar örtüsü malzemesi olarak yararlı olmaktadır. Kargı 

kamışı örgü, çit olarak kullanıldığı gibi, kağıt yapımında ve ambalaj malzemesi olarak da 

kullanılmaktadır. Göz yaşartıcı çimen (Coix lacrima-jobi) tohumları kolye ve tesbih 

yapımında, çavdar (Secale cereale)’ın sapları örgü ve süs eşyaları yapımında 

kullanılmaktadır. 

Buğdaygil Yembitkilerinin Taksonomisi 

Buğdaygiller (çimler) olarak adlandırılan Gramineae (Poaceae) familyası bitkiler alemi 

içerisinde Monocotyledoneae (tek çenekliler) alt sınıfına ve Glumiflorae (kavuzlu bitkiler) 

takımına mensupturlar. 

Gramineae familyası, yumaklar (Festucoideae) ve darılar (Panicoideae) olmak üzere iki 

alt familyaya ayrılır. 

Bu iki alt familya arasında teşhiste kullanılabilecek çok önemli 5 farklılık vardır; 

(1) Festucoideae alt familyasına giren bitkilerin başakçıklarında bir veya daha fazla 

çiçek vardır. Panicoideae alt familyasına giren bitkilerin başakçıklarında ise daima iki çiçek 

vardır. 

(2) Festucoideae’de başakçıklarda kısır çiçekler bulunuyorsa, normal çiçeğin 

yukarısında veya başakçık ekseninin ucunda bulunurlar. Panicoideae grubunda kısır çiçekler 

istisna olarak normal çiçeklerin altında bulunur. Panicoideae’de iki çiçekten biri normal 



çiçektir ve başakçık eksenini ucunda yer alır. Diğeri ise başakçık eksenini alt kısmına 

birleşmiş olup, kısır veya sadece erkek organları ihtiva eden bir iç kavuzdan ibarettir. 

(3) Festucoideae’da başakçık ekseninin, başak ekseninden kırılıp, ayrılması dış 

kavuzların üzerinden olur. Panicoideae’de başakçığın dışında bulunan dış kavuzlardan biri, 

nadir hallerde ikisi birden dumura uğramıştır. Başakçık ekseni dış kavuzların altından kırılır.  

Böylece bütün başakçık toplu halde düşer.  

(4) Festucoideae alt familyasında başakçıklar yanlardan basılarak az çok yassılaşmıştır. 

Panicoideae alt familyasında ise başakçıklar, bilhassa tohum az çok sırttan basıktır. 

(5) Yumaklar genellikle serin mevsim bitkileridir. Darılar ise daha çok sıcak 

mevsimlerde yetişirler. 

 

Buğdaygil Yem Bitkilerinin Genel Yapısal Özellikleri 

Vejetatif Özellikler 

1.Kök (Radix) 

Buğdaygillerde, yoğun dallanarak püskül şeklini almış saçak kök sistemi görülür. Bu 

kökler gövdenin en altındaki boğumdan çıkarlar. Kurağa dayanıklı olan türlerde köklerin 

yanlara ve toprağın derinliklerine doğru gelişimi daha fazladır. Bir buğdaygil tohumu toprakta 

çimlenme şansı bulduğu zaman ilk çıkan kökler çim kökleri (primer kökler)’dir. Daha sonra 

sürgün toprak üzerine çıkıp, fide yerleşince toprak altındaki ilk boğumdan çıkan adventif 

kökler (sekonder kökler) gelişir. 

Buğdaygillerdeki kök derinlikleri türlere göre değişim gösterir. Genellikle kazık kökler 

gibi çok derine inmezler. Fakat yoğun dallanma ile buldukları yerdeki toprağın her zerresine 

ulaşırlar. Buğdaygillerdeki kök derinliği 45 cm civarındadır. 

2.Sap (culmus) 

Buğdaygillerin gövdeleri boğum (node) ve boğum arası (internode) olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Genellikle boğumların içi süngerimsi bir doku ile dolu, boğum araları ise 

boştur. Ancak mısır, sorgumlar ve sakalotu (Andropogon gerardii) gibi türlerde boğum araları 

da doludur. Türlere göre değişmekle birlikte, genel olarak gövdelerin enine kesiti yuvarlaktır. 

Ancak domuz ayrığının dip kısımlarında olduğu gibi hafif yassılaşmış enine kesit görülebilir. 

Buğdaygillerdeki dallanma diğer bitki gruplarından farklılık gösterir. Dallar toprak 

seviyesindeki boğumdan çıkarlar ve gelişmelerini tamamlayınca kendilerine ait kökler 

çıkarırlar. Buğdaygillerde görülen bu dallanma şekline kardeşlenme adı verilir. 



Buğdaygillerde gövde yapısı yumak, rizom (kök-sap) ve stolon (sülük) olmak üzere 3 

değişik şekilde olabilir. Bitkilerde her zaman tek bir gövde yapısı bulunmayabilir. Bu gövde 

yapılarının bazıları aynı bitki türünde görülebilmektedir. Örneğin, köpek dişi (Cynodon 

dactylon) hem rizom hem stolon yapısı, kamışsı yumak (Festuca arundinacea) hem rizom 

hem de yumak yapısı birlikte görülmektedir. 

3.Yaprak (Folium) 

Buğdaygil yaprakları; gövde üzerindeki boğumlardan çıkan, iki yana alternatif olarak 

sıralanmış paralel damarlı ve sapsız yapraklardır. Bir yaprak; yaprak ayası (lamina), yaprak 

kını (vagina), yakacık (ligula) ve kulakçıklar (auricula)'dan oluşur. Yaprak ayası, gövdeden 

ayrılan belirgin, ince-uzun yapıdır. Büyükçe bir orta damara paralel olarak gelişen damarlara 

sahiptir. Bazı türlerde yaprak ayası açıktır, ucu sivri kılıç şeklinde bir yapı gösterir (Lolium 

perenne, Agropyron intermedium, Festuca pratensis, Bromus inermis). Buna karşılık Dactylis 

glomerata ve Poa pratensis'te yaprak ayası kesiti V harfi şeklide olup, uç kısmında birleşerek 

kayık formunu almıştır. Kurağa yüksek dayanıklılık gösteren koyun yumağı (Festuca 

ovina)'nda ise yaprak ayası rulo şeklinde kıvrılarak uca doğru sivrilen, içi boş bir iğne şekline 

dönüşmüştür. 

 

Generatif Özellikler 

Çiçek (Flos) 

Buğdaygillerde, küçük ve göz alıcı renkler içermeyen çiçekler bulunur. Bitkilerde 

normal bir çiçek 5 bölümden oluşur. Çiçeğin en altında çiçek sapı (pedicel), üzerinde çanak 

yapraklar (calyx) ve taç yapraklar (corolla), onların içerisinde ise erkek organlar (androecium) 

ve dişi organ (gynoecium) bulunur. Buğdaygillerde çiçeğin taç ve çanak yaprakları 

değişikliğe uğrayarak, yumurtalık üzerinde iki adet pulcuğa dönüşmüşlerdir. Bu yüzden bir 

buğdaygil çiçeği, iki adet iç kavuz arasında kalan erkek ve dişi organlar topluluğudur. 

Dişi organ (gynoecium): Buğdaygil çiçeğinde bir adet dişi organ bulunur ve 

yumurtalık (ovarium), dişicik borusu (style) ile dişicik tepesi (stigma)'nden oluşur. Dişicik 

tepesi iki parçalıdır. Uçuşan polenleri kolayca yakalayabilmek için tüylü ve nemlidir. 

Yumurtalık tek bir adet yumurta hücresine sahiptir. Normal bir tozlaşma ve döllenme olursa 

bir buğdaygil çiçeğinden bir tek tohum meydana gelir. Buğdaygil yumurtalıkları üzerinde taç 

ve çanak yapraklarının değişikliğe uğramasıyla oluşan iki (bazen üç) adet pulcuk (lodicula) 

bulunur. Yumurtalık ile iç kavuzlar arasında bulunan bu pulcuklar sabah saatlerinde havadan 

nem çekerek şişerler ve iç kavuzları iterek üreme organlarının ortaya çıkmasını, dolayısıyla 



çiçeğin açılmasını sağlarlar. Erkek organlar (androecium): Bazı türlerde farklı olmakla 

birlikte buğdaygil çiçeklerinde 3 adet erkek organ bulunur. Bir erkek organ ercik (flament) ve 

ercik başı (anther) bölümlerinden oluşur. Antherler de texa adı verilen ve içerisinde polen 

tozlarının bulunduğu iki bölümden oluşurlar. 

Üreme organlarının her iki grubunu da taşıyan çiçekler normal çiçek, bunlardan sadece 

birini taşıyanlar ise kısır çiçek olarak adlandırılır. Kısır çiçekte sadece dişi organ varsa 

pistillate, sadece erkek organ varsa staminate adını alır. Üreme organlarının ikisi de 

bulunmuyorsa nötr çiçek ismi verilir. Bir bitki normal çiçekleri taşıyorsa hermafrodit, mısır 

gibi pistilli ve staminli çiçekleri farklı yerlerde bulunduruyorsa bir evcikli (monoecius), 

manda otu (Buchleo dactyloides) gibi kısır çiçeklerden sadece birini taşıyorsa çift evcikli 

(dioecius) olarak adlandırılır. 

Başakçık (Spicula) 

Buğdaygillerde çiçekler bir araya gelip, bir eksen (rachilla) üzerinde dizilerek, iki adet 

dış kavuz ile sarıldıklarında başakçık denilen yapı meydana gelir. Dış kavuzlardan altta 

bulunan alt dış kavuz (gluma inferior), üstte bulunan ise üst dış kavuz (gluma süperior) ismini 

alır. Başakçık içerisinde bulunan çiçeklerin sayısı, başakçıklardaki kırılma yerleri ve dış 

kavuzların yapısı tür teşhislerinde kullanılan önemli bilgilerdir. Örneğin tavusotu oymağı 

(Agrostideae)’nda başakçıklar içerisinde tek bir adet çiçek bulunurken, yumak oymağı 

(Festuceae)'da çok sayıda çiçek yer alır. Yumaklar alt familyası (Festucoideae)'nda başakçık 

kırılması dış kavuzların üzerinden, darılar alt familyası (Panicoideae)’da ise dış kavuzların 

altından gerçekleşir. Yine yumaklar alt familyasında başakçık içerisinde kısır çiçek 

bulunuyorsa genellikle eksenin üst kısmında yer alır. Darılar alt familyasında ise kısır çiçek 

daima başakçık ekseninin altındadır. Dış kavuzların yapısı ve büyüklüğü de bitkiler arasında 

değişkenlik gösterir. Agropyron, Lolium ve Festuca cinslerinde dış kavuzlar küçük olup 

birinci çiçeğin boyunca uzamışlardır. Avena cinsinde ise dış kavuzlar büyüktür ve bütün 

çiçekleri içerisine alır. 

Çiçek durumu (Inflorescentia) 

Genel olarak buğdaygillerde çiçek toplulukları sapın uç kısmında yer alırlar. Çok nadir 

görülmekle birlikte, yaprak koltuklarından çıkan çiçek toplulukları da olabilir. Buğdaygillerde 

başakçıklar bir eksen üzerinde birleşerek başakçık topluluklarını oluştururlar. Bu başakçık 

toplulukları farklı özelliklerde olup; başak, salkım ve başağımsı salkım olarak 3 grupta 

toplanırlar. 

Başak; 



1. Sade Başak 

2. Bileşik Başak 

Salkım; 

1. Sade Salkım 

2. Bileşik Salkım 

3. Karışık Salkım 

 

Meyve ve Tohum 

Buğdaygillerde meyve ve tohum şeklinde iki ayrı yapı yoktur. Sağlıklı bir tozlaşma ve 

döllenme sonucunda meyve kabuğu (pericarp) ile tohum kabuğu (testa)'nun birleşmesiyle 

oluşan ve karyopsis denilen bir yapı oluşur. Bu nedenle buğdaygillerde tohum veya meyve bir 

karyopsistir. Bu karyopsisin çevresi çiçeğin etrafındaki iç kavuzlarla (palea) kaplıdır. Arpa, 

yulaf, ayrık ve çim tohumları kavuzlarla sarılı tohumlardır. Bunun yanında buğday, çavdar ve 

mısır gibi bazı tohumlarda kavuz bulunmaz. Kavuzlu olan tohumların bazılarında iç kavuzun 

(palea inferior) ucunda kılçık bulunur. Yine kavuzlu tohumların üzerinde kırılma sonucunda 

kalan başakçık ekseni kalıntısı da görülebilir. 

Bir buğdaygil karyopsisi, kabuk ve embriyo ile endosperm olmak üzere 3 bölümden 

oluşur. Daha önce ifade edildiği gibi, kabuk meyve kabuğu ve tohum kabuğunun 

birleşmesinden (pericarp + testa) meydana gelir. Endosperm (besidoku) tohumdaki yedek 

besin maddelerinin depolandığı bölüm olup, tohumun yaşaması ve çimlenmesi için gerekli 

olan enerjiyi sağlar. Tohumdaki en büyük bölümdür. Embriyo (cücük), tohumun en önemli 

yapısı olup, yeni oluşacak bitkinin genetik yapısını taşır. Kökçük (radicula), sapçık (plumula) 

ve kalkancık (scutellum) bölümlerinden oluşur. 

 

ÇİM VE AYRIK TÜRLERİ 

ÇOK YILLIK ÇİM (Lolium perenne) 

Bitkisel Özellikleri 

Çok yıllık çim (Lolium perenne L.) (İngiliz çimi), kısa ömürlü çokyıllık, yoğun 

kardeşlenerek yumak oluşturan bir buğdaygil yem bitkisidir. Yoğun kardeşlenmesi ve sıkı bir 

çim kapağı oluşturmasıyla dikkati çekmektedir. Kısa rizomlar oluşturduğu da bildirilmektedir. 

Vejetatif Organlar 



Sap: Çiçekli saplar boğum ve boğum aralarından oluşmaktadır. Her bir boğumdan bir 

adet yaprak çıkmaktadır. Sap çeşitlere ve yetiştirme koşullarına göre değişmekle birlikte 30-

100 cm arasında boylanmaktadır. Sapın taban kısmı kırmızımsı renktedir ve çok yıllık çimin 

erken dönemde ayrımında en önemli bir özelliktir. 

Yaprak: Yaprak, yaprak kını ve yaprak ayasından oluşmaktadır. Yaprak kını, çokyıllık 

çimde, İtalyan çiminden farklı olarak sapı sarmakta ve üst üste katlanmaktadır. 

Yaprak ayası 2-6 mm genişliğinde, 5-15 cm uzunluğunda olup, keskin bir uçla 

sonlanmaktadır. Alt yüzeyi düz, parlak ve tüysüzdür. 

Yaprak kını çoğu zaman silindirik olup sapı sarar ve tüysüzdür. Boğuma bağlandığı 

yerde kırmızımsıdır. 

Kök: Çok yıllık çim yüzeysel yayılan, çok dallanan, toprak yüzeyinde sıkı bir çim 

kapağı oluşturan bir kök sistemine sahiptir. Tohumun çimlenmesinden sonra çıkan primer 

kök, adventif köklerin çıkmasıyla birlikte işlevini yitirmektedir. Sapın toprağa yakın 

boğumlarından yoğun bir şekilde adventif kökler çıkmaktadır. 

Generatif Organlar 

Çiçek Durumu: Çok yıllık çim, seyrek başak çiçeklenme durumuna sahip olup, başak 

5-30 cm arasında uzunluğa sahiptir. 5-40 adet civarında başakçık, başak eksenine karşılıklı ve 

sapsız olarak bağlanmışlardır. Başakçık kavuzları İtalyan çiminden farklı olarak kılçıksızdır. 

Başakçık: Başakçıklar 3 ila 10 arasında çiçek içermektedir. Başağın ucundaki 

başakçıklar iki adet başakçık dış kavuzu içermektedir. 

Tohum: Çokyıllık çimde tohum iç kavuzlarla birlikte yapışık halde bulunmakta ve 

karyopsis (kavuzlu tohum) olarak anılmaktadır. Tohumlar 5-8 mm uzunluğunda, 1.0-1.5 cm 

eninde olup, kilogramda 520.000 adet tohum bulunmaktadır. 

İklim ve Toprak İstekleri 

Çok yıllık çim serin ve nemli bölgelere adapte olmuştur. Düşük sıcaklıklardan 

etkilenmemektedir. Aşırı soğuklarda toprak üstü aksamı zarar görse dahi tekrar rejenere olup 

yeşil doku oluşturabilmektedir. Yıllık yağışı 450-650 mm civarında olan bölgelerde 

sulanmaksızın yaşamını sürdürebilmektedir. Güney bölgelerimizde sulu koşullarda, diğer 

bölgelerimizde yağışlarla ve doğal koşullarda başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. 

Çok geniş toprak özelliklerine uyum sağlamakla birlikte, iyi drene edilmiş verimli 

topraklarda daha iyi yetişmektedir. Uzun süreli (15-25 gün) su baskınlarına tolerans 

gösterebilmektedir, ancak bu toleransı sıcaklığın artmasıyla düşmektedir. 



Hem asidik hem de bazik topraklara uyum göstermekte, en iyi gelişimini pH 5.5-7.5 

aralığında gerçekleştirmektedir. İlkbahar ve sonbahar sezonlarında iyi bir gelişme 

göstermekte, sıcak yaz aylarında toprakta da yeterli nem yoksa dormant hale geçmektedir. En 

hızlı büyümeyi 20-25 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirmektedir. 

Yetiştiriciliği 

Toprak Hazırlığı 

Çok yıllık çim, tohumları küçük olduğundan iyi bir toprak hazırlığına gereksinim 

duymaktadır. Derin sürümden sonra kültivatör ve diskaro gibi yüzlek toprak işleme aletleriyle 

tohum yatağı iyice inceltilmelidir. Son yıllarda geliştirilmiş rotavatör ve rotatiller gibi aletler 

de iyi tohum yatağı hazırlamaktadır. Tohumla toprağın iyi temas etmesi için tohum yatağı iyi 

ufalanmış ve bastırılmış olmalıdır. 

Çeşit Seçimi: Dünyada ilk kültüre alınan türlerden olsa da, ülkemizde İtalyan çimi 

yetiştiriciliği yembitkileri teşvikiyle yeni yeni benimsenmektedir. Uzun yıllar çeşit ve tohum 

sıkıntısı çekilmiştir. Günümüzde Efe-82, Multimo, Caramba, Trinova isimleriyle tescil 

edilmiş veya üretim izinli İtalyan çimi çeşitleri bulunmaktadır. 

Ekim: Çokyıllık çim, bütün bölgelerimizde erken sonbaharda veya kışı sert geçen 

bölgelerimizde ilkbaharda ekilebilir. Kış soğuklarının erken gelmediği Marmara, Ege ve Geçit 

bölgelerde ilk yağmurlarla birlikte sonbaharda ekilmesinde yarar vardır. İlkbaharda yapılan 

ekimlerde, erken gelen yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklıklar Çokyıllık çimin generatif döneme 

girerek başak çıkarmasına ve erken kurumasına neden olmaktadır. 

Toprak Verimliliği ve pH isteği: Çokyıllık çim, yüksek çimlenme gücü için bitki besin 

elementlerince zengin bir tohum yatağı istemektedir. Gübreleme, toprak analizlerine göre 

yapılmalıdır. 

Çokyıllık çim, pH'si 5.1-8.4 arasında değişen hem asitli hem de bazik karakterdeki 

topraklarda tolerans göstermektedir. Bununla birlikte, en iyi sonuçlar pH'sı 5.5 ve 7.5 arasında 

olan topraklarda alınmaktadır. Çokyıllık çim, buğdaygil olduğundan azotlu gübrelere iyi 

cevap vermektedir. Otlak veya biçenek tesislerinde sulu koşullarda 18 kg N/da gelecek 

şekilde azotlu gübre uygulaması verimi en yüksek düzeye çıkarmaktadır. 

Biçme ve Otlatma Yönetimi: Biçme ve otlatma yönetimi, kaliteli kaba yem üretimi, 

verimlilik ve tesisten daha uzun süre yararlanma bakımından önem taşımaktadır. Çok yıllık 

çimde yem değerini korumak için en iyi yol, gerek silaj gerekse kuru otta, uygun dönemde 

hasat yapmaktır. Silaj amacıyla bitkinin süt olum dönemi öncesi tercih edilmelidir. Silajda en 

az sıvı kaybına neden olacak dönem süt olum öncesidir. Kuru ot olarak yararlanılacaksa, 



başakların göründüğü dönemde hasat etmek gerekir. Hasadın gecikmesiyle yaprak ve saplar 

kabalaşmakta sindirilebilirliği azalmaktadır. 

Yabancı ot kontrolü: Yabancı ot istilasını engellemek için yapılması gereken en 

önemli iş, öncelikle en doğru yabancı ot kontrol yöntemlerinin belirlenmesidir. Yabancı ot 

istilasından önce tedbir alınmasının, daha sonrasında yapılacak mücadeleden her zaman daha 

etkili olduğu gözlenmiştir. Koruyucu tedbirlerin başında, sertifikalı tohumların tercih edilmesi 

ve tohum yatağının da ekim işlemleri öncesinde temiz olarak hazırlanması gelmektedir. 

 

İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 

İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam), tek yıllık, bazen yüksek rakımlarda iki yıllık, 

yoğun kardeşlenerek yumak oluşturan bir buğdaygil yem bitkisidir. Kışların ılıman, yazların 

sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde Haziran ayında gelişimi yavaşlamakta, bitkilerin çoğu 

ölmekte ve İtalyan çimi ekili alan seyrelmektedir. 

Sap: Sap dik veya yarıyatık bir habitus sergilemekte 90-130 cm kadar boylanmaktadır. 

Sapın taban kısmı kırmızımsı renktedir. 

Yaprak: Yaprak, yaprak kını ve yaprak ayasından oluşmaktadır. Yaprak kını yuvarlak, 

omurgasız, tüysüz, yeşil renkte ve boğuma bağlandığı yerde pembemsidir. Yaprak ayası ile 

birleştiği aya tabanı geniş, belirgin, tüysüz, soluk veya sarımtırak yeşil renkte, kenarları ince 

ve yaygındır. Sap boyunca kenarları üst üste gelecek şekilde açıktır. 

Kök: İtalyan çimi yüzeysel saçak kök yapısına sahip olup, toprak yüzeyinde sıkı bir çim 

kapağı oluşturmaktadır. 

Çiçek Durumu: İtalyan çimi, seyrek başak çiçeklenme durumuna sahip olup, başak 17-

35 cm uzunluktadır. Her başakta 40 civarında başakçık, başak eksenine karşılıklı ve sapsız 

olarak bağlanmışlardır. 

Başakçık: Başakçıklar 11-22 arasında fertil çiçek içermektedir. İtalyan çimini Çok 

yıllık çimden ayıran önemli bir özellik de, başakçıktaki çiçek sayısının daha yüksek oluşudur. 

Tohum: Kavuzlu tohumlar 5-7 mm uzunluğunda, 1.0-1.5 mm genişlikte olup renkleri 

sarı ve kahverengiden griye kadar değişen tonlardadır. Kavuzlu tohumlar genellikle 

kılçıklıdır. Eğer kılçıklar kopmuş ise, Çok yıllık çim tohumlarından iriliğiyle veya kuvars 

lambası kullanılarak ayrılır. Bin tane ağırlığı 2 g kadardır. 

İklim ve Toprak istekleri  



İtalyan çimi orijinini aldığı Akdeniz havzasında hüküm süren ılıman iklime adapte 

olmuştur. Kışları ılıman ve yağışlı geçen bölgelerde kışlık olarak yetiştirilmekte ve yüksek 

verim vermektedir. Uzun süreli soğuklara ve yine uzun süren kuraklığa dayanımı zayıftır. 

Yazı kurak geçen bölgelerde sulamak koşuluyla iki veya üç biçim vermekte, ancak yaz 

ortalarında yüksek sıcaklık gelişimini yavaşlatmaktadır.  

Arpalık diye tarif edilen verimli topraklarda yüksek verim vermekte, bitki besin 

elementlerince fakir, kıraç arazilerde ise doyurucu bir ürün vermemektedir. Toprak 

tuzluluğuna toleranslı olup, yeterince gübrelemek koşuluyla kireçli ve kumlu topraklarda da 

yeterli ürün vermektedir. 

Ekim: İtalyan çimi kışı ılıman geçen bütün bölgelerimizde erken sonbaharda, kışı sert 

geçen bölgelerimizde ise ilkbaharda ekilebilir. Kış soğuklarının erken gelmediği Marmara, 

Ege ve Geçit bölgelerde sonbaharda ekilmesinde yarar vardır. Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu bu bölgelerimizde ilkbaharda yapılan ekimlerde, erken gelen yaz kuraklığı ve yüksek 

sıcaklıklar İtalyan çiminin erken başaklanmasına ve düşük ot verimine neden olmaktadır. 

Hasat: İtalyan çimi çiçeklenme dönemi başlangıcında biçildiğinde çabuk kurutulabilir 

ve hayvanlar tarafından iştahla tüketilen kaliteli kuru ot ürünü sağlar. Yağışlı koşullar 

nedeniyle biçimin gecikmesi durumunda, hasat edilen otun silaj olarak değerlendirilmesinde 

yarar vardır. Bitki her ne kadar ince saplı ve kolay kabalaşmayan bir yapıya sahip olsa da 

çiçeklenmeden sonraki biçimlerde elde edilen kuru otun sindirilebilirliği düşmektedir. 

 

Otlak Ayrık (Agropyron cristatum) 

ÖZELLİKLERİ 

➢ Otlak ayrığı, uzun ömürlü çok yıllık, kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bir yem 

bitkisidir. 

➢ Toprak üstünde yumak teşkil ederek büyür. 

➢ Kıraç şartlar altında kuru ot elde etmek ve otlatmak amacıyla yetiştirilir. 

➢ Otu lezzetli ve besleme değeri yüksektir. 

EKİM-BAKIM 

➢ Tohumlarının yeterince büyük olması nedeniyle çok iyi bir tohum yatağı hazırlığına 

gerek duymayabilir. 

➢ Yazlık veya kışlık olarak ekilebilir. 

➢ İlk yıl yavaş geliştiği için yabancı ot kontrolüne önem verilmelidir. 



➢ Bitki ikinci yıldan sonra yabancı otları tamamen bastırır. 

➢ Kıraçta ot üretimi için 50 cm, tohum üretimi için 70-80 cm sıra arasıyla ekilebilir. 

➢ Dönüme 1-1,5 kg tohum atılır. 

HASAT-HARMAN 

➢ Kuru ot için en iyi biçim zamanı başaklanma devresi başlangıcıdır. 

➢ Çiçeklenme ile birlikte yem kalitesi düşmeye başlar. 

➢ Tohum için başaklar sararınca hasat edilir. Daha sonra harmanı yapılır. 

➢ Tohum hasadı doğrudan biçerdöverle yapılabilir. 

➢ Kuru ot verimi 150-200 kg/da, tohum verimi ise 50 kg/da dır. 

 

Mavi Ayrık (Agropyron intermedium) 

Çok yıllık, sap-kökleri (rizom) ile yayılan ve uzun ömürlü bir bitkidir. Otlak ayrığına 

oranla kurağa ve sıcağa daha az dayanır, fakat yeşilliğini daha uzun süre korur. Islak, tuzlu ve 

çok çorak topraklarda yetişmez. Mavi ayrık otlatmaya dayanıklı ve ot verimi oldukça fazladır. 

Bu nedenle iyi bir mera ıslah bitkisidir. 

Mavi ayrık orta boylu, kök-saplarla gelişen çok yıllık bir yem bitkisidir. Kuru ot elde 

etmek ve otlatmak amacıyla yetiştirilir. Bitkinin verimi yüksek ve otlatmaya oldukça 

dayanıklıdır. Kurağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Dayanımı otlak ayrığı kadar fazla 

değildir. Bu yüzden daha taban topraklarda yetiştirilmelidir. 

EKİM-BAKIMI 

• Mavi ayrık tohumları oldukça iridir. Bu nedenle yetiştirilmesi kolaydır. 

• Ekim derinliği 3-4 cm kadardır. 

• Kıraç şartlarda 50-60 cm sıra arasıyla ekilmelidir. 

• Kök-saplı (Rhizom) bir bitki olduğu için sıra aralarını kapatır. 

• İlk yıl yabancı ot uygulaması önemlidir. 

YETİŞTİRİLİĞİ 

Her türlü toprakta yetişebilirse de geçirgen ve zengin topraklarda daha verimli 

olmaktadır. Kıraç şartlarda yalnız veya yonca ve korunga ile karışık olarak ekilerek kuru ot 

üretiminde kullanılmaktadır. Ekim ve ekim zamanı otlak ayrığı gibidir. 

 Ekim derinliği 3-4 cm, dekara atılacak tohum miktarı, tohum üretimi için 1.5-2 kg, ot 

üretimi için ise 2-2.5 kg’dır. Sıra arası suluda 15-30 cm, kıraçta 50-100 cm olmalıdır. 



Kıraç şartlarda dekara 5 kg fosfor (P2O5) ve 10 kg saf azot atılmalıdır. Sulu şartlarda 

dekara 15 kg saf azot uygulanmalıdır. 

Tohum üretiminde sulu şartlarda sonbaharda 8 kg ve ilkbaharda 12 kg olmak üzere 

toplam 20 kg azotlu gübre verilmelidir. Kıraç şartlarda dekara 2.5 kg fosfor ve 10 kg saf azot 

uygulanması tavsiye edilir. 

Üç yıl tohum alındıktan sonra tesis ot üretimi için kullanılabilir. Tohumları iri ve 

düzgün olduğundan mibzerle ekimi ve biçerdöverlerle biçimi rahatlıkla yapılabilir. En yüksek 

tohum verimini ekiminin ikinci ve üçüncü yılında verir. Yalnız ekildiğinde ot üretimi için 

başaklanma döneminde, bir baklagiller karışık ekildiğinde ise baklagilin biçim zamanında 

hasat edilmelidir. 

HASAT-HARMAN 

• Ot için en uygun biçim zamanı başaklanma devresidir. 

• Geç kalınırsa verim artar; ancak, kalite düşer. 

• Uygun zamanda biçilmek şartıyla iyi kalitede kuru ot elde edilir. 

• Tohum için en uygun hasat zamanı başakların sararmaya başladığı devredir. 

• Kıraç koşullarda kuru ot verimi 200-300 kg arasındadır. Tohum verimi ise 30-50 kg 

kadardır. 

 

Yüksek Otlak Ayrığı (Agropyron elongatum) 

Yüksek verimli, çok yıllık, yumak oluşturarak büyüyen bir yem bitkisidir. Hayvanları 

otlatmak veya kuru ot elde etmek için ekimi yapılır. Sert iklim koşullarına ve kuraklığa karşı 

oldukça dayanıklıdır. Her türlü toprakta ekimi yapılabilen yüksek otlak ayrığı, tuzlu 

topraklarda yetiştirilebilen nadir yem bitkilerindendir. 

EKİM-BAKIM 

Oldukça iri tohumlu olması sebebiyle ekimi kolay olmaktadır. Ekim yatağının titizlikle 

hazırlanmasına gerek kalmaz. 

Ekimde sıra aralığı 60 – 70 cm’den daha düşük olmamalıdır. 

Özellikle ilk yıl yabancı ot mücadelesine gereken özen gösterilmelidir. 

HASAT-HARMAN 



Yüksek otlak ayrığı, oldukça çabuk kabalaştığı için, en uygun hasat zamanı erken 

başaklanma dönemidir. Eğer tohum elde etmek için ekimi yapıldıysa, hasat için en uygun 

zaman başakların olgunlaşma dönemidir. Daha sonra harmanı yapılır. 

 

Kılçıksız Brom (Bromus inermis) 

Brom cinsinin dünyanın serin ve ılıman bölgelerine dağılmış, çok ve tek yıllık 100 

kadar türü bulunmaktadır. Orta Avrupa'dan Çin ve Moğolistan'a kadar uzanan bölge, brom 

türlerinin çoğunluğunun doğal yayılma alanını oluşturmaktadır. Tür zenginliğine karşın, çok 

yıllık olanlardan kılçıksız brom, dağ bromu, dik brom; tek yıllıklardan tarla bromu, parlak 

brom ve çayır bromu tarımsal açıdan önemlidir. 

Bromlar uyum özellikleri ve kullanım alanları yönünden geniş bir değişim gösterirler. 

Bazıları yem bitkisi olarak, bazıları mera alanlarında, bazıları da her iki amaca yönelik olarak 

kullanılabilmektedir. Kendi kendilerini tohumlamaları ve kök-saplarıyla çoğalmaları, bir 

yandan bromların iyi bir toprak ve su koruyucu bitki olmalarını sağlarken, diğer yandan bazı 

türleri yabancı ot şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Tarımda en yaygın kullanılan tür kılçıksız 

bromdur. 

Kılçıksız brom Kuzey-Batı Asya ve Doğu Avrupa'dan kökenini almaktadır. İlk olarak 

Macaristan'da kültüre alınmıştır. Çok yıllık ve uzun ömürlü olan bitki, yumak ve kök-sap 

gövde yapısı oluşturmaktadır. Kılçıksız brom yetiştirilen alanların ekonomik ömrü 

sulanmayan koşullarda 3-6 yıl, sulanan yerlerde ise 15-20 yıl kadardır. 

Kılçıksız brom çok yıllık, uzun ömürlü, kök-sap oluşturan ve bir metre kadar 

boylanabilen bir serin iklim buğdaygil yem bitkisidir. Çok sayıda yaprak sürgünü 

ürettiğinden, yaprak yönünden oldukça zengindir. Yaprak kını kapalı ve tüysüz, yakacık 

(dilcik) kısa, ancak belirgindir. 

Çiçek topluluğu karışık salkımdır. Başakçıklar iridir ve her başakçıkta altıdan çok çiçek 

bulunur. Başakçıklar salkım eksenine kümeler halinde bağlanmıştır. Bitki büyük ölçüde 

yabancı döllenme özelliğindedir. Bin tane ağırlığı 3-4 g kadardır. 

Kılçıksız brom serin iklim bitkisidir. Ancak, yapılan seleksiyon çalışmaları sonucu, 

sıcak iklimlere uyum sağlayan varyeteleri de geliştirilmiştir. Bitki kuraklığa da toleranslı 

olmasına karşın, en iyi gelişmesini serin ve nemli iklimlerde yapmaktadır. Toprak seçiciliği 

yoktur. Kumlu-tınlı topraklardan ağır killi topraklara kadar, hemen her tip toprakta yetişebilir.  



Ot veriminin yüksek ve otunun besin maddeleri yönünden zengin olması nedeniyle, çok 

iyi bir kuru ot ve silaj bitkisidir. Gelişme mevsiminin erken ve geç devrelerinde bol yeşil ot 

üreterek, yeşil yem devresini genişletir. Hem kendi kendini tohumlaması, hem de kök-sap 

gövde yapısı oluşturması nedenleriyle, çiğneme ve koparmaya toleranslıdır. Bu özellikleri ile 

iyi bir mera ve toprak koruma bitkisidir. Kılçıksız bromun bazı uygun varyeteleri, dik ve 

meyilli yol kenarlarının yeşillendirilmesinde kullanılmaktadır. Sulu ve kıraç koşullarda 

kurulan çayır ve mera karışımlarında, kullanılabilecek buğdaygil yem bitkilerinin başında 

gelmektedir. Ekolojik koşullar, uygulanan bakım işlemleri ve yararlanma şekline göre, 

kılçıksız brom tesislerinin ortalama ekonomik ömrü kıraç koşullarda 3-6, suluda ise 15-20 yıl 

kadardır. 

Ot için hasat genellikle salkım gösterme devresinde yapılmaktadır. Özellikle 

sulanmayan yerlerde, yaz sıcakları ve kurak devre başlamadan ikinci bir biçim daha 

yapabilmek için, ilk biçimin biraz erken, yani salkım göstermeye başlama devresinde 

yapılması önerilmektedir. Yılda 1-3 biçim yapılabilir. Elde edilen kuru ot verimi, dış ve iç 

etkenlere bağlı olarak, genellikle 500-900 kg/da arasında değişir. Elde edilen ot yaprak 

yönünden zengindir ve besleme değeri yüksektir. 

Kılçıksız brom soğuklara çok toleranslı olduğu için, yalnız yetiştirildiğinde ülkemizin 

her yerinde hem ilkbaharda, hem de sonbaharda ekilebilmektedir. Eğer baklagil veya diğer 

buğdaygillerle karışık yetiştirilecekse, ekim zamanını karışıma giren diğer bitkilerin (özellikle 

baklagiller) durumu belirler. Bitki küçük tohumlu olduğu için tohum yatağı çok iyi 

hazırlanmalıdır. Ekim işlemi mibzerle veya serpme olarak yapılabilir. Ancak, tohumlar çok 

kavuzlu olduğundan mibzerle ekim zor olmaktadır. Kaba kavuzlar kırılarak çıkarıldığı zaman 

mibzerle ekim kolaylaşmaktadır. Mibzerle yalnız ekimlerde 1-2 kg/da tohum yeterlidir. Ekim 

derinliği 2 cm, ot için yetiştiricilikte uygulanacak sıra aralığı 20-40 cm olmalıdır. 

Bakım işlemi olarak, fide devresinde yabancı otlarla savaşım, gübreleme ve olanaklar 

ölçüsünde sulama yapılmalıdır. Fide devresinde yavaş geliştiğinden, yabancı otlara karşı 

rekabet gücü zayıftır. Özellikle sonbahar ekimlerinde, fide devresinde yabancı ot sorunu varsa 

savaşım yapılmalıdır. Bir buğdaygil yem bitkisi olan kılçıksız bromun, azot gereksinimi ve 

azota karşı tepkisi yüksektir. Çevre koşulları ve elde edilen verime bağlı olarak, yılda bir 

dekar alana 8-15 kg arasında azota karşılık gelecek gübre verilmelidir. Toprak analiz 

sonuçlarına göre diğer besin elementlerinin eksikliği varsa, eksik olan kısım gübreleme 

yoluyla verilmelidir. Kılçıksız brom kuraklığa toleranslı olsa da, sulandığında veriminde 

önemli artışlar olmaktadır. Bu nedenle uygun olan yerlerde mutlaka sulama yapılmalıdır. 



Kılçıksız Brom Yetiştiriciliğinin Avantajları: 

1) Sert kışlara, kuraklığa ve sıcağa dayanıklıdır. 

2) Uzun ömürlüdür. 

3) Derin kök sistemine sahiptir, yoğun bir çim tabakası oluşturur. 

4) Yüksek kalitede kuru ot ve otlakiye oluşturur. 

5) Yonca ve çayır üçgülü ile birlikte kolaylıkla yetiştirilebilir. 

6) Yetişme mevsimi boyunca birçok buğdaygilden daha fazla yeşil kalır. 

7) Tohum üretimi iyidir. 

Kılçıksız Brom Yetiştiriciliğinin Dezavantajları: 

1)  İlk tesisi yavaştır. 

2) Tohumları kaba kavuzlu olduğu için ekimi zordur. 

3) Azot eksikliğinde keçeleşir. 

4) Sürekli ve ağır otlatmayla zayıflar. 

5) N uygulanmazsa veya baklagillerle karışık ekilmezse verimi düşüktür. 

6) Biçimden sonra tekrar büyümesi domuz ayrığı kadar iyi değildir. 

7) Bazı baklagillere özellikle ak üçgül ve gazal boynuzuna karşı rekabet gücü yüksektir. 

8) Drenajı zayıf toprakları sevmez. 

 

Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata) 

Domuz ayrığı cinsi içerisinde Akdeniz çevresi, Avrupa ve Yakın Doğu'nun yerlisi olan 

birkaç tür bulunmasına karşın, Dactylis glomerata L. türü dışında kalanların tarımı 

yapılmamaktadır. Diğer türlerin yem bitkisi olarak da pek önemleri yoktur. 

Bitkinin Tanımı 

Domuz ayrığı, çim formunda ve kümeler halinde yetişen bir serin mevsim buğdaygil 

yem bitkisidir. Başakçıkları ve çiçek topluluğu tabanda şekillenir ve daha sonra boğumların 

uzaması ile yukarı taşınır. Çevre koşulları, uygulanan bakım işlemleri ve varyetelere bağlı 

olarak, çiçekli saplar 60-200 cm arasında boylanır. Kök boğazı bölgesinden çok sayıda yaprak 

çıkmasına karşın, gövdenin yukarı kısımlarında ancak birkaç yaprak vardır. Başakçık 

topluluğu 8-15 cm uzunluğunda bir salkım oluşturur. Her başakçıkta 2-5 arasında çiçek 

bulunur. Yeni sürgünlerde yapraklar katlanmış durumdadır. Gövde dip kısımlara doğru 

yassılaşır. Yaprak ayasının enine kesiti V şeklindedir. Yaprak ayası tabanında uzun, zar 



yapısında ve beyaz renkli bir yakacık olmasına karşın, kulakçıklar gelişmemiştir. Yaprak 

ayası dar ve oldukça uzundur. Kavuzlu tohumlar üç köşeli ve sivri uçludur, fakat uçları biraz 

büküktür. Tohumların bin tane ağırlığı l g kadardır. Normal koşullarda tohumlar çimlenme 

güçlerini 4 yıl koruyabilirler. 

İklim ve Toprak Özellikleri 

Domuz ayrığı serin ve nemli iklimlere çok iyi uyum sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, 

kuraklığa ve soğuklara da oldukça toleranslıdır. Bitkinin en önemli özelliklerinden birisi, 

gölgeye çok toleranslı olmasıdır. Diğer bir çok bitki için gerekli olan en az şık yoğunluğunun, 

yaklaşık 1/3'ü ışık yoğunluğunda bile rahatlıkla yetişebilmektedir. Bu nedenle, meyve 

bahçeleri altlarında ve gölgelik yerlerde en çok yetiştirilen bitkilerin başında gelmektedir. 

Besin maddelerince yoksul, kıraç topraklarda yetişebilmesine karşın, verimi önemli 

oranda azalmaktadır. Topraktaki besin maddelerine ve neme tepkisi en iyi olan bitkilerden 

birisidir. Verimsiz topraklarda yıllık verimin büyük çoğunluğu ilk biçimde alınırken, 

gübrelenip-sulanan verimli topraklarda, yıllık verimin mevsim içerisindeki dağılımı daha 

düzenlidir. Domuz ayrığı hafif asit ve nötr topraklan tercih etmektedir. Toprak tuzluluğuna 

toleranslı değildir. Drenajı zayıf, ağır ve nemli topraklarda da yetişebilmektedir. 

Önemi ve Kullanılması 

Domuz ayrığı önemli bir yem bitkisidir. Bitkinin önemi aşağıda açıklanan 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar; 

1. Uyum yeteneği geniş olduğu için, farklı iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilir.  

2. Gölgeye toleranslı olduğundan, meyve bahçelerinde ve ağaçlık yerlerde 

yetiştirilebilir.  

3. Bitki hem besin maddeleri yönünden zengin, hem de bol yapraklı olduğundan, elde 

edilen yemin besin içeriği ve sindirilebilirliği yüksektir. Domuz ayrığında yaprak alan indeksi 

(YAİ) 3-8 arasındadır. Yani l m2 lik toprak alanı üzerinde 3-8 m2 yaprak alanı vardır. Bu 

değer bitkinin yaprak yönünden zengin olduğunu göstermektedir.  

4. Kök boğazından çok sayıda yaprak çıkardığı için, hem otlatmaya toleranslıdır, hem 

de toprak ve su korumada etkilidir.  

5. Mera, ot üretimi, toprak ve su koruma amaçlarıyla kullanılabilmektedir. 

Ot üretimi amacıyla yalnız olarak yetiştirilen domuz ayrığı bitkileri için, en uygun hasat 

zamanı salkım gösterme devresidir. Baklagillerle karışık yetiştirildiğinde ise, hasat zamanı 

baklagillere göre belirlenmekte ve genellikle baklagillerin çiçeklenme başlangıcı devresinde 



hasat yapılmaktadır. Serin ve nemli bölgelerin sulanan ve gübrelenen alanlarında, yılda 2-3 

biçim yapılabilir. Ancak, ikinci ve daha sonraki biçimlerde verim azalır. Sulanmayan yerlerde 

ise genellikle tek, iklimin uygun geçtiği yıllarda ve yerlerde 2 biçim alınabilmektedir. Sulanan 

ve gübrelenen koşullarda kuru ot verimi 800-900 kg/da kadardır. Samsun'da yürütülen bir 

araştırmada, sulanmaksızın tek biçim yapılabilmiş ve dekara kuru ot verimi 600-700 kg kadar 

olmuştur. Yine Samsun'da yürütülen araştırmalarda, domuz ayrığının çayır üçgülü ile karışık 

yetiştirilmeye çok uygun olduğu, besin maddelerince zengin, yüksek nitelikli kaba yem elde 

edildiği belirlenmiştir. 

Tarımı 

Tohumları küçük olduğu için, toprak ve tohum yatağı hazırlığı özenli yapılmalıdır. 

Tohumların çimlenmesiyle oluşan fideler yavaş gelişir ve bu devrede çevre koşullarına 

duyarlılıkları daha fazladır. Ekim işlemi çok soğuk bölgelerde erken ilkbaharda, ılıman kıyı 

bölgelerinde ise erken sonbaharda, mümkünse mibzerle sıraya yapılmalıdır. Ekim derinliği 1-

2 cm, atılacak tohum miktarı 2.5-3.0 kg/da'dır. Sıra aralığı 20-40 cm arasında olmalıdır. 

Ancak, domuz ayrığı çoğunlukla çayır üçgülü, ak üçgül ve yonca gibi baklagil yem 

bitkileriyle karışık yetiştirilmektedir. Samsun'da yürütülen ve farklı çok yıllık baklagil ve 

buğdaygil yem bitkilerinin kullanıldığı bir karışım denemesinde, bu koşullar için en uygun 

seçeneğin domuz ayrığı+çayır üçgülü karışımı olduğu gözlenmiştir. 

Domuz ayrığı zayıflamış meraların yenilenmesinde veya üstten tohumlama yoluyla, 

bitki örtüsünün sıklaştırılması amacıyla yararlanılan bitkilerin başında gelmektedir. En önemli 

bakım işlemleri gübreleme ve sulamadır. Bitkinin sulamaya ve gübrelemeye, özellikle azota, 

karşı tepkisi çok iyidir. En uygunu her biçimden sonra 3-5 kg/da azot verilmeli ve sulama 

yapılmalıdır. Diğer besin elementlerinin toprakta yarayışlı durumda bulunan miktarları, 

bitkinin gereksinimini karşılamaya yetmiyorsa gübreleme yoluyla verilmelidir. 

 

Festuca pratensis (Çayır Yumağı) 

Bu bitkiye Avrupa kaynaklarında F. pratensis Huds., Amerikan kaynaklarında ise F. 

elatior L. adı verilmektedir. Anavatanı Avrupa, özellikle İngiltere'dir. Amerika, Avustralya, 

Yeni Zelanda gibi ülkelere sonradan götürülmüştür. Ancak tarımı 1800'lü yıllarda ABD'de, 

özelikle Kansas'da geliştirilmiş ve ticari olarak tohum üretimi orada başlamıştır. 1940 yılından 

sonra yerini yavaş yavaş yüksek çayır yumağına bırakmıştır. Bunun en önemli nedeni, çayır 

yumağının yaprak pasına duyarlı olmasıdır.  



Genellikle serin, nemli ve ılıman bölgelerin bitkisidir. Soğuğa ve dona dayanıklı olup 

kıştan sonra çok erken sürmektedir. Kuraklığa dayanıklı değildir. Besin maddeleri zengin 

olduğunda yüksek dağlık yörelerde de yetişebilmektedir. Nemli, orta derecede ağır ve ağır 

topraklar tarımına uygundur. Yeterli bitki besin maddesi, kireç ve su bulunması halinde 

kumlu topraklarda da yetişebilmektedir. Fakir ve asitli topraklara ve uzun süreli su 

basmalarına dayanıklı değildir. İyi hazırlanmış ve bastırılmış tohum yatağına mibzerle ekimde 

dekara 2-2.5 kg, serpme ekimde ise dekara 3-4 kg tohum kullanılmalıdır. Sıra aralığı 20-30 

cm, ekim derinliği ise 1.5-2.5 cm olmalıdır. 

Ot üretimi için yonca ve çayır üçgülü; otlakiye olarak gazal boynuzu ve ak üçgülle 

karışım yapması uygundur. Tohum üretimi diğer birçok buğdaygil türlerine göre kolaydır. 

Tohumları kolayca döküldüğünden sarı olum döneminde hasat edilmesi gerekir. Bu dönemde 

salkım ana ekseni henüz yeşil veya sarı-yeşil bir renk göstermektedir. Tohum üretiminde 

daima birinci biçim kullanılır. İlk tohum biçiminden sonra tesis hayvan otlatılarak veya ota 

biçilerek değerlendirilebilir. En yüksek tohum verimi 2-3 yaşındaki tesislerden elde edilir. 

 

Festuca arundinacea (Yüksek Çayır Yumağı = Kamışsı Yumak) 

Derin köklü, çok yıllık uzun ömürlü ve 1-1.5 metre boylanabilen bir bitkidir. Her türlü 

iklime uyabilirse de en iyi gelişmesini serin iklimlerde yapar. Sıcak yaz aylarına ve soğuk kış 

aylarına dayanabilir. Ancak aşırı sıcak ve yaz aylarında tek yıllık karakter gösterir. 

Verimli, nemli, taban suyu yüksek ve orta tekstürlü topraklarda iyi gelişir. Killi ve 

yüzlek topraklarda fazla verimli değildir. 

Taban mera, kuru ot üretimi, toprak muhafazası ve çim alanı tesisi amacıyla kullanılır. 

Ağır otlatma ve çiğnenmeye dayanıklıdır. 

Ot üretimi için 0.5-2 kg/da tohum atılmalıdır. Karışık ekimde ise 0.2-0.3 kg’a kadar 

tohum azaltılabilir. Kıraçta ot üretiminde daha geniş sıra arası ile yapılan ekimlerde 300-500 

g/da tohum yeterlidir. Ekimde tohumun 2-3 cm’den daha aşağı düşmemesine özen 

gösterilmelidir. 

Ekim, sonbaharda ve ilkbaharda yapılabilir. Kıyı bölgelerde sonbahar, kurak alanlarda 

erken ilkbahar ekimleri tavsiye edilir. Sulu şartlarda sıra arası 20-40 cm, kıraçta ise 50-70 cm 

olmalıdır. Tohum üretiminde ise 70-100 cm sıra arası uygundur. 

Tesis yılında ekimle birlikte dekara 2-5 kg saf azot ve 5-15 kg fosfor uygulanmalıdır. 

Bakım yıllarında ise dekara 5-20 kg saf azot atılmalıdır. 



Mera ve ot üretimi amacıyla, yüksek çayır yumağının uygun baklagillerle karışık olarak 

ekilmesi önerilmektedir. Bu amaçla kullanılan baklagil türlerinin başında lespedezalar, ak 

üçgül, çayır üçgülü, melez üçgül ve yonca gelmektedir. Karışımda yer alan baklagiller, 

yüksek çayır yumağının lezzetliliğini ve besleme değerini artırırlar. Bölgenin iklim ve toprak 

özellikleri ile yetiştirme amacına göre, uygun olan baklagil tür veya türleri seçilir. Örneğin, 

ağır ve ıslak topraklarda daha çok melez üçgül tercih edilir. Mera için ak üçgül veya yeraltı 

üçgülü karışıma konabilir. 

Özellikle, nemli ve ıslak topraklarda kurulan yüksek çayır yumağı meralarında otlayan 

sığırlarda birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazen yüksek çayır yumağı ile beslenen 

hayvanlarda kuru kangren ve topallık meydana gelmektedir. "Yumak- ayağı" olarak 

adlandırılan hastalığın ilk belirtileri, o bölgenin sertleşmesi ve dokununca hayvanın acı 

duymasıdır. Bu hastalığa yakalanan sığırlar ağır hareket etmekte ve otlamamaktadır. 

Hayvanlar durgunlaşmakta, halsizleşmekte ve nefes alıp vermeleri artmakta, çabucak ağırlık 

kaybetmektedirler. Hastalığa neden olan koşullar düzelmezse kuru kangren gelişmekte ve 

sonunda kuyruk ve tırnaklar kopmaktadır. Belirtileri, çavdar mahmuzu ve selenyum 

zehirlenmesine benzemektedir. "Yumak ayağı" hastalığının özel nedeni bilinmemektedir. Bu 

hastalığın, yüksek çayır yumağı otunda bulunan bir küf mantarı (Fusarium nivale) tarafından 

üretilen, butenolide denilen bir toksinden ileri geldiği sanılmaktadır. 

Eğer karışım çiftlik hayvanlarının beslenmesinde otlakiye olarak kullanılacaksa baklagil 

oranı % 40-60 olmalıdır. Kamışsı yumak hızla gelişerek kısa zamanda kabalaşır. Bu nedenle 

biraz ağırca 5-10 cm anız bırakacak şekilde otlatılmalıdır. Ot üretimi için salkımların 

görüldüğü devrede biçim yapılmalıdır. Büyük oranda geç yaz otlatılması için 

kullanılmaktadır. Başakçıkların % 60-70’i olgunlaştığında ve kahverengi olduğunda tohum 

hasadı yapılmalıdır. Pratik bir uygulama olarak başakçıklar baş parmak ve işaret parmağı 

arasında tutulup hafifçe çekildiğinde tohumların bir miktarı dışarı çıkıyorsa hasada gelmiş 

demektir. Hasattan sonra tesisin biçilmesi ve azotla gübrelenmesi sonbaharda kaliteli bir yem 

için faydalı olur. 

Yüksek çayır yumağı hızla gelişerek kısa zamanda kartlaşır. Bu nedenle biraz ağır 

otlatılmalıdır. Azotlu gübreleme verim ve kaliteyi artırır. Kıraç meralarda 5, sulanan taban 

meralarda ise 20-25 kg/da kadar N verilmesi önerilmektedir. 

Yüksek çayır yumağı biçerdöverle doğrudan doğruya hasat edilebilir. Bitkiler 

olgunlaşırken tohumlar dökülür. Biçerdöverle yapılan hasat-harmanda, dökülme nedeniyle 

tahminen % 35-40 tohum kaybı olur. Dekara ortalama tohum verimi 30- 50 kg kadardır. 



 

Festuca rubra (Kırmızı Yumak) 

Nemli ve verimli topraklarda en iyi gelişim gösterir. Serin ve nemli bölgelerin yerli 

bitkisi olmasına rağmen kuraklığa da oldukça dayanıklıdır. Fakir, asitli, kireçce zengin ve taşlı 

topraklarda da yetişebilmektedir. 

Rakımı düşük ve yüksek olan dağlık bölgelere kadar her yerde yetişebilir. Otlatılmaya 

dayanıklıdır. Aşırı kurak ve soğuk olmayan yerlerde suni mera tesisinde kullanılır. Nemli 

veya sulanan yerlerde suni mera tesisi için yalnız veya gazal boynuzu, ak üçgül ve melez 

üçgül ile karışık ekilebilir. 

Ot üretiminde yalnız veya yonca ve çayır üçgülü ile karışık ekilebilir. Tohum yatağı çok 

iyi hazırlanmalıdır. Toprakta nem durumu uygun ise aşırı sıcak ve soğuk dönemler dikkate 

alınarak her zaman ekim yapılabilir. Tohum üretiminde sıra aralığı 30 cm olmalıdır. Azotlu 

gübre uygulamasına dikkat edilmelidir (dekara 6-7 kg saf azot). Sıraya ekimde dekara 1.5-2 

kg, serpme ekimde 2.5-3 kg tohum kullanılmaktadır. 

 

Festuca ovina (Koyun Yumağı) 

Memleketimizde yağışı az olan bölgelerdeki meraların esas bitkisi koyun yumağıdır. 

Buğdaygil yem bitkileri içerisinde kumlu ve çakıllı topraklarda en iyi gelişen bitkidir. 

Kuraklığa, soğuğa ve otlatmaya dayanıklıdır. Küçük boylu olması, ot verimliliğinin az olması 

ve otunun çok lezzetli olmayışı nedeniyle kuru ot üretiminde kullanılması uygun değildir. 

Sulama imkanlarının kısıtlı olduğu çok kıraç alanlarda, diğer bitkilerin yetiştiriciliğine 

uygun olmayan yörelerde, oyun sahaları, hava alanları ve yol kenarlarının 

yeşillendirilmesinde kullanılırlar. Tohumları çok küçük olduğundan mibzerle ekimde 1 

cm’den daha derine ekilmemelidir. Ot üretimi için dekara 1.5-2 kg, tohum üretimi için ise 

dekara 1-1.5 kg tohum kullanılmalıdır. 

 

Poa pratensis (Çayır Salkımotu) 

Salkım otu cinsi içerisinde, dünyanın serin ve nemli bölgelerine yayılmış 500 kadar tür 

bulunmaktadır. Çayır salkımotu nemli ve taban meralarda sıklıkla rastlanan değerli bir doğal 

mera bitkisidir. Koyun, sığır ve adar için değerli bir yem kaynağı olup, mera vejetasyonu 

içerisinde "azalıcılar" grubunda yer almaktadır. Çayır salkımotu karışımlarda yer aldığında 

oldukça uzun sürede (2-3 yıl) tesis olabilmesine rağmen, otlatmaya oldukça dayanılklı olması 



ve tesis olduktan sonra 30-50 yıl yaşaması nedeniyle daimi meraların önemli bir üyesidir. 

Dipten ve sık otlatmaya diğer serin mevsim buğdaygillerine göre çok daha fazla dayanıklıdır. 

Bu nedenle özellikle at ve koyun meralarında otlatmaya çok dayanıklıdır. 

Çayır salkımotu, tüm dünyada ve ülkemizde sık bir çim örtüsü oluşturması, biçime 

dayanıklılığı, yapraklarının parlak renkli ve ince olması nedeniyle daha çok yeşil alan bitkisi 

olarak yetiştirilmektedir. Özellikle çiğnenmeye olan dayanıklılığı nedeniyle spor alanlarının 

(futbol, golf ve çim kayağı alanları gibi) oluşturulmasında en sık tercih edilen bitkilerden biri 

durumundadır. Çayır salkımotu aynı zamanda sık bir çim örtüsü oluşturması nedeniyle iyi bir 

toprak koruma bitkisidir. 

Çayır salkımotu, uzun ömürlü rizom oluşturan bir serin mevsim, bitkisidir. Bitki 

toprağın ilk 8-10 cm'sinde yoğunlaşmış, fazla derinlere inmeyen zengin bir saçak kök 

yapısına sahiptir. Rizomlar üzerindeki boğumlarda da kökler gelişir ve böylece sıkı bir çim 

örtüsü meydana gelir. Bitkide gövde dik olarak gelişmekte ve 20-70 cm boylanabilmektedir. 

Rizomlarda bulunan boğumlardan çıkan dallar yumak oluşturmakta ve vejetasyon üzerindeki 

boşlukları kapatmaktadır. 

Başakçık topluluğu açık salkım oluşturur. Başakçık içerisinde 2-5 çiçek bulunur. 

Başakçık ekseninin en ucunda bulunan çiçek dumura uğramıştır. İç ve dış kavuzların ucu 

sivridir, fakat kılçık yoktur. Çiçekte iç kavuzun tabanında bulunan ve ovalayınca açığa çıkan 

tüy demeti, bitkiyi tanımaya yarayan en belirgin özelliklerden birisidir. Tohumlar kavuzlu ve 

2-3 mm boyundadır. Bin tane ağırlığı 0.25 g kadardır. 

İklim ve Toprak İstekleri 

Çayır salkım otu aşın sıcak ve soğuklardan hoşlanmaz. En uygun sıcaklıklar 15-25 °C 

arasıdır. Sıcaklık 30 °C'nin üzerine çıkınca bitki gelişmesini durdurarak, uyku devresine 

geçmektedir. Sıcaklık 35 °C'nin üzerinde uzun süre kalacak olursa, çayır salkım otu 

bitkilerinin büyük çoğunluğu ölmektedir. Ayrıca, kar örtüsü olmayan yerlerde aşırı 

soğuklardan da zarar görmektedir.  

Çayır salkım otu çok değişik topraklara uyum sağlayabilirse de, en iyi gelişmesini kireç 

taşı orijinli, yüksek verimli, iyi drene edilmiş, pH'nin 5-8 arasında olduğu topraklarda yapar. 

Bitki düzenli yağış alan yörelerin hafif eğimli ve taban meralarına çok iyi uyum 

sağlamaktadır. 

Önemi ve Kullanılması 

Çayır salkım otunun besleme değeri yüksek, otlatma, çiğneme ve gölgeye toleranslı 

olmasına karşın; yaz aylarında gelişmesinin kısıtlı olması sonucu veriminin azalması, verimli 



ve düzenli olarak sulanabilen topraklar istemesi, fazla miktarda gübreye gereksinim duyması, 

tohum üretiminin zor ve tohumları küçük ve tüylü olduğundan ekiminin güçlükle 

yapılabilmesi, ayrıca tohumlarının çimlenme gücünün düşük olması gibi etkenler, bitkinin 

mera veya yem bitkisi olarak önemini azaltmaktadır. Ancak, çayır salkım otu özellikle 

güneşlenmesi az olan, gölgelik ve serin yerlerde kurulacak yeşil alanlarda ve toprak ve su 

koruma amacıyla oluşturulacak yeşil örtülerde, karışıma girebilecek en iyi buğdaygil yem 

bitkilerinden birisidir. 

Biçim işlemi salkım gösterme devresinde yapılmalıdır. Dekardan elde edilebilecek kuru 

ot verimi 300-500 kg arasındadır. Baklagillerle karışık ekimde hasat zamanı baklagile göre 

ayarlanmalıdır. Çayır salkım otu kök-sap oluşturduğundan, erken ve derinden biçim ve 

otlatmaya toleranslı olsa da, yine de bir miktar zarar görmektedir. Bu nedenle biçim veya 

otlatma zamanında yapılmalı ve 5-10 cm kadar bir anız bırakılmalıdır. 

Tarımı; Çayır salkım orunun ekimi, iklimi ılıman olan kıyı bölgelerde erken sonbahar, 

iklimi sert olan iç bölgelerde ise erken ilkbaharda bir arkadaş bitkiyle birlikte yapılmalıdır. 

Arkadaş bitki olarak çoğunlukla küçük taneli tahıllar kullanılır. Çayır salkım otu fideleri 

yavaş geliştiğinden, toprağı tümüyle kaplayıncaya kadar arkadaş bitki örtü görevi yapmakta 

ve aynı zamanda, gelişmenin belirli bir devresinde arkadaş bitki biçilerek kuru ot 

sağlanmaktadır. Bitki ot üretimi amacıyla veya mera karışımlarında çoğunlukla, uygun 

baklagil veya buğdaygil yem bitkileriyle birlikte yetiştirilmektedir. Çayır salkım otu ile 

karışıma girebilecek en uygun baklagil yem bitkileri ak üçgül, melez üçgül, çayır üçgülü, 

gazal boynuzu vb. bitkilerdir. 

Bitki ot üretimi veya otlak amacıyla yalnız ekildiğinde, dekara 1-2 kg kadar tohum 

atılmaktadır. Uygun sıra aralığı 20-40, ekim derinliği 1.0-1.5 cm kadardır. Bir yılda, iklim ve 

toprak koşullarına göre değişmek üzere, 1-3 biçim yapılabilir. Kök-saplarıyla kendisini 

yenileyebildiğinden, ekonomik ömrü 25-50 yıla kadar uzayabilmektedir. Çayır salkım otu, 

yeşil alan veya örtü bitkisi olarak yalnız yetiştirilecekse, dekara 5-10 kg arasında tohum 

atılmalıdır. 

En önemli bakım işlemi sulama ve gübrelemedir. Azotlu gübreleme ve sulamaya karşı 

çok iyi tepki vermektedir. Tohumlar çimlendikten sonra, fideler 5-6 cm boylanıncaya kadar 

toprak sürekli nemli tutulmalıdır. Yoksa fideler hemen ölmektedir. Sulama ve gübreleme 

işlemleri düzenli yapılmazsa, bitki örtüsü hızla seyrekleşmektedir. Yalnız ekimde verilecek 

azot miktarı, parçalar halinde olmak üzere, 8-15 kg/da arasında olmalıdır.  

 



Phleum pratense (Çayır Kelp Kuyruğu) 

Uzun ömürlü, çok yıllık yumak şeklinde gelişen bir yem bitkisidir. 

- Sulu şartlarda yem bitkileri içinde en verimlilerinden birisidir. 

- Soğuğa dayanımı iyidir. Taban ve nemli yerlerin bitkisidir. 

- Otu yumuşak ve hayvanlar için lezzetlidir. 

- Enerji değerinin yüksek olması nedeniyle tüm hayvanlar için iyi bir yem kabul 

edilmiştir. 

- Verimli ve adaptasyon gücü yüksek, protein oranı ve enerji değeri iyi olan bir yem 

bitkisidir. 

Çayır kelpkuyruğu, yıllık yağışı 450 mm'nin üzerinde olan, serin ve nemli iklim 

bölgelerine adapte olan bir bitkidir. Soğuğa çok dayanıklıdır. Kurağa ve sıcağa toleranslı 

değildir. Hafif asitliğe toleranslıdır. İlkbaharda düşük düzeydeki su baskınlarına toleranslıdır. 

Drenajı iyi olan killi ve tınlı topraklarda en iyi şekilde yetişir. Yeterli nem olması koşuluyla 

kumlu topraklarda da yetişebilir. 

Çayır kelpkuyruğu'nun iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ekilmesi gerekir. Ekim, 

sonbaharda veya ilkbaharda yapılabilir. Yalnız ekimde 1-1.5 kg/da tohum ekilir. Bir baklagil 

ile karışık ekimde; yonca, gazal boynuzu, çayır üçgülü veya ak üçgül tohumu ile ekilir. Ekim 

derinliği 0.6-1.2 cm olmalıdır. Serin mevsim buğdaygillerinin kuru ot veya silaj amacıyla 

karışım halinde yetiştirilmesi tavsiye edilmez. Çünkü, farklı gelişme seyirlerine sahip çok 

sayıdaki buğdaygil bitkisinin karışımında, ot kalitesi ve tesisin devamlılığı açısından uygun 

hasat zamanı ayarlamak oldukça güçtür. Bununla beraber, çayır kelp kuyruğu diğer 

buğdaygillerle karışım halinde özellikle at merası olarak kullanılır. 

Çayır kelpkuyruğu gübreye ve özellikle azotlu gübreye çok iyi reaksiyon gösterir. Orta 

düzeydeki verimliliğe sahip toprakta ekim öncesinde 5 kg/da P2O5 ve 15 kg/da K2O içeren 

gübrenin toprağa karıştırılması ve ekim sırasında 2 kg/da azot, 2 kg/da fosfor ve 2 kg/da potas 

içeren gübrenin uygulanması tavsiye edilir. Çayır kelpkuyruğu ot için çiçeklenme 

başlangıcında biçilir. Biçim geciktiğinde verimde önemli bir artış olmamasına karşılık, kalite 

hızla düşer. Çiçek durumunun tepe kısmındaki tohumlar dökülmeye başladığında tohum 

hasadı yapılır. Tohum verimi 25-60 kg/da arasında değişir. 

 

Alopecurus pratensis (Çayır Tilki Kuyruğu) 



Çok yıllık, kısa rizomlu ve kısa stolonlu bir buğdaygil bitkisidir. Bitkinin başakçıkları 

dışındaki organları tüysüzdür. Sap diktir ve 40-120 cm boylanır. Tohumların bin dane ağırlığı 

0.6-0.9 gr’dır. 

Çayır tilkikuyruğu serin ve nemli iklimlere adapte olmuştur. Soğuğa çok dayanıklıdır. 

pH 4.5-7.5 arasında değişen, derin, nemli ve verimli topraklarda en iyi şekilde büyür. Su 

basmasına ve gölgeye dayanıklıdır. Mera bitkisi olarak büyük gazalboynuzu (Lotus 

uliginosus) veya aküçgül (Trifolium repens) ile karışım halinde yetiştirilir. 

İlkbaharda erken büyümeye başlar ve toprakta yeterli nem olduğunda yaz boyunca 

büyümesine devam eder. Kış döneminde sıcaklık aşırı derecede düşük olmadığında yeşil kalır 

ve büyümeye devam eder. Ot için erken dönemde hasat edildiğinde kaliteli ot sağlar. Gübreli 

koşullarda 600-800 kg/da kuru ot verimi sağladığı bildirilmektedir. Mera bitkisi olarak 

kullanıldığında, bitki 10 cm boylandığında otlatmaya başlanabilir. 

Bir baklagil ile karışım halinde ekildiğinde 1.5-2.8 kg/da çayır tilkikuyruğu tohumu 

kullanılır. Tohumların çok hafif olması ve salkımda tohumların olgunlaşmasının eş zamanlı 

olmaması nedeniyle tohum hasadı, salkımdan tohumlar dökülmeye başlandığında 

yapılmalıdır. Tohum verimi 25-50 kg/da arasında değişir. Azotlu gübreleme tohum verimini 

olumlu yönde etkiler.  

Kuru ot bitkisi olarak çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense) ve kamışsı kanyaştan 

(Phalaris arundinacea) daha az kuru ot verimi verir. Silaj amacıyla da kullanılabilmektedir. 

İlkbaharda bir çok buğdaygil yembitkisine göre daha erken büyümeye başlar ve daha erken 

dönemde ot için hasat edilebilir. Biçimden sonra hızla büyür ve yılda 2-3 biçim verebilir. 

Mera bitkisi olarak kullanıldığında, uzun bir otlatma mevsiminde besleyici ve lezzetli yem 

üretir. Otlatmaya ve çiğnenmeye dayanıklıdır. 

 

Tavusotu (Agrostis sp L.) 

Ak tavusotu (Agrostis alba) 

Ak tavus otu, uzun yıllar yeşil alan tesisinde çokça kullanılan bir tür olmasına karşılık 

günümüzde düşük kaliteli bir çim oluşturduğu için yeşil alanlar için önemini yitirmiş 

durumdadır. Çok yıllık olan bitkinin üstün özelliği; nemli topraklarda, verimi düşük 

ortamlarda sahil bölgeleri ve bataklıklar ile yol kenarlarında iyi tesis olma gücüne sahip 

olmasıdır. Hendek yüzeylerinde diğer bitkiler ile karışım halinde kullanılabilmektedir. 



Yeşil alan tesisi yanında özellikle meralarda da otlatma yoğunluğuna oldukça dayanıklı 

bir bitkidir. Kuru ot üretimi için, yalın ekim yerine fazla boylanmayan baklagil yem bitkileri 

ile birlikte ekimi yapılabilmektedir. Azot, fosfor, potasyum ve kireçli gübrelemelere de 

olumlu tepki göstermektedir. 

Ayrıca, pH 4,5-8 arasında iyi bir gelişim gösterebilmektedir. Gölgeye ve kurağa 

dayanıklılığı ortadır. Bitki 50-90 cm kadar boylanabilmektedir. Rizomlu bir yapıya sahip olan 

Agrostis alba'nın yayılması da hızlı olmaktadır. Kırmızımsı çiçekleri uzundur. Başakçıklar 

karışık salkım meydana getirirler ve olgunlaşınca açık kırmızı renk alırlar. 

Bitki Haziran ile Eylül aylarında çiçeklenme gösterir. Kaba dokulu ve uzun boylu 

olması nedeniyle yeşil alan tesisinde nitelikli bir örtü oluşturamamaktadır. Biçim 

yüksekliğinin 5 cm'nin altında olmaması tercih edilmekte, uzun gün bitkisi olan Agrostis 

alba’nın generatif gelişmesi için 5-10 °C sıcaklık yeterli olmaktadır. Sık ve derinden yapılan 

biçimlere dayanamayan bu buğdaygile büyüme döneminde aylık 3-5 g/m2 azot verilmesi iyi 

sonuç vermektedir. 

 

Stolonlu tavusotu (Agrostis stolonifera) 

Avrupa ve Asya'nın doğal bir türü olan Agrostis stolonifera, ince dokulu ve sık biçime 

dayanıklı yeşil alanlar oluşturmak amacıyla Dünya'nın birçok köşesine yayılmıştır. Agrostis 

türleri içerisinde en yaygını olan bu buğdaygil türü adını, toprak üzerinde sürünücü bir 

yapıyla uzayarak ilerleyen ve her boğumdan yeni bir sap ve kök meydana getirerek alanı hızla 

kaplayan stolonlarından almıştır. 

Çok yıllık bir serin iklim çim bitkisidir. Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı biraz 

yavaştır. Ancak daha sonra hızla gelişir. Koyu mat renktedir. Bu tür stolonlarıyla, sık ve 

yoğun kuvvetli köklere sahiptir. Yayılmasını bu şekilde gerçekleştirmektedir. Stolonları yatık, 

narin ve uzun dar, ensiz yaprakları ile üremektedir. Yaprak yüzeyinin üzeri düzgün yüzeyli ve 

alt kısmı çıkıntılı, mavimsi yeşil görünümedir. Kulakçıklar yoktur. 

Çiçekleri açık veya koyu mor görünümündedir. Bataklık tavusotunun tohumları oldukça 

küçüktür ve teşhisinin yapılması için büyüteçle incelenmesi gerekmektedir. Tohumları 

yumurtamsı, 1 mm veya daha az uzun, genellikle kılçıksız, ara sıra oluşan kısa kılçıklı, düz ve 

gümüşi renktedir. 

Aşırı sıcak ve soğuklara dayanabilme açısından en başarılı çim türlerinden biri olan bu 

buğdaygil yaz döneminde Akdeniz iklim kuşağında görülen sıcaklık stresine dayanma 

açısından da orta düzeyde başarılı bir türdür. Çok değişik iklim koşullarına dayanıklıdır. 



Ancak, en iyi gelişmesini serin ve güneşli alanlarda gösterir. Özellikle iyi bir sulama ve drenaj 

ile hastalık ve zararlılarla mücadele, bu türün yazın çok ısınan topraklarda yeşil örtüsünü 

başarıyla sürdürmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Stolonlu tavusotunun önemli bir 

avantajı da gölgeye dayanıklı olması ve hatta sıcak iklimlerdeki yarı gölge koşullarda daha da 

başarılı sonuçlar vermesidir. 

Değişik toprak tiplerine adapte olabilen bu çim türü tuza dayanıklılık açısından da pek 

çok serin iklim türünden daha başarılı olmaktadır. A.stolonifera, ince dokulu, zarif ince yapısı 

ile dipten biçimlere dayanıklı ve güzel yeşil alan örtüsü oluşturabilme yeteneğine sahiptir. 

Bowling oyunu ve golf alanları ile her türlü süs ve spor amaçlı yeşil alanların yapımında 

başarıyla kullanılabilmektedir. Değişik topraklarda yetişebilen bu tür verimli, ince yapılı, su 

tutma kapasitesi iyi ve asit (pH 5.5-6.5) toprakları tercih eder. Su göllenmesine karşı dayanımı 

iyidir. 

Biçim yüksekliği derinden ayarlanarak güzel, ince yapılı ve sıkı bir çim alan 

oluşturulabilmektedir. Derin biçime de çok dayanıklıdır. İyi bakım koşullarında 0,5 cm 

derinden biçimlerde dahi zarar görmemekte, aylık 4-7 g/m2, daha yüksekten yapılan 

biçimlerde ise 2-4 g/m2 N verilmesi önerilmektedir. Mavimsi ve filizi yeşilden koyu yeşil 

renge kadar değişen farklı renklerde olabilen bu türe ait çeşitlerden; kışın sararan "Bermuda 

Çimi" alanlarının yeşillendirilmesi amacıyla sonbaharda "üstten tohumlama" (overseeding) 

uygulamalarında da başarıyla yararlanılmaktadır. Ancak, bu ekimlerde karışımlara yıllık 

çim—İtalyan çimi veya benzerlerinin de eklenmesi gerekebilmektedir. 

Stolonlu tavus otu, tohumla veya çelikle üretilebilmektedir. Çimlenmenin geç olması ve 

çıkan fidelerin de zayıf olması nedeniyle ekim işlemi ve ilk bakım işlemleri zordur. Çeliklerle 

üretim pahalı ve zaman alıcı bir iş olduğu için tohumla üretim tercih edilmektedir. Ilıman 

iklim bölgelerinde sonbaharda, serin bölgelerde ise ilkbaharda ekimi daha uygundur. 

Ekim serpme olarak yapılmaktadır. Elle yapılan ekimlerde, tohum rüzgarsız hava 

şartlarında ve mümkün olduğunca yüzeye yakın olarak serpme olarak yapılır. 1 gram da 12 

000 adet tohum bulunur. 

 

Narin tavusotu (Agrostis tenuis) 

Avrupa'nın doğal çok yıllık türü olan Agrostis tenuis daha çok serin ve nemli bölgelerde 

kullanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde Avrupa'dan Amerika'ya getirilmiştir. Bazı 

kaynaklarda Agrostis capillaris Huds olarak da anılan tür; 20-25 cm boylanabilmektedir. Bir 



gramında 16 000 adet tohum bulunur. Rizomları kısa, ince  (1 mm) yapılıdır. Kısa boğum 

aralarına sahip olan bitki, dipten biçimlere dayanıklıdır. 

Başakları mor-kahverengi renkte ve mızrak biçimindedir. Çiçekler, Ağustos ayında 

görülmeye başlar ve altın renginde anterleri vardır. Çok az sayıda ve nadiren kısa stolon veya 

rizomlar oluşturduğu için bu bitkinin çevreye yayılma özelliği çok sınırlıdır. 

Kış soğuklarına karşı dayanıklılık bakımından A.stolonifera’dan daha zayıftır. Yeşil 

örtünün rengi, yeşil-sarıdan nispeten koyu yeşile kadar değişim gösterir. Çoğu alanlarda 

soğuktan fazla zarar görmeden kış aylarını geçirir. Kurağa dayanıklılığı çok azdır, fakat 

sıcağa dayanımı oldukça iyidir. Gölgeye dayanımı ise orta derecede olup iyi bünyeli, verimli 

ve asit (pH 5.5-6.5) topraklarda başarılı sonuçlar vermektedir. Yalın ekimi yanında karışım 

olarak ekimi de yaygındır. 

Örneğin, Poa pratensis ile iyi bir karışım oluşturmaktadır. Derin biçimlere dayanıklı 

olan bitkinin 1-2 cm derinden biçimleri yapılabilmekte ve yine yapısının inceliği nedeniyle 

de, karışımlarda toprağa en yakın katmanı oluşturacak şekilde "Alt Çim" olarak kullanılması 

da uygun olmaktadır. 

Yeşil alan çalışmalarında, golf alanları, park ve bahçeler için tercih edilen bu türün 

kaliteli çim yüzeyler için bakımının da özenle yapılması gerekmektedir. Gübreleme (azot) 

gereksinimi çok fazla olmayan bu türde büyüme süresince aylık ortalama olarak 3-5 g/m2 N 

verilmesi gerekmektedir. Çok iyi bir sulama ve bakım koşullarında gelişmesi başarılı 

olabilmektedir. Sulamanın düzensizliği durumunda ise renk değişiklikleri meydana 

gelebilmektedir. 

Bu türün ekim dönemi diğer serin iklim çim bitkilerinin ekim zamanı ile aynı olmakta 

ve ekim yatağının da özenle hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özelikle 1 gram 

da 16 000 adet tohum bulunması da göz önüne alındığında ekimdeki duyarlılığın önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Kahverengi tavusotu (Agrostis canina) 

Agrostis canina çok ince yapılı olması, üniform ve kadifeyi andıran görüntüsü nedeniyle 

kaliteli çim alanların tesisinde kullanılmaktadır. Birim alanda meydana getirdiği kardeş 

sayısının fazla olması ve bu nedenle de sık kardeşlenme göstermesinden dolayı son yıllarda 

tercih edilen bir tür konumundadır. Kahverengi tavusotu, bazı kaynaklarda köpek tavusotu 

olarak da tanımlanmaktadır. 



Çok yıllık olan bitki, rizomsuzdur ve stolonlarıyla yayılma özelliğine sahiptir. 

Genellikle 10-60 cm boylanabilmektedir. Genç dönemde yapraklar ince uzundur. Yapraklar 

saptan yayılmış durumdadır. Kulakçık yoktur. Bin tane ağırlığı 0.08-0.10 gram arasındadır. 

Tohumları çok küçük olduğu için ekiminde özen gösterilmesi ve sağlıklı çıkışın sağlanması 

gerekmektedir. İlk çıkıştan sonra stolonlarıyla hızlı yayılış göstermekte ve alanı kısa sürede 

kaplayabilmektedir. 

Agrostis stolonifera gibi tohum ve stolonlar (çelik) ile üretilebilmekte olup, düz 

ovalardan yüksek dağlara, Alpin zonlara kadar geniş yayılma göstermektedir. İklim koşulları 

bakımından adaptasyonu çok geniştir ve soğuğa dayanıklılığı çok iyidir. Kurağa dayanıklılığı 

ise sınırlıdır, pH:5-6 olan hafif asitli, genellikle kayalık, silisli ve kumlu toprakları tercih 

etmekte ve gölge alanlarda karışımlara alınabilmektedir. Derinden biçimlere (0,5-1 cm) de 

dayanabilmektedir. Sık biçim en iyi sonuç verir. Kadife gibi olan görünümü nedeniyle de 

genellikle golf alanları ve bowling oyun alanlarında ideal bir türdür. Aylık 3-5 g/m2 N 

gübrelemesi yeterlidir. 

 

İri Tavusotu (Agrostis gigantea) 

Erozyon kontrolü, uzun ve kısa süreli meralar, ayrıca yeşil alanlarda üstten tohumlama 

(overseeding) için kullanılmaktadır. Tohumlarının çabuk çimlenmesi nedeniyle kanal boyları, 

yol şevleri gibi alanlarda stabiliteyi sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. Oldukça geniş 

yayılım gösterdiğinden adaptasyonu yüksek bir buğdaygil çim bitkisidir. Agrostis gigantea, 

yeşil alan çim bitkisi olarak kullanımının yanında, kuru ot üretiminde de kullanılmaktadır. 

Özellikle birinci biçimde verimi yüksek olmaktadır ancak, yembitkisi olarak kullanımı, 

veriminin yüksek olmaması nedeniyle sınırlıdır. Rizomlu ve çok yıllık olan bu tür, kaba fakat 

oldukça yoğun çim alan oluşturmaktadır. 

Narin sapları 30-100 cm boylanabilen bitkinin çiçek durumu piramidaldir ve red top 

adını kırmızımsı renginden almaktadır. Bin tane ağırlığı ise 0.08-0.11 gram arasındadır. İri 

tavusotu geniş alanlara yayılma göstermiştir. Karasal iklimlerde daha iyi gelişme 

göstermektedir. Geniş toprak tiplerinde ve nemli, rutubetli koşullarda gelişebilmektedir. Çok 

asit topraklarda ve düşük gübreli fakir killi topraklara daha iyi adapte olmuştur. Kuraklığa 

nispeten dayanıklıdır, fakir drenajlı topraklarda da gelişebilmektedir. 

Tohumları çok küçük olduğu için ekim öncesinde sağlam ve iyi hazırlanmış bir tohum 

yatağı gerekmektedir. Erken ilkbaharda ya da sonbaharda ekim yapılmalıdır. Ekim derinliği 

0.5-1 cm'dir. Karışımlarda, genellikle ekim miktarı 250-300 g/da'dır. Yalnız ekimler de ise bu 



iki misline çıkar. İri Tavusotu tohum ekiminden sonra hızlı gelişme gösterir ve alanı kaplama 

hızı yüksektir. 

 

Kanyaş (Phalaris sp L.) 

Yemkanyaşı (Phalaris arundinacea L.) 

Yoğun rizomlu kök yapısı ve sık bir çim kapağı oluşturması dolayısı ile, özellikle 

akarsu göletleri, kıyı şeritleri ve suyollarında mükemmel düzeyde bir erozyon kontrolü 

sağlamaktadır. Ayrıca, çok nemli (bozuk drenajlı) olan alanlarda daimi mera oluşturmak ve 

kuru ot elde etmek için önem kazanmıştır. Kış dışında tüm yıl büyümesini sürdüren ve çok 

fazla gübre kaldıran bir bitkidir. Bu özellikleri nedeniyle, gıda endüstrisi, hayvancılık 

işletmeleri ve kentsel atık işleyen fabrikalardan gelen suların filtre edildiği tarlalarda da 

sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca yaban hayatı için yuva ve saklanma alanı sağlamakta 

ve çatlayıp dökülen tohumları birçok kuş türünün besin kaynağını oluşturmaktadır. 

Yem Kanyaşı, uzun ömürlü çok yıllık, rizom oluşturan bir buğdaygil yembitkisidir. Çok 

kuvvetli bir bitkidir, ince tek bir klon ya da kendi gelen bir sap, çok kuvvetli bir yumak 

oluşturarak 1 m çapına erişebilmektedir. Bitki, 100-150 cm, elverişli koşullarda 300 cm'ye 

kadar boylanmaktadır. 

Yem kanyaşı, pH'sı 5,5-8,0 olan topraklarda yetişebilmektedir. Soğuğa dayanıklılığı 

iyidir. Kuraklığa orta derecede dayanır, yetişebilmesi için 450-650 mm yıllık yağış ya da 

sulama gerekir. Çok değişik toprak koşullarına adapte olmuştur. Çok ağır ıslak topraklarda 

otlayan hayvanların batmadan gezinmesine katkıda bulunur. Tuzluluğa toleransı orta 

seviyededir. Tohumları çok küçük olduğundan sıkı, nemli ve temiz (yabancı otlardan arı) bir 

tohum yatağı hazırlığına gerek vardır.  

İdeal koşullarda tohumluk miktarı 600-900 g/da saf ve canlı tohumdur. Ancak tesis 

olması yavaş olduğundan, dekara 1,5-2,5 kg tohum atılmakta ve ekim derinliği 1-2 cm olarak 

tutulmaktadır. Bunun yanında, yem kanyaşının tesisinde rizomları da kullanılmaktadır. 

Rizomlar kullanıldığında, iyi bir tohum yatağına gerek yoktur. Rizom boğumlarının toprak 

içinde kalması yeterlidir. Ekim, genellikle sonbaharda yapılmaktadır. Fidelerin tam tesis 

oluncaya kadar otlatılmaması gerekmektedir. Otlatmadan önce 1- 2 biçimin kuru ot için hasat 

edilmesi en iyisidir. Bitkinin canlılığını sürdürmesi ve biçim sonrası hızla yeniden büyümeyi 

teşvik etmek için, 15 cm anız bırakılmalıdır. 

Yem kanyaşı çabuk kabalaştığından, bitkiler 25-30 cm boylandığında, otlatmaya 

başlanmalıdır. Kuru ot üretimi amacıyla hasat, başaklar görünmeye başladığında yapılmalıdır. 



İyi şartlarda 2-3 biçim alınabilmektedir. Toplam kuru ot verimi 1,0-1,2 t/da olup 2 t/da'a 

çıkabilmektedir. Tohum verimi 20-25 kg/da'dır. Yem kanyaşı, alçaktan ve sık yapılan 

biçimlere dayanabilir, ancak bu koşullarda verimi önemli ölçüde düşecektir.  

 

Yumrulu Yemkanyaşı (Phalaris tuberosa L.) 

Yumrulu yemkanyaşı, meralarda yıllık otlatma dönemini uzatmak için ıslah edilmiştir. 

Mera iyileştirme ve erozyon önlemede önem kazanmıştır. Güney bölgelerimizde doğal olarak 

bulunmaktadır. Kışı yağışlı geçen bölgelere çok iyi uyum sağlamış olup, buralarda yaygın 

olarak yetiştirilmektedir. 

Yumrulu Kanyaş, çok yıllık, uzun boylu, güçlü, hızlı büyüyen, kısa rizomlarıyla yumak 

oluşturan bir türdür. Gövde dik olarak gelişir, 40-120 cm veya iyi koşullarda 250 cm'ye kadar 

boylanır. Sap diplerinde yumrular bulunmaktadır. Bu özelliği ile yem kanyaşından 

ayrılmaktadır. Bol yapraklıdır. Yapraklar kaba, ancak lezzetlidir. Salkım özellikleri yönünden 

yem kanyaşına benzer. 

Serin iklim bitkisi olmakla birlikte, ılıman ve nemli iklimlere adapte olmuştur. Kurağa 

oldukça dayanıklıdır. Kışı yağışlı (400 mm) ve ılıman geçen bölgelerde sürekli gelişmekte ve 

erken ilkbaharda otlatma yüksekliğine ulaşmaktadır. Hafif asit, nötr ve hafif alkali (pH 5,7-

7,5) topraklarda iyi yetişmektedir. Toprak tuzluluğuna orta derecede dayanıklıdır. Yumrulu 

kanyaşın, kurak koşullardaki yaşam kabiliyeti, onu özellikle mera ıslahı amacıyla çalı 

yakmalardan sonra mera ekimlerinde yararlı kılmaktadır. Küller içinde kolaylıkla çimlenme 

açısından ve bu alanlarda tek yıllık bitkilerden kaynaklanan rekabeti azaltmada avantaj 

sağlamaktadır. 

Bu türün koyun ve sığırlarda dimethyltryptamine alkaloidi nedeniyle bir toksik etkisi 

olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla düşük alkaloit içeren çeşitler ıslah edilmiştir. Ekimde 

dekara 2-3 kg tohum atılmaktadır. Ekim derinliği 1-2 cm'dir. Yumrulu kanyaş, güçlü bir 

gelişme gösterdiğinden karışımlarda kullanımı sınırlıdır. Yumrulu kanyaş ilk sezon büyümesi 

tamamlanana dek otlatılmamalıdır. Otlatmada anız yüksekliği 7,5-10 cm olmalıdır, ikinci 

yılda sonbaharda ilk yağmurlarla birlikte yumrulu kanyaş büyümeye başlar, Ocak başında 15-

20 cm boya eriştiğinde otlatılmaya hazır hale gelir.  

Akdeniz iklimine sahip bölgelerde kış meralarının en önemli yembitkisidir. Kuru ot 

üretimine de elverişli olup, otu kolay kurumakta ve depolanmaktadır. Kuru ot üretimi 

amacıyla hasat, salkımlar görünmeden, yani yaprak kını içindeyken yapılmalıdır. Tohum 

üretimi oldukça kolaydır. Tohum dökme sorunu yoktur. Normal yumrulu kanyaş 



biçeneğinden de tohum elde edilebilir Tohum hasadı biçerdöverle yapılabilmektedir. Tohum 

verimi 60-80 kg/da civarındadır. 

 

Sorguçlu Gümüşotu (Koeleria cristata (L) Pers.) 

Meraların doğal bitkilerindendir ve "azalıcılar" grubunda yer alır. Doğal meraların en 

erken olgunlaşan, erken ilkbaharda vejetatif forma geçen ilk (erkenci) buğdaygillerdendir. 

Sorguçlu gümüş otu, bulunduğu meralarda yaz boyunca mera hayvanlarınca otlanır. Büyüme 

ve çiçeklenme genellikle Haziran sonunda tamamlanır. Sorguçlu gümüş otu, diğer mera 

otlarından daha erken olgunlaşıp hayvanlarca tüketilmeye başlandığı için, sıklıkla aşırı 

tüketilmekten ve aşırı otlatma baskısından dolayı merada azalır.  

Özellikle kıraç ve Alpin yüksek dağ meralarında toprak ıslahında kullanılabilmekte, 

saçak yapıdaki kök sistemleri toprakta yapılar oluşturarak erozyon kontrolü sağlamaktadır. 

Sorguçlu gümüş otu çeşitli buğdaygillerle beslenen çekirge, yaprak biti ve buğday bitlerinin 

besin kaynağıdır. 

Sorguçlu gümüş otu, tipik olarak 5-15 cm çapında küçük yumaklarla gelişen uzun 

ömürlü ve çok yıllık (perennial) bir çimen olup, bu çok yıllık yaşam süresi 3-10 yıl arasında 

değişmektedir. Otsu yapıdadır ve sapın içi boştur. Kök sistemi yüzlek ve saçaklıdır. Kökü 75 

cm derinliğe ulaşır. 

Salkımları, çiçek açmadan önce ve çiçeklenme bittikten sonra parlak bir gümüş rengi 

almaktadır. Nisan sonu ve Mayıs başında (özellikle Haziran) çiçeklenir. Çiçek rengi sarıdır. 

Tohumdan ve kardeşlenerek üreme göstermektedir. Tohumları Temmuz ayında olgunlaşır. 

Eylül ayına doğru tohum üretmeye başlar. Sorguçlu gümüş otu tohumları 4 milyon tane/kg ile 

nispeten küçüktür. 

Serin mevsim buğdaygil yembitkisidir. Soğuk iklimlere adapte olduğu için geç yaz 

döneminde dormant konuma geçer. Koeleria cristata çok soğuk kışlarda (Ortalama -62°C'de) 

bile hayatta kalabilir. Kuraklığa toleranslıdır. Yıllık 25 cm'den daha çok yağış alan yerlerde 

başarıyla yetişir. Su kullanımı yüksektir. Sorguçlu gümüş otu, tipik olarak kuru, kumlu veya 

taşlık-kayalık toprakları sever. Gelişmesi için pH=5.5-8.0 arasındaki topraklar genellikle 

uygundur. Yüksek oranda tuz içeren topraklarda iyi yanıt vermez, ancak az besleyici 

topraklarda başarılı olabilir. 

Sorguçlu gümüşotu, esas olarak bozkır, çalılık taşlık, çayırlık ve dağ yamaçlarında 

gelişme gösterebilmektedir. Yükseltinin 3500 m'den düşük olduğu yerlerde gelişebilmekte, 

kuzey yarım kürede, kuru bozkırlar, orman açıklıkları ve genellikle kumlu topraklarda dahil 



her türlü sıcaklık koşulunda bulunmaktadır. Kuru toprakları sevdiği için, bu özelliği ona tipik 

bozkır meraları için uygunluk sağlamaktadır. Sorguçlu gümüşotu, kıraç meralarda ve özellikle 

koyun meralarında doğal olarak yetişen önemli bir mera yembitkisi olduğundan, bu meraların 

ıslahında başarıyla kullanılabilir. Ülkemizde ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal meralarında 

bulunmaktadır. En iyi ekim zamanı ilkbahardır. 

 

Yüksek Çayır Yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J. Et C. Presl=Avena elatior L.) 

Yüksek Çayır Yulafı genel olarak çayırlarda, işlenmemiş boş arazilerde ve bahçelerde 

oldukça yaygındır. Ağaçsız tepe ve çıplak ovalarda, meralarda yükseltisi fazla olan alanlarda, 

çayır ve tepelerde yayılmıştır. Bir çok yayla ve ova bitkisinden daha yüksek boylu olan 

yüksek çayır yulafı, yaklaşık 100 yıl önce çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Yonca ve üçgüller gibi baklagillerle karışıma girerek yüksek verimli ve besleyici 

yem üretilmesini sağlar. 

Geniş bir alana yayılan saçak kök sistemine sahiptir. 150 cm'ye kadar boylanabilen, en 

uzun çayır otlarından biridir. Gövde yapısı yumak şeklinde ve bazen kısa köksaplardan 

oluşmaktadır. İlkbaharın sonunda başlayan meyve ve tohum oluşturma işlemi yaza kadar 

devam eder. Tohumları yulafa benzer ve bu yüzden bu ismi almıştır. Hafif bünyeli (tınlı-

kumlu) besin maddeleri yönünden zengin topraklarda iyi gelişir. Meralar için uygun bir 

bitkidir. Diğer buğdaygil ve baklagillerle karışım halinde ekilir.  

Yüksek çayır yulafı tohumla çoğaltılır. Tohum üretimi ve çimlenme yeteneği oldukça 

güçlüdür. Çimlenme sırasında -5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda zarar görür. Kuraklığa orta 

derecede dayanıklıdır. Yoğun otlatma çayır yulafının kısa kalmasına neden olmakta ve 

özellikle geç ilkbahardaki ağır otlatmalar çayır yulafının diğer bitkilerle rekabet gücünü 

düşürmektedir. Tohumlarının kılçıklı olması nedeni ile ekimi, hasat ve harmanı oldukça 

zordur. Yalın olarak ekimi yapılabileceği gibi bazı baklagillerle (yonca ve üçgüller) birlikte de 

ekilebilir. Yalın ekildiğinde dekara 5-7 kg/da arasında tohumluk kullanılmalıdır. Otlatılarak 

ve biçilerek değerlendirilebilen Yüksek Çayır Yulafı'nın dekara ot verimi 600-700 kg 

civarındadır. 

 

Rus Otlak Arpası (Elymus junceus Fisch.) 

Diğer yembitkilerinden farklı olarak yüksek sindirilebilme yeteneğine sahip, uzun süre 

yararlanılabilen ve kurak iklimlerde bulunan çayır ve mera alanlarının mükemmel 

bitkilerindendir. Verimin büyük bölümünü oluşturan ve altta bulunan iri yaprakları hasat 



esnasında toplamak zordur, bu nedenle daha çok otlatılarak yararlanılır. Temel mera 

bitkilerinden olan Rus otlak arpasında bitki bol yapraklı ve besleyicidir. İlk ekildiğinde 

çimlenme gücü düşüktür. Ekimden sonra çimlenme ve çıkışı zayıf olan bitki, daha sonra derin 

bir kök sistemi oluşturur. 

Çimlenme ve çıkıştan sonra bitkinin fideleri zayıf ve yavaş gelişir, İlkbahardaki 

gelişmesine diğer buğdaygillerden farklı olarak iki hafta geç başlar ve erken otlatılmaması 

gerekir. Rus otlak arpası en çok verimli ve killi toprakları sever. Belirgin bir biçimde soğuğa 

kurağa, tuzluluğa ve alkaliliğe dayanıklıdır. Rus otlak arpası diğer buğdaygillerin yetiştiği her 

alanda, özellikle meralarda iyi yetişir. Rus otlak arpası ilk ekildiği yıl çimlenme ve çıkış 

güçlüğü nedeni ile özel ilgi ister. Ekim, yabancı otlardan arındırılmış tohum yatağına 1-1,5 

cm derinliğe veya daha az derine yapılmalıdır. Otlatılmadan önce bitkilerin tohum 

olgunluğuna ulaşması beklenmelidir. Erozyon riski olmayan bölgelere ekimi yapılmalıdır. 

Rus otlak arpası ot üretimi için çok uygun değildir. 

Biçme ve otlatmaya oldukça dayanıklıdır. Ancak kuru ot elde etmek amacı ile 

biçildiğinde hasat sırasında yaprak kaybı fazla olur. Bu nedenle otlatılması daha uygundur. İyi 

bir mera bitkisidir, kurak alan meralarına iyi adapte olur, meralarda ot verimi oldukça 

tatminkardır. Olgunlaştıktan sonra bir çok buğdaygil bitkisine göre yüksek protein oranına 

sahiptir. Otlatma dikkatli yapılmalı ve aşırı otlatmadan kaçınılmalıdır. Rus odak arpası yaban 

hayvanları için de oldukça lezzetli bir yembitkisidir. Tohum hasadı, kısa devrede olum ve 

başağın kırılganlığı nedeni ile oldukça güçtür. Tohum verimi 25-100 kg/da'dır. Tohum 

hasadından sonra bitki artıkları araziden kaldırılmalıdır. Ayrıca tohum hasadından sonra hafif 

bir otlatma yapılabilir. 

 

Altay Otlak Arpası (Elymus angustus Trin.) 

Yarı çöl, step ve tuzlu alanların bitkisidir. Mükemmel bir mera bitkisidir. Altay otlak 

arpası iyi ot kalitesi ve dik gelişmesi sayesinde sonbahar ve kış otlatmalarında son derece 

faydalıdır, bu nedenle otlatma sezonu sonbahar ve kışa kadar uzar. Tohum hasadından sonra 

bile bitkiden arta kalan toprak üstü aksamı besleyicidir. Altay otlak arpası kışa, kurağa 

dayanıklı çok yıllık bir bitkidir. Tohumları Rus otlak arpasının üç katı kadar olduğundan daha 

derine ekilmesi gerekir. Bitki genellikle yumak formunda ve kısa rizomlara sahiptir. Kök 

sistemi çok gelişmiştir, 30-35 cm derine inerek derinlerdeki sudan istifade edebilir. Verimli ve 

killi topraklarda iyi adaptasyon sağlar. Yıllık yağışın 30-40 cm olduğu bölgelerde çok iyi 

gelişir.  



Fide gelişimi oldukça yavaştır. İri tohumlu olması yüzünden diğer yembitkilerine göre 

daha derine ekilir. Yabancı otlardan arındırılmış iyi bir tohum yatağı hazırlamak oldukça 

önemlidir. Ekimden önce yabancı otlar kültivatör veya herbisitlerle yok edilmeli ve bitki 

çimlendikten sonra 3 yapraklı devreye ulaştığında tekrar yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

Yeni tesis edilen bir alanda rutin otlatmaya geçilmeden önce tohum olgunluğuna ulaşılması 

beklenmeli, daha sonra otlatma yapılmalıdır. Altay otlak arpasının tohum verimi diğer 

yembitkilerine göre daha düşüktür. Fazla miktarda yaprak meydana getirdiği için ot için yeşil 

aksam hasadı oldukça güçtür. Özellikle kurak bölgelerde ot üretimi için tavsiye edilmez. 

Altay otlak arpası mera bitkisi olarak uygun bir bitkidir. Altay otlak arpası sığır ve 

koyunlar tarafından sevilerek tüketilir. Bitki dik olarak gelişir ve yoğun kar altındayken bile, 

dik büyüme özelliği nedeni ile kar örtüsüyle köprü kurar ve bu sayede hayvanlar tarafından 

kar altındayken bile otlanabilir. Altay otlak arpası Rus otlak arpasından hem protein ve hem 

de verim yönünden daha üstündür. Ayrıca otlak arpası biçim olgunluğu ve ileri olgunluk 

devrelerinde bir çok türden daha iyi kalitede yem değerine sahiptir. Meralarda verimi artırmak 

için yoncayla alternatif sıralar veya çapraz şekilde birlikte ekilebilir. 

 

Kanada Otlak Arpası (Elymus canadensis L.) 

Kanada otlak arpası soğuğa dayanıklıdır. Serin mevsim ve çok yıllık bir buğdaygil 

yembitkisidir. Olgunlaşma ile birlikte yem değeri azalır, bu nedenle erken dönemlerde 

otlatılması gerekir. Tohumla ve çelikle çoğaltılır. Amerikan yerlileri tohumlarını insanların 

beslenmesinde kullanmışlardır. Nehir kenarları, göl kenarları, su akıntılarının bulunduğu 

yerlerde yetişir. Olgunlaşma ile birlikte yem değeri azalır. Bitki yaban çimi olarak bilinir, 90-

150 cm boyundaki dallardan oluşur.  

Bitkinin çiçeklenmesi Temmuz-Ağustos aylarındadır. Çiçeklenmeyle birlikte çavdar 

mahmuzları oluşur ve çavdar mahmuzları hayvanlar için risk oluşturabilir. Birçok çim 

türünden farklı olarak, büyüme ilkbahar sonuna doğru başlar ve ancak nem yeterli olduğu 

sürece büyüme yaz boyunca devam eder. Bitki erken devrelerde lezzetlidir, gelişme 

devrelerinin ilerlemesi ile birlikte lezzetlilik giderek azalır. 

 

Mavi Otlak Arpası (Elymus glaucus Buckle.) 

Amerika’nın batı eyaletlerinde doğal olarak yetişen çok yıllık buğdaygil yembitkisidir. 

Meralarda, tarlalarda yol kenarlarında yetişen, çok yıllık kısa ömürlü, iri yapılı bir 



buğdaygildir. Terkedilmiş alanlarda oldukça iyi yetişir. 1-3 yıl içerisinde bitki ölür. Daha çok 

bahçe düzenlemelerinde kullanılır. 

Toprak yönünden fazla seçici değildir. Alkaliliğe oldukça dayanıklı olan Mavi otlak 

arpası killi, kumlu ve pH'sı 5-9 arasında olan topraklarda ve toplam yağışı 500-1000 mm 

arasında bulunan yerlerde yetiştirilebilir. Küçük ocaklar halinde gelişir ve 150 santimetreye 

kadar boylanır. Nemli topraklarda iyi gelişir fakat kurağa da dayanıklıdır. Kaba yem olarak 

yaprakları lezzetlidir. Gölgeye toleranslıdır ve erken biçimlerde yüksek verimli ve kaliteli 

yem verir. Üretimi tohumla yapılır, ancak çok fazla ekim alanı yoktur. 

 

Büyük Otlak Arpası (Elymus condensatus Persl.) 

Büyük otlak arpasına Amerika Birleşik Devletlerinin batı eyaletleri boyunca doğal 

alanlarda rastlanmaktadır. Çok iri yapılı olması nedeni ile ilgi odağı olan ve model bitki 

olarak kullanılan bir bitkidir, inekler ve atlar için iyi bir besin kaynağıdır. Tohumları 

yenilebilir özelliktedir, tohumları öğütülerek un ve ekmek yapılabilmektedir. Çok kolay bir 

şekilde kümeler halinde bir meraya aktarılarak değişik alanlarda bitkilendirme yapılabilir. 

Bitki hafif, orta ve ağır toprakları ve iyi drene edilmiş toprakları sever. Geniş bir pH sınırı 

vardır, yüksek alkaliliğe, tuzluluğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır. Gölge alanlarda yetişmez, 

sel baskını ve yüzey akıntılarını tolere edebilir. 

3 metreye kadar boylanabilir. Çok yıllıktır. Kurak bölgelerde de yetişebilir. Büyük otlak 

arpası taze iken (yeşil) biçime uygundur. Üretimi tohumla yapılır. Tohumlar geç sonbaharda 

veya erken ilkbaharda doğrudan araziye 1 cm derinliğe ekilir, çimlenme 2 hafta içerisinde 

gerçekleşir. Kötü koşullara dayanıklı olan bir bitkidir.  

 

Bataklık Otu (Beckmannia eruciformis Host.) 

İlk kez 1896 yılında yembitkisi olarak tanımlanmış olan bataklık otu, hem küçükbaş 

hem de büyük baş hayvanlar için lezzetli bir yembitkisi olup, çoğunlukla kuru ot elde etmek 

ve otlatma amacıyla kullanılmaktadır. "Egan" çeşidi (taban suyu yüksek) ıslak toprakların 

iyileştirilmesi ve erozyon kontrolü için ıslah edilmiş ve tescil edilmiştir. Bol yapraklı, yüzlek 

bir kök sistemine sahip bir bitki olup, 1 m kadar boylanmaktadır.  

Bataklık otunun tohumla çoğaltılması tercih edilmektedir, çünkü hızlı ve tekdüze bir 

çimlenmeyi önleyici dormansi durumu gibi bir engel yoktur. Ekim yapılacak alanın tesis 

dönemi boyunca yabancı otlardan ari olacak şekilde işlenmesi gerekmektedir. Kış boyunca 



tesisi gerçekleştirmek ya da dormant bir ekim için en iyi ekim zamanı güz sonudur. Böylece 

ilkbaharda erkenden tesis olma teşvik edilmiş olmaktadır. Başakçıklar, yapısı gereği herhangi 

bir klasik ekim makinesinde ekim sürecinde bir zorluk çıkarmamaktadır. Başakçıkların ekim 

derinliği 7-15 mm'dir.  

Hayvanlar için çok lezzetli bir yembitkisi olup, çoğunlukla kuru ot olarak veya 

otlatılarak değerlendirilir. Özel bir toprak isteği yoktur, ancak asit, nötr, bazik veya tuzlu 

topraklarda yetişebilmektedir. Mevsimsel olarak su basan alanlarda, tohum üretimi 

beklenmedik şekilde karlı ve başarılı olabilir. Kıraç koşullarda ot ve tohum verimi kılçıksız 

broma benzemektedir. Olgunlaştığında tohum başakçıktan ayrılıp düşer. Bataklık otu, tesis 

edildikten 4-5 yıl sonra, diğer buğdaygillerin rekabeti nedeniyle seyrekleşmektedir. Bataklık 

otu tohumu çok küçük olduğundan, yabancı ot tohumları ile karışma olasılığının önlenmesi 

için özel önlemler alınması, çözülmesi gereken problemlerden biridir. 

 

Mavi Sarkaçotu (Bouteloua gracilis Steud.) 

Uzun ömürlü ve çok yıllık, sıcak mevsim (C4) bitkisi olup, Kuzey Amerika'nın doğal 

bitki örtüsünde bulunur. Yumak oluşturan bir bitki olduğundan ağır otlatma baskısı altında 

olan meralarda başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca erozyonu önlemek amacıyla oluşturulacak 

karışımlarda da yer almaktadır. Bakımı az, düşük masraflı yeşil alanların oluşturulmasında ve 

de yüzlek işlemeli maden yataklarının rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. 

Mavi sarkaçotunun kurağa toleransı iyi, tuzluluğa ve alkaliliğe toleransı orta 

düzeydedir. Ayrıca, dormant durumda iken, yakmaya karşı da iyi dayanmaktadır. Buna karşın 

gölgeye, su baskınlarına, taban suyu yüksekliğine veya asit topraklara duyarlıdır. Ekim, 

serpme ya da mibzerle yapılabilmektedir. Ekim derinliği 0,6-1,2 cm'den daha fazla 

olmamalıdır. Ekimde tohumluk miktarı 0,1-0,3 kg/da dolayındadır. İlk çimlenme, çıkış ve fide 

büyümesi için yüzey toprağının 2-4 gün nemli kalması gerekmektedir.  

Bir kez tesis edildikten sonra yıl boyu lezzetli kalan bir yembitkisidir. Yem kalitesi 

mükemmel kabul edilmektedir. Protein içeriği Buchleo dactyloides (manda otu)'den daha 

yüksektir. Bol miktarda vejetatif sürgün üretir, bunların yalnızca küçük bir oranı generatif 

devreye geçer, yani otlatmaya çok elverişlidir. Büyüme noktası toprak seviyesine yakın 

olduğundan, mavi sarkaçotu alçaktan otlatmaya oldukça iyi dayanmaktadır. Otlatma sonrası, 

eğer uygun büyüme koşulları varsa, bitki büyüme noktasından hızla yeniden büyümeye ve 

gelişmeye devam etmektedir. Verimliliğinin sürmesi ve iyi verim almak için 2-3 yılda bir, 

büyüme sezonunda otlatmayı kesmek gerekir.  



Sıcak İklim Buğdaygil Yembitkileri 

Sorgum [Kocadarı (Sorghum vulgare=Sorghum bicolor (L.) Moench=Andropogon 

sorghum)] 

Dünya’nın 66 değişik ülkesinde insan besini, hayvan yemi, alkollü içecekler ve son 

yıllarda yenilenebilir enerji kaynağı yakıt (Etilen) üretiminde yaygın olarak kullanılan 

Sorgum (Sorghum spp.) türleri, özellikle Afrika, Merkezi Amerika ve Güney Asya’da insan 

besini olarak önem taşımaktadır. 

Dünya'nın, gelişmekte olan kurak bölgelerinde yer alan pek çok ülkesinde (Hindistan, 

bazı diğer Güney Asya ülkeleri, Güney Afrika) ve ABD'de insan besini olarak yoğun tüketimi 

olan dane sorgumdan, özellikle kuskus, ekmeklik sorgum unu, lapa, melas ve tatlı şurubu 

(ABD) üretimi şeklinde yararlanılmaktadır. 

Özellikle, mısır tarımı için elverişsiz, besin maddeleri açısından fakir topraklarda 

başarıyla yetişebilen Sorgum Dünya'daki kullanım alanları dört temel grupta dikkati 

çekmektedir. 

- Tane Sorgumlar (Sorghum bicolor (L.) Moench) (İnsan besini ve yemlik) 

- Yemlik Sorgumlar (Sorghum bicolor (L.) Moench) (Hayvanlar için kaba yem) 

- Tatlı Sorgumlar (Sorghum saccharatum (L.) Moench) (Sorgum şurubu, şırası) 

- Süs Sorgumları (Peyzaj amaçlı üretimler) 

Tane Sorgum: Tane için yetiştirilen kısa boylu, ince saplı, dipten fazla kardeşlenme 

göstermeyen bu sorgum tiplerinin tohumları diğer tiplere nazaran daha iridir. Bazı ülkelerde 

yoğun olarak insan besini olarak kullanılan tane sorgumlarda, bitki boyu 0,6-2,5 m civarında 

olup son yıllardaki ıslah çalışmaları ile bitki boyu iyice kısaltılmıştır. Tane sorgum, mısıra 

oranla ham protein yönünden zengin (% 9-15), ham yağ içeriği (% 3) bakımından daha fakir 

olup mısırın % 97-100'ü kadar bir enerji değerine sahiptir. Tane sorgum, besi sığırlarının 

beslenmesinde genellikle ezme ve öğütme şeklinde değerlendirilmekte ve günlük canlı ağırlık 

artışı açısından mısıra oranla daha fazla artış sağlamaktadır. 

Yemlik Sorgum: İnce saplı, uzun boylu, bol kardeşlenen ve bolca yaprak içeren 

sorgum çeşitleri yem üretimi amacıyla yetiştirilmektedir. Özsulu, tatlı ve zengin kitleye sahip 

bu sorgum tipinde kuru madde içeriği yüksek, ancak tohum verimi düşüktür. Sorgum silajı 

süt, tereyağ ve sirke asidi ile pH yönünden mısır ve fiğ+arpa silajından daha değerlidir. Son 

yıllarda yazlık ikinci ürün olarak ekim alanı genişleyen sorgumun, yeşil yem eldesinde daha 

çok şıralı çeşitleri yetiştirilmektedir. 



Tatlı (Şeker) Sorgum: Şeker oranı yüksek olan bu sorgum tipleri pekmez ve şıra 

yapımında da kullanılmaktadır. Ülkemizde Trakya bölgesinde yetiştirilmekte ve bitki boyu 

1,5-3,5 m'ye ulaşmaktadır. Ayrıca, biyomas üretimi de yüksektir. 

Süpürge Sorgumu (Sorghum vulgare Pers. var. technicum): Salkım dalları uzun ve 

odunsu olup kopmaya dayanıklıdır. Bu nedenle süpürge yapımında kullanılmaktadır. Süpürge 

yapımı için, salkım telleri alındıktan sonra taneleri hayvan yemi olarak da kullanılan süpürge 

sorgumunun Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretimi yapılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Ortalama 1,5 metre derinlere kadar inebilen sorgum bitkisinin kökleri, kumlu 

topraklarda 2,5 metre derinliğe kadar gelişebilmektedir. Kökler, saçak kök şeklinde dağılış 

gösterir ve 30-60 cm çapındaki bir alana yayılır. Sorgum çeşitlerinin kurak koşullardaki üstün 

dayanıklılığının nedeni köklerin derin ve geniş bir alana yayılış göstermesidir. 

Sap: Yıllık bir bitki olan sorgum (bazı türler ve melezler çokyıllık) kısa gün şartlarına 

adapte olmuştur. Çeşide ve çevresel koşullara göre, dik olarak 60-450 cm kadar boylanan 

sorgumun ot tipleri uzun boylu, tane tipleri ise kısa boylu olmaktadır. Sapın alt kısımlarında 

bulunan tomurcuklardan kardeşlenme gerçekleşir. Özellikle seyrek ekimlerde, fazla 

kardeşlenme olması tane üretimi açısından istenmeyen bir özelliktir. 

Yaprak: Mısır yaprağına benzer, ancak daha dardır ve kenarları dişlidir. Yaprak 

ayasının yüzey kısmının mum tabakası ile kaplanmış olması ve yapraktaki gözeneklerin 

uygunluğu bitkinin sıcak ve kurak dönemlere çok daha dayanıklı olmasını sağlar. 

Çiçek ve Çiçek durumu: Sorgum çiçeğinde iç kavuzlar kılçıklı veya kılçıksız, üzeri 

hafif tüylü olabilir. Tane tipi olanlarda taneler kavuzlarından ayrılmakta, yem 

tiplerinde ise ayrılmamaktadır. 2 çiçekli olan başakcıklar, başak ekseni üzerinde her 

boğumda 2 adedi bir arada bulunur. Bunlardan biri kısır (steril) diğeri ise fertildir. 

Başakcıklarda dış kavuzlar; çeşitli renklerde ve eşit büyüklükte, uçları sivri, üzerleri 

ise hafif tüylüdür. Sorgumda ikişer ikişer bulunan başakcıklar, çeşide göre değişen 

büyüklükte sık veya açık karışık salkım oluştururlar. 

Tohum: Tohumların renkleri, beyaz, kırmızı, sarı veya kahverengi olabilir. Tane 

tiplerinde iri yapıda olan tohum, ot tiplerinde ise daha küçük boyutludur. Kavuzlu formlar 

daha fazla Tanen içeriğine sahiptir ve tohumda renk koyulaştıkça, içerdiği Tanen oranı da 

artmakta, bu formlarda tohumlar acımsı bir tada sahip olmaktadır. Yuvarlağa yakın formda 

olan tohumlarda genel olarak 22-25 g kadar olan 1000-tane ağırlığı; tane tipi sorgumlarda 

ortalama 20-38 g'a ulaşmakta, ot tipi sorgumlarda ise ortalama 16-18 g olmaktadır. 



Yetiştiriciliği 

Esas olarak tropik iklim bitkisi olmasına karşın, ılıman iklimlerde ve hatta Rusya 

koşullarında yetiştirilebilen Sorgumun, özellikle 18-20 oC sıcaklıkta çimlenme ve ilk 

gelişmesi hızlı olmaktadır. Kuraklığa dayanıklı, sıcaklığa mısırdan daha az 

isteklidir. Yıllık yağışı 400-600 mm olan yörelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Yetişme 

döneminde az yağış alan yerlerde mutlaka sulanmalıdır ve sulamaya çok iyi tepki 

vermektedir. Toprak isteği yönünden kanaatkar olup, zengin, nemli ve sıcaklığı 

elverişli topraklarda çok iyi gelişir. Tuzlu ve alkali ortamlara da dayanıklıdır. 

Toprak Hazırlığı: Sorgum ekiminde iyi işlenmiş ve bastırılmış sıkı bir tohum yatağı 

önemlidir. Tohum yatağı hazırlama teknikleri mısır ve pamuğunkine benzer. İlkbaharda, ana 

ürün olarak ekiminde tarla önce 20-25 cm derinlikte sürülür, sonra diskaro ve sürgü çekilir, 

ikinci ürün ekimlerinde ise birinci ürün hasadından sonra tarla sulanıp tava getirilir ve daha 

sonra aynı işlemler uygulanır. 

Çeşit ve Ekim Zamanı: Ekim zamanını daha çok toprak sıcaklığı belirler. Bu sıcaklık 

en az 10-12°C olmalıdır, aksi halde tohumlar çimlenemez. Bu nedenle İlkbaharın son 

donlarından yaklaşık bir hafta sonra ekim yapılmalıdır. Sorgum kıyı bölgelerinde Nisan 

ayında ekilirken, iç bölgelerde bu tarih Mayıs sonuna kadar kaymaktadır. İkinci ürün olarak 

yetiştirmede ise, ana ürünün hasat tarihine bağlı olarak, ekim işlemi haziran ayında yapılır. 

Ekim derinliği 2,5-4 cm'ye ayarlanmalı ve ekim sonrasında toprak yine bastırılmalıdır. 

Ekim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı: Sıra aralığı mesafesi; ot üretiminde 20 cm, tohum 

üretiminde de 40 cm kadar olmalıdır, kurak koşullarda bu uzaklık daha da arttırılabilir. 

Ekimde kullanılacak tohumluk miktarı, tane üretimi için 1-1,5 kg/da, ot üretimi için ise 3-4 

kg/da olmalı, serpme ekimlerde bu miktarlar %50 oranında arttırılmalıdır.  

Bakım İşlemleri: Sorgumda gübreleme (özellikle azot (N)) verimde çok etkilidir. 

Ekimle birlikte 6-8 kg/da N ve 8-10 kg/da P2O5, birinci biçimden sonra da yine 6-7 kg/da N 

verilmelidir. Sorgum kuraklığa dayanıklı olmasına karşın, sulamalar verim düzeyini çok 

olumlu etkilemekte, ilk biçime kadar 2-4 kez ve her biçimden sonra en az bir kez mutlaka 

sulanması önerilmektedir. Pratik olarak, yaprakların matlaşıp, V şeklini alması sulama 

zamanının geldiğinin açık bir işareti olarak algılanabilmektedir. Özellikle büyüme 

başlangıcında (çıkıştan sonraki ilk 4 hafta) yabancı otların sorgum bitkilerini bastırmalarını 

engellemek amacıyla savaşım gerekir. Geniş sıra aralığı ile yapılan ekimlerde yabancı ot 

mücadelesi mekanik olarak (el veya makina ile çapalama), sık ekimlerde ise 2.4-D içerikli 

herbisitlerle kimyasal olarak yapılmalıdır. 



Hasat: Sorgum, ot üretimi amacıyla 100-120 cm boylandığında, silaj için ise süt olumu 

döneminde en az 5 cm anız bırakılarak biçilmelidir. Sorgumda ekim erken yapıldığı ve hasat 

geciktirildiği oranda ot verimi artmaktadır. Sorgum, elverişli koşularda ve bir vejetasyon 

süresince, ot üretimi amacıyla 3-4 kez biçilebilmektedir.  

Tane üretimi için hasat; tanede nem oranının %20'ye düştüğü, yani tanelerin sertleştiği 

dönemde, biçer-döver kullanılarak yapılır. Elde edilen ürün; nem oranı %12-14'e düşene 

kadar kurutulup depolanmalıdır. Sorgumdan, 12-14 ton/da yeşil ot ürünü (ikinci ürün olarak 

6-10 ton/da) veya tane sorgumlarda özellikle sıcaklığın yeterli olduğu koşullarda 500-1000 

kg/da tane ürünü (ikinci ürün olarak 450-800 kg/da) elde edilebilmektedir. Sorgumun son 

yıllarda geliştirilen ve bol kardeş oluşturan çeşitleri otlatmaya uygundur. Otlatmada en büyük 

sorun, bitkilerin genç dönemlerinde yüksek Hidrosiyanik Asit (HCN) içermesidir. Bitkide 

HCN içeriği 50-60 cm boylanana kadar artar, sonra azalma eğilimi gösterir. Bitkiler 100 cm 

boylandığında HCN zehirlenmesi sorunu önemini yitirir. En sağlıklı yöntem, bitkilerin 

biçildikten sonra soldurulması ve daha sonra hayvanlara yedirilmesidir. 

 

Sudanotu [(Sorghum sudanense (Piper) Stapf (1917), Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. 

drummondii (Steud. de Wet (1978)] 

Hem yeşil-kuru ot hem de tohum verimi yüksek olan sudanotu, sıcak ve kurağa çok 

dayanıklı, bir yıllık sıcak mevsim bitkisidir. Sulanabilen alanlarda başarıyla yetiştirilmekte 

olan sudanotu, çok kısa sürede (60 gün) gelişmekte kıraçta 1, sulu koşullarda 3-5 biçim 

verebilmektedir, ikinci ürün olarak giderek önem kazanan ve aynı zamanda yaz geçici 

meralarının da önemli bir yembitkisi olan Sudanotu, HCN yönünden Sorgum'a oranla daha iyi 

durumda olmasına karşın, genç bitkiler taze olarak otlatılırsa hayvanlarda zehirlenme 

yapabilmektedir. Sudanotu şeker kapsamı nedeniyle yeşil yem olarak koyunlar ve sığırlar için 

kullanılabildiği gibi silo yemi olarak da sığır ve süt inekleri için yararlı ve lezzetli bir kaba 

yem kaynağıdır. Özellikle süt hayvancılığının yoğun olduğu bölgelerde, sürekli olarak protein 

içeriği yüksek olan yonca ile beslemede hayvanlarda sindirim bozuklukları görülmektedir. Bu 

açıdan, sudanotu'nun rasyona katılması, beslenme dengesini sağlaması bakımından da büyük 

yarar sağlamaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Toprakta derinlere kadar inebilen kuvvetli bir saçak köke sahip olan Sudanotu 

biçimler veya otlatmalardan sonra kök boğazından çok sayıda (10-100 adet) yeni sürgün 

oluşturabilmektedir. 



Sap: Çevre koşullarına bağlı olarak 1-3 metre kadar boylanan sap, sıraya ekimlerde 

daha uzun ve kalın olabilmektedir. Biçme ve otlatmadan sonra kök boğazından çok sayıda 

yeni sürgünler oluşturur ve hızla kardeşlenir. 

Yaprak: Ortalama olarak her sapta 10-14 adet yaprak bulunur. Sudanotu'nu halep 

darısından (Sorghum halepense=Kanyaş) ayıran en önemli özellik, rizomlara sahip olmaması 

sayesinde tarlada bulaşmaya neden olmamasıdır. 

Çiçek ve Çiçek durumu: Kavuzlar kılçıklıdır ve tek çiçek morumsu renktedir. 

Sudanotu çiçeğinde kılçık, oldukça belirgin, kuvvetli ve dirseklidir. Başakçık çiftinden biri 

kısır (steril) diğeri fertildir ve ikili gruplar halinde başak eksenine bağlanmıştır. Normal 

başakçık, kısır başakçıktan daha iri yapılıdır. 

Tohum: Genel olarak yumurta biçiminde olan tohum renkleri sarıdan siyah-

kahverengine kadar değişebilir. Bin tane ağırlığı 8-9 gram kadardır. 

Yetiştiriciliği 

Sıcak iklim bitkisi olan Sudanotu, gelişmesi için Sorgum'dan daha yüksek sıcaklıklara 

gereksinim duyar. Akdeniz iklim kuşağında en iyi gelişmesini Nisan-Eylül ayları arasında 

göstermektedir. Kuraklığa dayanıklıdır, ancak iyi bir verim için sulanmalıdır. Tınlı-kumlu ve 

drenajı iyi topraklarda iyi gelişir, orta derecede asit ve nötr karakterli topraklar tarımı için 

daha elverişlidir. 

Toprak Hazırlığı: İlkbaharda birbirine dik olarak yapılan iki sürüm sonrasında toprak 

keseklerini dağıtmak üzere diskaro geçirilir. İlkbahar ekimleri için tarlanın 20-25 cm 

derinlikte sürülmesi yabancı ot kontrolü açısından önemlidir. Eğer ikinci ürün olarak 

yetiştirilmesi düşünülüyorsa, ana ürün hasadından sonra tarla sulanarak tava getirilmeli ve 

uygun derinlikte sürüm yapılmak ve ardından diskaro ve sürgü çekilerek ekim işlemine 

geçilmelidir. 

Ekim Zamanı: Ekim zamanını belirlemede en önemli faktör toprak sıcaklığıdır ve esas 

olarak, mısır ekimini takiben 1-2 hafta içerisinde sudanotunun ekimi önerilir. Ege ve Akdeniz 

bölgelerimizde, ilkbahar ekimi için nisan ayının ilk haftaları, ikinci ürün ekimi için ise haziran 

ayının son haftaları en uygun dönemlerdir. Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ise 

ilkbahar ekimleri esas olarak nisan ayının son haftalarında yapılmaktadır. 

Ekim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı: Genellikle yazlık ikinci ürün olarak yetiştirilen 

Sudanotu'nda, dekara 2,5-3,0 kg tohum kullanılır ve ekim 20-25 cm'lik sıralara 3-4 cm 

derinlikte yapılır. Kıraç koşularda sıra arası 75-80 cm'ye çıkarılmalıdır. Genel olarak ortalama 

3-5 cm'lik bir ekim derinliği en iyisidir. 



Bakım İşlemleri: Sudanotu çok miktarda sap ve yaprak, bir başka deyişle yüksek 

miktarda biyokütle oluşturduğundan özellikle azotlu gübreleme önemlidir. Ancak aşırı azotlu 

gübreleme hidrosiyanik asit oluşumunu arttırdığından, gübre dozuna özen gösterilmeli ve 

toplam 15 kg/da azot kullanılmalıdır. Bu miktarın 1/2'si ekimde, 1/2'si ise birinci biçimden 

sonra verilmelidir. Fosfor gereksinimi sorgumdaki gibidir. Sudanotu, diğer sorgum türlerinde 

olduğu gibi, en yüksek verime uygun sulama koşullarında ulaşmaktadır. Sulama verimi büyük 

oranda arttırır, bu nedenle her biçimden sonra en az bir kez sulamak sağlıklı bir uygulamadır. 

Aksi halde, su yetersizliği nedeniyle hidrosiyanik asid oluşumunda da artış görülmektedir. 

Hasat: Bitkiler 100-120 cm boylandığında, en az 5 cm anız bırakılarak biçilmelidir. 

Biçim zamanı geciktikçe otun besin maddesi miktarı ve sindirilebilirliği azalmaktadır. 

Sudanotu yetiştirme koşullarına göre 3-4 kez biçilebilmekte ve toplam olarak ortalama 8-10 

ton/da yeşil ot alınabilmektedir. Sudanotu kuru ot olarak değerlendirilecekse, kurutma 

işlemine özen gösterilmelidir. Aksi halde, saplardaki fazla su içeriğinden dolayı geç 

kurumakta ve bu durum depolama esnasında saplar da kızışmaya neden olabilmektedir. 

Tohum üretimi amacıyla sıra araları daha geniş (40-60 cm) tutulmakta ve tohumluk miktarı da 

1,5-2 kg/da kadar olabilmektedir. Bu amaçla yetiştirilen Sudanotu'nun birinci gelişmesinden 

ot, ikinci gelişmesinden de tohum elde edilebilir. Tohum dökme sorunu olmayan bitkiden 

100-150 kg/da tane ürünü alınabilmektedir. Sudanotu tohumları, halep otu (kanyaş) 

tohumlarına çok benzemektedir. Bu nedenle, sudanotu tarlalarında halep otu bulaşması 

mutlaka önlenmelidir. Ayrıca sudanotu diğer sorgum türleriyle kolayca melezlenebildiğinden, 

tohumluk tarlaların izolasyonuna da dikkat edilmelidir. 

 

Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor X Sorghum sudanense) 

Suca zengin yemlerin hemen tamamından silo yemi elde edilmektedir, ancak bu 

yemlerden Sorgum x Sudanotu melezi, Sorgum'dan daha fazla, Sudanotu'ndan da daha kaliteli 

hasıl vermesi nedeniyle tercih edilmekte ve ekimi giderek (özellikle yazlık ikinci ürün olarak) 

yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda geliştirilen pek çok yeni melez çeşit ülkemize de 

ithal edilmekte ve üretim alanları tüm Dünya'da hızla artmaktadır. Sorgum türlerini yeşil 

olarak tüketen ruminant hayvanlarda Hidrosiyonik asit zehirlenmesi sıkça görülürken, 

Sorgum x Sudanotu melezleri, Sorgum çeşitlerine nazaran daha düşük düzeylerde 

Hidrosiyonik asit oluşumuna neden olan glikozit içermekte ve bünyelerinde bulunan zararlı 

etki de silaj yapılarak önlenebilmektedir. 



Uygun bir besin madde içeriğine sahip olduğundan, hem yeşil hem de silo yemi olarak 

hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına sahip olan Sorgum x Sudanotu melezinin, kuru ot 

olarak kullanımı azdır. Baklagillerle de (soya fasulyesi, börülce, vb) karışık olarak 

ekilebilmektedir. 

Sorgum x Sudanotu melezlerinin yapısındaki fermente olabilir şeker oranının yüksekliği 

nedeniyle, yeşil yem ve silaj değerleri yüksektir ve parçalama veya silaj makinasıyla 

biçildikten sonra, fermentasyonda katkı maddelerine gereksinim duyulmadan, başarılı bir silaj 

yapılabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri: Sorgum x Sudanotu melezi, birçok bitkisel özellik yönünden 

sudanotu'na benzemekte, ancak bitki boyu, yaprak sayısı ve kardeş sayısı gibi özellikler 

bakımından sudanotu'na nazaran daha üstün özellikler göstermektedir. Bitkide yatmanın 

önlenmesi veya yatan bitkinin tekrar dikleşmesini sağlayan destek kökler ana sapın toprağa 

yakın kısımlarından veya biraz daha yukarıdan çıkabilmektedir. Bitki boyu 1-2 m ile 4-6 m 

arasındadır. Yaprakları mısır bitkisine benzemekle birlikte daha dardır. Çiçek topluluğu 

salkım şeklindedir. Tohumlar yuvarlağa yakın formdadır. 

Toprak ve iklim istekleri Sudanotu'na benzeyen melez çeşitler daha hızlı bir gelişme 

ortaya koymakta, sıcaklık istekleri mısır bitkisine oranla biraz daha fazla olduğundan 

kuraklığa mısırdan daha çok direnç göstermektedirler. Melez çeşitler kurak dönemlerde 

metabolizmalarını yavaşlatarak bekleme devresine girmekte, daha sonra yeterli nemi bulunca 

yeniden gelişmelerine devam etmektedirler. Hemen hemen her türlü toprak şartlarında 

yetiştirilebilmelerine rağmen, esas olarak orta derecede drenajlı, killi-tınlı topraklarda bol 

ürün vermektedirler. Bu çeşitler mısıra göre daha az toprak seçidirler ve toprak tuzluluğuna 

orta derecede dayanırlar. En uygun gelişme için hava sıcaklığının 25-30 °C olması gerekir. 

Sorgum x Sudanotu Melezinin Tarımsal Açıdan Bazı Özellikleri 

• Ana ürün ve ikinci ürün (tahıl hasadından sonra) olarak ekilebilir. 

• Ekimden 40-50 gün sonra ilk biçim yapılabilir. 

• Kardeşlenmesi çok zengindir. 

• Biçimden sonra yapılan gübreleme ve sulamayla hızlı bir yeniden büyüme sağlanır. 

• Sulanan yerlerde birden fazla biçim verdiğinden, farklı zamanlardaki kaba yem 

gereksinimini karşılar. 

• Toplam hasıl verimi oldukça yüksektir. 

• Toprak isteği açısından mısıra göre daha az seçici, tuzluluğa orta derece dayanıklıdır. 



• Değişik amaçlarla değerlendirmeye uygundur (yeşil ot, kuru ot veya silaj). 

• Ana ürün olarak ekiminde, mısırdan önce biçim olgunluğuna gelir. 

• Kuraklığa karşı mısırdan daha dayanıklıdır. 

• Mekanizasyona elverişlidir (tahıl mibzeri ile ekim, çayır biçme veya silaj makinasıyla 

hasat). 

• Hayvanlar için önemli bir yem kaynağı olup, et ve süt verimini yükseltir. Üreticiye 

ekonomik kaba yem sağlar ve maliyetleri düşürür. 

Yetiştiriciliği 

Toprak Hazırlığı: Bitki, ekim işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren ilk 20-25 

günlük sürede yavaş bir büyüme gösterir ve bu dönemde yabancı bitkilerle olan rekabeti 

oldukça zayıftır. Bu nedenle, ekimden önce tohum yatağının yabancı bitkilerden arındırılmış 

olması ve fide dönemi boyunca da mutlaka yabancı bitki savaşı gerekir. Sonbaharda kulaklı 

pullukla 15-20 cm derinlikten yapılacak İlk sürümden sonra, ilkbaharda kazayağı + tırmık 

kombinasyonu ile 6-8 cm derinlikten ikinci toprak işlemesi yapılır. 

Çeşit ve Ekim Zamanı: Islah edilmiş ve çeşitli firmalara ait çok sayıda sorgum- 

sudanotu melezi çeşidi bulunmakta olup, bu çeşitlerden iklim koşulları, olgunlaşma zamanı, 

istenen amaca ve tohumluk fiyatına göre seçim yapılabilmektedir. Ana ürün olarak Sorgum x 

Sudanotu melezi ekimi, toprak sıcaklığı ve ilkbaharın son don tarihine bağlı olarak, bölgelere 

göre değişkenlik göstermekte, erken ekimlerde don zararı nedeniyle verim kayıpları 

oluşabilmektedir. İkinci ürün olarak yararlanmada ise, Akdeniz iklim kuşağında tahıl hasadına 

bağlı olarak, Haziran ayının son haftası ile Temmuz ayı başlarında ekim yapılabilmektedir. 

Ekim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı: Sorgum x Sudanotu melezi çeşitlerinde en uygun 

sıra arası uzaklık, bitki besin maddelerince zengin topraklarda ve hasıl amaçlı yapılacak 

yetiştiricilikte 20 cm, kıraç topraklarda ise 40-60 cm olmalıdır. Sıra üzeri uzaklık ise 8-10 cm 

kadardır. En uygun ekim derinliği 2-4 cm olup, daha derin ekimler çıkışı güçleştirmektedir. 

Sıraya ekimde dekara 2-4 kg, serpme ekimde ise 5 kg tohum yeterlidir.  

Bakım İşlemleri: Sulamalar, yağmurlama (ekimden hemen sonra) veya salma 

yöntemiyle yapılabilir. Ekimden sonraki sulamalar, iklim şartları da göz önünde 

bulundurularak ekimden 1-1,5 ay sonra, izleyen dönemlerdeki sulamalar ise biçimlerden 

hemen sonra yapılmalıdır. Vejetasyon boyunca toplam sulama sayısı 3-5 arasında 

değişmektedir.  



Çapalamanın; yabancı bitki savaşımının yanında toprağın havalanması, kaymak 

tabakasının ve kapilaritenin kırılarak topraktan su kaybının önlenmesi ve su girişinin 

kolaylaştırılması gibi yararları bulunmaktadır. İlk çapa, çıkışlar tamamlanıp bitkiler sıralarda 

görülünce, ikinci çapa da bitkiler 20-25 cm boylanınca yapılmalıdır. Yeterli kalitede yüksek 

verim eldesi için, daha fazla ticari gübreye ve daha sık biçmeye gereksinim bulunmaktadır. 

Ekimle birlikte dekara 10 kg N, 10 kg P2O5, 10 kg K2O (dekara 67 kg 15-15-15 kompoze 

gübre) ve ilk biçimden sonra da dekara 10 kg azot uygulamaları çok olumlu sonuçlar 

vermektedir. 

Hasat: Yeşil ot, kuru ot ve silaj olarak değerlendirilen bitki Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde, ana (birinci) ürün olarak 6-7 kez biçilebilmekte ve dekara 12-16 ton yeşil ot 

verimine ulaşılabilmektedir, ikinci ürün olarak ise 3-4 kez biçilmekte ve 8-10 ton yeşil ot 

verebilmekte ve uygulamalarda 5 cm anız bırakılması gerekmektedir. İşletmenin 

gereksinimine göre erken dönemde biçim yapılması gerekiyorsa, HCN zehirlenmelerini 

engellemek için, bitkilerin en az 1 metre boylanması beklenmelidir. Biçim yapıldıktan sonra 

yeşil otun tarlada 1 gün süreyle soldurulması ve daha sonra hayvanlara verilmesi de bu riski 

ortadan kaldırmaktadır. İlk biçimin 8-10 cm yükseklikten yapılması, bitkilerin daha kısa 

sürede kendilerini toparlamalarına ve ikinci biçime daha erken gelmelerine olanak 

sağlamaktadır. Ancak, kaliteli bir Sorgum x Sudanotu melezi silajı elde edebilmek için, 

biçimlerin taneler hamur olum dönemine ulaştığında yapılması en iyisidir. 

 

Sıcak İklim Buğdaygil Yembitkileri 

Mısır (Zea mays L.) 

Mısır (Zea mays L.), Latince ismi yunanca bir kelime olan ve bir çeşit tahıl anlamına 

gelen "zea" ile batı kızıl derililerinin mısır için kullandıkları "mahis" kelimesinden 

gelmektedir. Çok geniş bir adaptasyon ve genetik varyasyon gösterdiğinden, hemen her kıtada 

başarıyla yetiştirilmektedir. Christopher Columbus Avrupa'ya getirmeden önce, Amerika 

dışında yetiştirilmemekteydi. Mısırın evrimi konusunda en muhtemel teori, mısırın 

teosinte'den ıslah edildiği ve Tripsacum'unda mısırın atası olduğudur. 

Gelişmiş ülkelerde, mısırın birincil kullanım alanı, yeşil, silaj ve tane olarak hayvan 

beslemedir. Silaj küçük parçalar halinde kesilmiş mısır sap ve yapraklarının fermente 

edilmesiyle elde edilen bir ürün olup, çok değerli bir yem olarak değerlendirilir. Tanesi 

doğrudan kırma şeklinde hayvana verilebileceği gibi, yem fabrikalarının da vazgeçilmez 



hammaddesidir. Ayrıca, tanenin giderek çeşitlenen ve artan şekilde endüstriyel kullanım 

alanları bulunmaktadır. 

Mısır tanesi bazı değişimlere uğratılarak plastikten kumaşa kadar değişik ürünlere 

işlenmektedir. Bazı türleri hidrolize edilmekte ve enzimatik olarak muamele edilerek, 

özellikle yüksek fruktoz içerikli mısır şurubu, tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı 

türleri de, fermente edildikten sonra distile edilerek alkol üretiminde kullanılmaktadır. 

Günümüzde giderek artan şekilde, etanol düşük konsantrasyonlarda (%10 veya daha az) 

oktan oranını artırmak için motor yakıtlarına katkı maddesi olarak eklenmektedir. Böylece 

hem fosil yakıtlardan daha az çevreye zararlı yakıt eldesi mümkün olmakta, hem de petrol 

tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır. 

İnsan gıdası olarak mısır unu, dünyanın birçok bölgesinde yaşayan insanlar için temel 

gıda ürünüdür. Ayrıca şeker mısır, yüksek şeker içeriği ve düşük nişasta oranı ile, hem taze 

ürün hem de sebze olarak tüketilmektedir. Patlak mısır olarak bilinen türü ise çerez olarak 

yaygın tüketime sahiptir. Mısır tanelerinin diğer bir kullanım alanı da mısır cipsidir. 

Mısırın son yıllarda en ilginç kullanımlarından biri, turizmde eğlence amacı ile 

kullanılan mısır labirent tesisleridir. 1993 yılından bu yana Pensilvanya eyaletinde, geleneksel 

çalı bitkileri yerine daha hızlı büyüyen mısır bitkisi kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Mısırın 1 çim kökü olup, onu daha sonra sayıları 5'e ulaşan diğer embriyonal 

kökler izler. Asıl kök sistemi, sapın toprak altındaki boğumlarından çıkan adventif kökler ve 

toprak yüzeyinin hemen üstünden çıkan destek köklerden oluşur. Bazı çeşitlerde bu destek 

(havai) kökler daha üstteki boğumlardan da çıkar. Bitkide kökler, ilk 4-5 hafta genellikle 

yanlara doğru ilerlerken, su tüketiminin artması sonucu, 60-80 cm yanlara ve 2-2.5 metre 

derinliğe inebilir. Mısır çok dallanan güçlü bir saçak kök sistemi oluşturmaktadır. Bu durum 

bitkinin kısa bir vejetasyon süresi içinde fazla nem ve besin maddesi alabilmesini 

sağlamaktadır. 

Sap: Mısırda sap, diğer buğdaygillerde de olduğu gibi boğum ve boğum aralarından 

meydana gelir. Boğumlarda birer yaprak, sapın orta kısmındaki boğumlarda bir veya birkaç 

adet koçan (genellikle ilk koçan 6.boğumda diğerleri üst boğumlarda oluşur) mevcuttur. En 

üst boğum arasının ucu tepe püskülüyle (erkek organ topluluğu) sonlanır. Sap uzunluğu 

genellikle 1.5-4 metre arasında değişim gösterebilir. Sap üzerinde 9-15 adet boğum bulunur. 

Sapın içi öz (medulla) ile doludur.  



Yaprak: Mısır bitkisinde yaprak, tipik bir buğdaygil yaprağını simgelemektedir. 

Ayanın üst yüzünde seyrek tüyler bulunmaktadır. Yaprak ayasının üst yüzeyinde iri fakat az 

sayıda stoma varken, alt yüzeyde stoma sayısı fazladır. Bitkinin toprak üstündeki her 

boğumundan yaprak çıkar ve yaprak sayısı genellikle 10-15 adet arasındadır. 

Döllenme Biyolojisi: Mısırda dişi çiçekler koçan üzerinde, erkek çiçekler ise tepe 

püskülünde toplanmıştır. Tipik bir tek evcikli (monoceus) çiçek yapısına sahip bitkide, 

%95'ten fazla yabancı döllenme (allogamy) görülmektedir. Karışık salkım (panicula) 

formunda bulunan erkek çiçeklerin 3 adet erkek organı bulunmaktadır. Tepe püskülü, koçan 

püskülü oluşumundan 1-4 gün önce ortaya çıkmaktadır. Çiçek kavuzlarının açılmasıyla, 

milyonlarca çiçek tozu oluşur. Bitkinin çiçek tozu verme süresi hava koşullarına bağlı olarak 

yaklaşık 1 hafta sürer. Mısırda dişi organ koçan (spadix) formunda olup, boğumdan çıkar ve 

yaprak koltuğunun içinde değişime uğramış yan dal biçimindedir. 

Koçanı çevreleyen ve sayıları 8-12 arasında değişen koçan yaprakları koçan sapı 

üzerindeki boğumlardan çıkar. Yeşil renkli koçan yaprakları fotosenteze de katılırlar. 

Püsküllerin çıkışı hava şartlarına bağlı olarak 2-4 günde tamamlanır. Tozlanmadan 7-8 hafta 

sonra tane olgunluğa ulaşır. Mısır koçanında genellikle 12-18 sıra görülmekte olup, bu sayı 

çeşit ve yetiştirme koşullarına göre değişkenlik gösterir ve tane verimiyle doğrudan ilişkilidir. 

Hibrit mısırlarda tek koçanlılık arzu edilen bir özellik olup, tane iriliğine bağlı olmakla 

birlikte genellikle ideal bir koçanda tane sayısı en az 350 ve üzerindedir. 

Tane: Genellikle sarı renge sahip olan mısır taneleri "xenie" olayı sonucunda beyaz, 

mavi, gri ve mor renklere de sahip olabilir. Renk maddeleri kabukta veya endospermde 

bulunur. Bin tane ağırlığı, çeşit ve tarımsal işlemlere bağlı olarak 50-1000 g arasında oldukça 

varyasyon göstermektedir. Tanenin %5-6'sı tohum kabuğu, %80-82'sini endosperm, %12-

14'ünü embriyo ve %1'ini sapçık oluşturur. Tanenin hektolitre ağırlığı 72-85 kg arasındadır. 

Yetiştiriciliği 

Toprak ve İklim İstekleri 

Mısır, kumlu topraklardan killi topraklara kadar üzerinde tarım yapılan her türlü arazide 

yetiştirilebilir. Ancak, en uygun büyüme ve gelişmeyi organik madde yönünden zengin, derin, 

su tutma kapasitesi yüksek, orta-hafif bünyeli, iyi drenajlı, pH'sı 6-7 civarında olan 

topraklarda yapar. Sıcak iklim bitkilerinden biri olan mısır 25-30°C civarında en uygun 

büyüme ve gelişmesini yapar. Fizyolojik olum dönemi ve hasat döneminde, özellikle şiddetli 

rüzgarlar ve sağanak yağışlar nedeniyle bitkide yatmalar meydana gelebilir. Aniden meydana 

gelen çok düşük sıcaklıklar (15°C'nin altında) süreye bağlı olarak mısırda gelişme geriliği ve 



ölüme neden olurken, yüksek sıcaklıklar da (özellikle 40°C'nin üzeri) tozlanma ve döllenmeyi 

engeller ve buna bağlı olarak büyük ölçüde tane tutumunu azaltır. 

Tarla Hazırlığı 

Sulanabilir koşullarda ana ürün mısır ekiminde tohum yatağı hazırlığı bir önceki yıl 

sonbaharda başlar. Birinci sürüm toprak tavda iken kulaklı pulluk ile yapılır, takip eden 

ilkbaharda ikinci sürüm (diskaro, kazayağı, tırmık vb), gerekiyorsa üçüncü sürüm işlemi 

yapıldıktan sonra, sürgü veya tapan çekilerek hem arazi düzlenir ve hem de hazırlanan tohum 

yatağından buharlaşma yolu ile nem kaybı önlenmiş olur. Bu arada ekimle birlikte atılacak 

olan gübreler, eğer ekim işlemi kombine mibzerle yapılmayacaksa, ilkbahar sürümünden 

hemen önce araziye gübre dağıtıcısı ile verilmelidir. Sürüm işlemleri tamamlandıktan sonra 

arazi ekime hazır hale gelmiştir. 

İkinci ürün mısır tarımında, ana ürünün hasadından sonra toprakta tav bulunuyorsa tarla 

goble disk, diskaro, rototiller, rotovator vb. gibi aletlerle süratle işlenip, sürgü veya tapanla 

düzlenerek mibzerle ekime uygun hale getirilir. Ana ürün hasadından sonra toprakta tav 

yoksa, sulama yapılarak toprak tava getirilir. İkileme aletleri ile işlenen araziye, son olarak 

tapan veya sürgü çekilerek tohum yatağı hazırlanmış olur. İkinci ürün mısır tarımında, dönem 

açısından hava sıcaklığının yüksek oluşu topraktaki nemin kısa sürede buharlaşmasına yol 

açar. Bu nedenle toprak hazırlığı arazinin büyüklüğü dikkate alınarak çok sayıda traktör, alet 

ve ekipman kullanılarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Eğer ekim işlemi 

kombine mibzerle yapılmayacaksa tarla hazırlığından önce ekimle birlikte tarlaya 

uygulanması gereken gübreler verilmelidir. 

Gübreleme 

Mısır ekimi yapılacak alanda öncelikle toprak analizi yapılmalı, daha sonra atılacak 

gübre miktarı toprak tahlil sonuçlarına göre hesaplanmalıdır. Birim alanda çok yüksek tane ve 

silaj verimine sahip olan mısırın gübre gereksinimi ekolojik faktörlere, ekim sıklığına, 

yetiştirilme amacına ve bitkinin genetik yapısına bağlıdır. Genel olarak mısırın 15-20 kg/da 

azota, 8 kg/da fosfora ve 8 kg/da potasyuma ihtiyacı vardır. Azotlu gübrenin 2/3'ü, fosfor ve 

potasyumlu gübrelerin tamamı ekimle birlikte, azotlu gübrenin kalan 1/3’lük bölümü bitki 40-

50 cm boylandığında (bitki diz boyu olduğunda) gübreli ara çapası ile sıra aralarına 

verilmelidir. Gübreli ara çapası ile gübre uygulamasının yanı sıra, sıra aralarında bulunan 

yabancı otlar kısmen yok edilirken, bitkinin destek köklerinin toprağa tutunması için gerekli 

olan boğaz doldurma işlemi de gerçekleştirilmiş olur. 



Ekimde kombine mibzer kullanılacaksa, ekimle birlikte verilmesi gereken gübreler 

mibzerle toprağa verilebilir, ancak mibzer kombine değilse, gübre ilkbaharda toprak 

işlenmeden önce (diskaro çekilmeden önce) araziye verilmelidir. 

Ekim 

Ekilecek çeşitlerin seçiminde ekolojik faktörler, ana ve ikinci ürün şartları ile yetiştirme 

amacı büyük önem taşır. Tane mısırda özellikle tek koçanlılık ve yüksek tane verimi ön plana 

çıkarken; silaj mısırda geniş yaprak ayası, bitkide yaprak sayısının fazla oluşu, kısaca bitkinin 

toprak üstü kitlesinin fazla olması istenen bir özelliktir. Mısırda vejetasyon süresi 90-200 gün 

arasında olup, ülkemizde ana ürün ve ikinci ürün tarımında yer alan çeşitlerin vejetasyon 

süresi 90-150 gün arasında değişmektedir. Mısırda çimlenme ve çıkışın sağlanabilmesi için 

minimum toprak sıcaklığı 10°C, en uygun toprak sıcaklığı ise 18°C civarındadır.  

Toprak sıcaklığı ana ürün mısırda çimlenme ve çıkış zamanını belirleyen en önemli 

faktördür. İkinci ürün mısır tarımında tohum ekimi yaz dönemine rastladığı için toprak 

sıcaklığı, çimlenme ve çıkış için olumsuz bir faktör olmaktan çıkar. Ana ve ikinci üründe, 

gerek sürümde ve gerekse ekim esnasında toprağın tavında olması tohum çıkışı açısından 

büyük önem taşımaktadır. Ana ürün mısır tarımında, sıcak iklim tahıllarının istediği ekolojik 

faktörlerin büyük bölümüne sahip olan Güneydoğu Bölgemizde ekim Nisan ayı başında, 

Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde Nisan ayı ortalarında ekim yapılmaktadır. İkinci ürün 

tarımında ise, aynı bölgelerde mısır ekimi Haziran ayı sonu-Temmuz ayının ilk haftası 

içerisinde gerçekleşmektedir.  

Mısır ekimi, elle ve mibzerle yapılmaktadır. Elle ekim, özellikle çok küçük ve eğimli 

alanlarda (Karadeniz Bölgesi'nin büyük bölümünde) uygulanmakta, bu ekim şeklinde soklu 

pullukla sürülerek oluşturulan sırtlara belli aralıklarla ocakvari ekim yapılmaktadır. 

Yetiştirme amacına bağlı olarak birim alandaki bitki sayısı değişmekte ve genellikle 50-70 cm 

sıra aralığı, 10-25 cm sıra üzeri sıklıkla ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Mibzerle ekim sisteminde, kombine mısır mibzeri ve pnömatik (havalı) mibzer olmak 

üzere iki tip mibzer kullanılmaktadır. Kombine mibzer tohum ekiminin yanı sıra tohum 

yatağının yan tarafına gübre de verebilmektedir. Pnömatik mibzer ise, itici hava sistemine 

sahip olduğu için, mısır tohumlarını basınçlı hava ile nemli toprak tabakasına 

gömebilmektedir. 

Mısır, tane amacıyla yetiştirildiğinde 3 kg/da ekim normu ve 70 cm x 20-25 cm ekim 

sıklığı (6000-7500 bitki/da), silaj amacı ile yetiştirildiğinde ise 4.5-5 kg/da ekim normu ve 65-



70 cm x 10-15 cm ekim sıklığı (10000-15000 bitki/da) uygun görülmektedir. Tohum ekim 

derinliği 5-8 cm arasında olup, 8 cm'den daha derine ekilen tohumların çıkışları risklidir. 

Bakım 

Yabancı Ot Kontrolü 

Mısırda yabancı ot kontrolü çapa ile ve yabancı ot ilaçları ile yapılmaktadır. Mısır sıkça 

sulanan bir bitki olduğu için, gerek toprakta bulunan ve gerekse sulama suyu ile gelen yabancı 

ot tohumları bazen büyük sorun oluştururlar. Arazideki yabancı ot durumuna göre, mısır 

tarlaya traktör giremeyecek boya gelinceye kadar, gerektikçe, traktörle çekilen ve kuyruk 

milinden hareket alan çapa makinesi veya el çapası ile yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

Bu işlem genellikle mısır yetiştiriciliğinde vejetasyon süresince 2 bazen 3 defa gerçekleştirilir. 

Birinci çapa, çıkıştan sonra bitkiler yaklaşık 15 cm olduğunda, ikinci çapa bitki boyu 40-50 

cm'ye ulaştığında üst gübre ve boğaz doldurma işleminden önce yapılır. Üçüncü çapa, daha 

sonraki aşamalarda gerekiyorsa yapılır.  

Mısır bitkisi üst gübre uygulaması ve ikinci çapadan sonra çok hızlı bir büyüme ve 

gelişme gösterdiği için, bu aşamadan sonra yabancı otlarla mücadele ederek genellikle onların 

yaşamasına izin vermez. Maliyeti yüksek olan el çapasının geniş alanlarda uygulanması zor 

olacağından, böyle alanlarda sıra aralıkları uygun genişlikte ise makineli ara çapası ile, 

değilse herbisit uygulaması ile yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Ayrıca, her üç yöntem 

içerisinde en yüksek tane verimi herbisit uygulamasından alınmaktadır. Dar ve geniş yapraklı 

yabancı ot mücadelesinde değişik doz ve terkipli herbisitler mısırda çıkış öncesi ve çıkış 

sonrası uygulanır. 

Sulama 

Mısır suya çok fazla ihtiyacı olan yazlık bir bitkidir. Özellikle kritik dönemlerde 

(çiçeklenme ve tane doldurma) sulama işlemi gecikirse verim büyük ölçüde düşer. Bu 

nedenle, üst gübre uygulamasından hemen sonra, çiçeklenmeden hemen önce ve tane 

doldurma döneminde sulama işlemi tam zamanında yapılmalıdır. Toprak yapısı mısırda 

sulama sıklık ve miktarını etkileyen önemli bir faktördür. Tane mısırda toprak yapısına bağlı 

olarak, 3-5 ve silajlık mısırda ise 2-4 defa sulama yapılmalıdır. Toprak tavlı iken ekim 

yapıldığında, genellikle birinci sulama bitki 10-15 cm olduğunda, ikinci sulama üst gübre ve 

boğaz doldurma işlemi gerçekleştirildikten sonra, üçüncü sulama mısırda tepe püskülü 

çıkarma dönemi başlangıcı ve çiçeklenme süresince, dördüncü sulama tane doldurma 

zamanında yapılmalıdır.  



Sulama sayısını etkileyen bir diğer faktör bölgeye düşen yağış miktarıdır. Yağış yeterli 

ve bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşiyor ise sulama sayısı azaltılabilir. Mısırın su 

ihtiyacı normal yaprak renginin açık yeşil olması, yaprakların rulo şeklinde kıvrılması ve 

pörsümesi şeklinde kendini gösterir. Mısır, genellikle karık usulü sulama yöntemi ile sulanır. 

Ancak, son zamanlarda hızla yaygınlaşan damla sulama yöntemi hem ekonomik hem de 

verim yönünden diğer sulama yöntemlerinden birtakım üstünlüklere sahiptir.  

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 

Mısırda kök çürüklüğü, mısır rastığı, helminthosporium (yaprak yanıklığı), tohum ve 

fide çürüklüklerine rastlanır. Bu hastalıklara karşı tohumlar ekilmeden önce ilaçlanmalıdır. 

Sap ve koçan kurtları, yeşil kurt, bozkurt, çizgili yaprak kurdu, kırmızı örümcek ve yaprak biti 

gibi zararlılar mısırın tüm gelişme dönemlerinde, bitkiye büyük oranda zarar vererek verimin 

düşmesine yol açabilirler. Bunu önlemek için, bozkurta karşı Dursban Diptereks, diğer 

zararlılara karşı Malathion WP, Hektavin-Sevin WP, Gusathion veya benzeri ilaçlar kullanılır. 

Hasat 

Tane amacıyla yetiştirilen mısırda, hasat fizyolojik olumdan sonra yapılır. Fizyolojik 

olum döneminden sonra bitki bünyesinden taneye besin maddesi akışı tamamen durur. 

Fizyolojik olumun belirlenmesinde önemli iki gösterge (ölçüt) vardır. Bunlardan birincisi 

koçan kavuzlarının tamamen kuruyup sararması, diğeri tanenin sömeğe temas ettiği yerde 

siyah bir nokta oluşumudur. Bu dönemde tanedeki nem oranı %35 civarındadır. Fizyolojik 

olum döneminden sonra mısır tanesindeki nem oranı %20'nin altına inene kadar beklenir. Bu 

orana ulaşıldığında mısır hasat olgunluğuna gelmiştir. Fizyolojik olum tarihi ve hasat tarihi 

arasında bitki süratle kuruduğu için, rüzgar veya sağanak yağışlar bitkide yatmaya neden 

olabilirler. 

Hasat işlemi elle, biçer döverle veya özel koçan toplayıcılarla yapılabilir. Elle hasatta 

koçanlar tek tek toplanır, kavuzlarından (koçan kabuklarından) ayrılır, nem oranı %15'in 

altına inene kadar sömekli olarak kurutulur, daha sonra harman makinasıyla tanelenir.  

Tane mısırda nem oranı %14'ün altına inene kadar açık alanda, bölge çok yağışlı ise 

sundurma altında kurutulur. Kurutulmak amacıyla temiz bir alana serilen taneler hergün sabah 

akşam karıştırılır ve altüst edilir. Mısır tanesinin kurutulduğu alan suyun göllenmediği, 

tercihen düz beton bir zemin olmalıdır. Nem %14’ün altına indikten sonra ürün çuvallanarak 

depoya kaldırılabilir. 

Mısır hasadı uygun tabla ilave edilerek biçer döverle yapılabilir. Biçer döverle hasatta, 

tane kaybının minimum seviyede olması için tanedeki nem oranının %25 civarında bulunması 



gerekir. Hasat esnasında biçer döver koçan kabuğunu ve sömeğini taneden ayırır ve temiz bir 

ürün elde edilir. Ancak bu esnada, tanedeki nem oranı %20'ler seviyesine iner. Bu nedenle, 

hasattan sonra elde edilen mısır ürünü temiz bir zemin üzerine serilerek nem miktarı %14'ün 

altına inene kadar kurutulmalıdır. İdeal nem miktarına ulaşan ürün çuvallanarak depolanabilir. 

Koçan toplama makineleri ile yapılan hasatta makine bitkiden koçanı alır, 

kavuzlarından sıyırır, taneleme yapmaz. Bu şekilde elde edilen sömekli tane, koçan halinde 

nem miktarı %15'in altına inene kadar kurutulur. Daha sonra tanelenir, elde edilen tane, nem 

oranı %14'ün altına inene kadar açık alanda veya sundurma altında kurutularak daha sonra 

depolanır. Bu şekilde koçanlı hasat edilen mısır, uzun süre hiçbir zarara uğramadan 

saklanabilir, depolanabilir. Nitekim Karadeniz Bölgesi'nde koçanlı olarak hasat edilen mısır 

ambarlarda depolanarak ihtiyaca göre tanelenerek kullanılmaktadır. 

%15 ve üzerinde nem içeren mısır depolandığında çok hızlı bir deformasyon (kızışma, 

topaklaşma ve çürüme) görülür. Bu nedenle, tane mısır depolanmadan önce nem oranı 

mutlaka %13 civarına indirilmiş olmalıdır. Mısır kurutma işlemi açıkta veya sundurma altında 

olabildiği gibi suni kurutucularla da yapılabilir. Herhangi bir enerji kaynağına bağlı olarak 

sıcak hava üreten kurutma üniteleri yardımıyla mısır tanelerinin nem oranı kısa sürede 

düşürülebilir. 

Mısır, silaj amacı ile yetiştirildiğinde en uygun hasat zamanı süt olum-hamur olum 

dönemi arasıdır. Genellikle bu dönemde silajlık olarak biçilen mısırda besin maddeleri 

maksimum düzeyde bulunmaktadır. Bu dönemde silaj makinesi ile biçilerek yaklaşık 1-2.5 

cm büyüklükte parçalanan mısır bitkisi, silaj çukurlarına depolanarak eğer isteniyorsa bazı 

katkı maddeleri de ilave edilerek, sıkıştırılır, üzeri kapatılır ve silaj yapılır. Parça iriliği, 

sıkıştırma ve yığın içerisinde hava kalmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Yaklaşık 

40-45 gün içerisinde fermantasyon aşamalarını tamamlayan mısır silajı hayvanlara verilerek 

özellikle kışın yem sıkıntısı çekilen dönemlerde rasyonda yer alan ve süt verimini büyük 

ölçüde artıran kaliteli bir yem kaynağı sağlanmış olur. 

 

Darılar 

Cindarı (Setaria italica (L.) Beauv. =Panicum italicum L.) 

Biryıllık bir sıcak mevsim bitkisi olan cindarının doğal yayılım alanı Çin'dir ve 

dünyanın en eski kültür bitkisi olarak kabul edilir. Daneleri Çin, Mısır ve Hindistan'da uzun 

yıllar insan gıdası olarak kullanılmıştır. Doğu Avrupa ülkelerinde daneleri lapa ekmek ve bira 

yapımında kullanılmaktadır. Dane üretiminin % 85'i insan gıdası ve % 6'sı kanatlı yemi olarak 



kullanılır. ABD'de kuru ot veya silaj amacıyla yetiştirilir. Çiçeklenme döneminde biçildiğinde 

kaliteli ot sağlar.  

Cin darı, az dallanan, iyi gelişmiş ve toprağın derinlerine inebilen bir kök sistemine 

sahip olan, 75-150 cm boylanan biryıllık sıcak mevsim bitkisidir. Yaprak kenarları testere 

dişlidir. Çiçek durumu, koçan benzeri karışık salkımvari yalancı başaktır. Tohumlar oval veya 

elips şeklindedir. 1000 dane ağırlığı 2 g'dır. 

Cindarı, büyük bir kısmı yaz döneminde düşen ve 500-700 mm yağış alan bölgelerde 

yetiştirilir. Sorgum ve Mısır bitkisine göre daha az yağışa gereksinim duyar. Su baskınlarına 

toleranslı değildir. Genellikle saf olarak yetiştirilir. Kumlu tınlı ve killi tınlı toprakları tercih 

eder. Ekim için iyi hazırlanmış bir tohum yatağına gereksinim duyulur. Nisan-Mayıs 

aylarında ekilir. Ekim mibzerle sıraya veya serpme olarak yapılabilir. Mibzerle ekimde 1.2-

1.5 kg/da serpme ekimde 2-2.5 kg/da tohum ekilir. Ekimden sonra merdane çekilmesi 

homojen bir çıkış sağlar. Ekim derinliği 4-6 cm olmalıdır. Çiçeklenme döneminde biçilir. 1.5-

2 ton yeşil ot verimi elde edilir, içerdiği Seterian glikosidi nedeniyle atlarda toksik etki 

yapabilir. Tohum için yetiştirildiğinde 80-90 kg/da tohum verimi elde edilir. 

 

Kumdarı (Panicum miliaceum L.) 

Kumdarı, tarih öncesi dönemlerden beri danesi için yetiştirilen biryıllık sıcak iklim 

bitkisidir. Daneleri, Rusya, Yakın Doğu ve Hindistan'da önemli bir insan gıdasıdır. Daneleri 

kuş yemi ve tavukçulukta yem olarak kullanılır. Lezzetli bir bitki olmasına karşılık, bitki 

tüylerle kaplı olduğu için hayvanlar tarafından tercih edilmez. Silaj bitkisi olarak da 

yetiştirilir. Çiçeklenme döneminde biçildiğinde elde edilen kuru otun kalitesi genellikle 

düşüktür. Dane amacıyla yetiştirilmek üzere ıslah edilmiş ve tescil ettirilmiş çok sayıda çeşidi 

bulunmaktadır. 

Kumdarı bitkisi, 30-120 cm boylanan biryıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisidir. 

Saplar tüylerle kaplıdır ve tohum olgunlaştırma döneminde, saplar ve tohum kabukları 

sarımtırak veya kırmızımtırak yeşildir. Tohumların bin dane ağırlığı 5-6 g'dır. 

Kumdarı bitkisi, yıllık yağışı 500-750 mm olan ve yağışın önemli bölümünün yaz 

döneminde düştüğü alanlarda yetişir. Sıcağa diğer darılara göre daha dayanıklıdır. Toprak 

seçiciliği yoktur. Ancak, kumlu tınlı ve killi tınlı toprakları tercih eder. İyi bir çimlenme ve 

çıkış için iyi hazırlanmış tohum yatağı gereklidir. Ekim mibzerle, 30-40 cm sıra aralığı ve 1.5-

2 kg/da tohum kullanılarak yapılır. Haziran ayı ekim için uygundur. Tohum hasadı biçer-

döver ile yapılabilir. 150 kg/da'a kadar tohum verimi elde edilebilir. 



Dallıdarı (Panicum virgatum L.) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan dallıdarının anavatanı Kuzey 

Amerika'dır. Önemli bir yembitkisidir, otlatma ve kuru ot amacıyla yetiştirilir. İlkbaharda ve 

erken yaz döneminde yaprakları kabalaşmadan önce sığırlar, atlar ve koyunlar için lezzetli bir 

bitkidir. Çiçeklenme döneminden sonra besleme değeri hızla düşer. ABD'de mısır tarımının 

yoğun olduğu bölgelerde sığır merası olarak kullanılır. Dallıdarı, saf halde veya diğer sıcak 

mevsim buğdaygilleri ile karışım halinde terkedilmiş maden ocağı alanlarının 

bitkilendirilmesinde kullanılır. Rizomlu bir bitki olması nedeniyle iyi bir erozyon önleme 

bitkisidir. Son yıllarda, alternatif enerji kaynağı olarak biyoyakıt üretiminde kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Dallıdarı, çokyıllık ve dik büyüyen, 1.5-2 m boylanan bir sıcak mevsim buğdaygilidir. 

Genellikle rizomlarıyla çim kapağı oluşturur. Fakat genç dönemde yumak formu gösterir. 

Yapraklar yassıdır ve sapa bağlandıkları taban kısımlarının üst yüzeyi tüylerle kaplıdır. Çiçek 

durumu açık salkımdır ve başakçıklar dalların uç kısmında bulunur. 1000 tohum ağırlığı 1.2 

g'dır.  

Dallıdarı, toprakta yeterli nem olması koşuluyla çok değişik toprak tiplerinde yetişebilir. 

İlkbaharda su basmasına toleranslıdır, fakat yüksek taban suyuna toleranslı değildir. Toprak 

tuzluluğuna ve asitliğine orta derecede toleranslıdır. pH'sı 4.5-7.6 arasında olan topraklarda 

yetişebilir. Nisan ortasından Mayıs sonuna kadar ekilebilir ve 0.6-0.9 kg/da tohumluk 

kullanılır. Ekim derinliğinin 1-1.5 cm olması gerekir. Ot elde etme amacıyla salkım çıkarma 

başlangıcında biçilir. Kuru ot verimi 450-900 kg/da arasında değişir. Kışa girmeden 4-6 hafta 

önce biçime son verilmeli ve 25-30 cm anız bırakılmalıdır. Otlatma amacıyla kullanıldığında, 

bitki 35-40 cm'ye eriştiğinde otlatmaya başlanır ve 15-20 cm anız kalacak şekilde otlatma 

yapılır. Nöbetle otlatıldığında, otlatılan parseller 4-8 hafta dinlendirilmelidir. 

 

Adi Yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.) 

Adi yalancıdarı, çok iyi bir sıcak mevsim mera bitkisidir. Otlatmaya ve çiğnenmeye çok 

dayanıklıdır. Bol yapraklıdır ve kaliteli yem üretir. Çiçeklenme öncesinde çok lezzetlidir, 

ancak çiçeklenmeden sonra ergot hastalığı mantarı ile enfekte olmuş çiçek durumları bitkinin 

hayvanlar için çekiciliğini düşürür. Bitkinin gelişme dönemi ilerledikçe besleme değeri düşer. 

Çiçeklenme öncesinde biçildiğinde kuru ot veya silaj amacıyla kullanılabilir. Özellikle su 

erozyonunun önlenmesinde yaygın olarak kullanılır.  



Adi yalancıdarı, çokyıllık, çim kapağı oluşturan, 50-150 cm boylanan bir sıcak mevsim 

buğdaygil bitkisidir. Toprağın 1 m derinlerine kadar inen kalın saçak köklere sahiptir ve 4-8 

mm kalınlığındaki kısa rizomlardan bol miktarda sürgün oluşturur. Yapraklar bitkinin dip 

kısmında bulunur. Çiçek durumu, bir ana salkım ekseni üzerinde aralıklı olarak almaşık 

şekilde dizilmiş 2-5 başağımsı salkımdan oluşan başak salkımıdır Eliptik şekilli tohumlar 2 

mm uzunluğunda ve kırmızımtırak kahverenklidir. 1000 tohum ağırlığı 1.3-2 g'dır. 

Adi yalancıdarı, yıllık ortalama sıcaklığı 15-20 °C derece ve yıllık yağışı 750-1700 mm 

olan bölgelere adapte olmuştur. Optimum sıcaklık; yaprak büyümesi için 30 °C, kardeşlenme 

için 27 °C ve çiçeklenme için 22.5 °C'dir. -3-(-)4 °C'ye kadar olan düşük sıcaklıklara 

dayanıklıdır. Derin kök sistemine sahip olması nedeniyle kurağa da dayanıklıdır. Genellikle 

sulanan meraların bitkisidir. Derin, nemli, verimli, kumlu tınlı ve alluviyal veya bazalt orijinli 

killi topraklarda en iyi şekilde yetişir ve pH'sı 5.5-7 arasında değişen toprakları tercih eder. 

Toprak tuzluluğuna az dayanıklıdır, fakat zayıf drenaja çok toleranslıdır. 

Tohum kalitesinin iyi olmaması ve fidelerin yavaş gelişmesi nedeniyle, adi 

yalancıdarının tesis edilmesi güçtür. Genellikle erken ilkbaharda ekilir. Ekim için iyi 

hazırlanmış, yabancı otlardan arındırılmış bir tohum yatağı gereklidir. Mibzerle 50 cm sıra 

aralığı ile sıraya ekim yapılır ve 1-1.5 kg/da tohum kullanılır. Ekim derinliği 0.7-1.3 cm 

olmalıdır. Ekim öncesinde 4 kg/da azot, 15 kg/da P2O5 uygulanır. Adi yalancıdarı, suni mera 

tesisinde rodos otu (Chloris gayana), bataklık gazalboynuzu (Lotus uliginosus) ve ak üçgül 

(Trifolium repens) ile karışım halinde ekilebilir. Baklagillerle karışım halinde 

yetiştirildiğinde, karışımın dengeli halde sürdürülebilmesi için, tesise ilkbaharda azotlu gübre 

uygulanmaz. Bu tip karışımlarda bakım gübresi olarak özellikle fosfor ve potasyum 

gübrelemesi yapılır. Azotlu gübre, baklagillerin büyümesinin yavaşladığı yaz ortasında 

uygulanır. 

Adi yalancıdarı, ağır otlatmaya ve sürekli otlatmaya dayanıklıdır. Otlatma 7.5-10 cm 

anız kalacak şekilde yapılmalıdır. Bitki 25-30 cm boylandığında otlatmaya başlanabilir. 

Özellikle hızlı gelişme sırasında generatif gelişmeyi geciktirecek şekilde otlatma yapılmalıdır. 

Çünkü, genaratif dönemde bitkinin besleme değeri düşer. Diğer taraftan, çiçek durumu, ergot 

hastalığına neden olan mantar (Claviceps paspalı) tarafından enfekte edilir ve enfekte olmuş 

bitkileri otlayan hayvanlarda toksik etki ortaya çıkar. Ergotlu bitkileri otlayan hayvanlarda 

heyecan ve saldırganlık başlar. Daha sonra hayvanlarda titreme görülür ve kas kontrolü 

kaybolur. Hastalanan hayvanlar meradan uzaklaştırıldığında, 2-3 gün içerisinde hastalık 

simptomları ortadan kalkar. Hayvanların hastalıktan etkilenmelerini önlemek için, ergotlu 



bitkilerin biçilerek meradan uzaklaştırılmaları gerekir. Adi yalancıdarının ot hasadının da 

salkım çıkarma öncesinde yapılması gerekir. 

Adi yalancıdarı bol miktarda tohum oluşturur. Fakat, başağımsı salkımlarda tohumların 

olgunlaşması homojen değildir. Tohumlar başağımsı salkımın ucundan aşağıya doğru 

olgunlaşır ve olgunlaşan tohumlar hemen dökülür. Bu nedenle tohum hasadı güçtür ve 

tohumların canlılığı düşüktür. Tohum hasadı için, tesis ilkbaharda 7 cm anız kalacak şekilde 

otlatılır ve 5-7.5 kg/da azot uygulanır. Salkım çıkmadan hemen önce tekrar 5-7.5 kg/da azot 

uygulaması yapılır. Başağımsı salkımların % 60-80'i açık kahverengi olduğu dönemde tohum 

hasadı yapılır. Tohum verimi 9-50 kg/da arasında değişir. Tohumlar iki yıl canlılığını korur. 

 

Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum Flügge.) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan parlak yalancıdarının doğal yayılım 

alanı orta ve Güney Amerika'dır. Genellikle intensif olarak idare edilen meralarda mera bitkisi 

olarak kullanılır. Süt sığırlarından çok, besi sığırlarının otlatıldığı meralarda kullanılır. 

Lezzetliliği gelişme dönemine, genotipe ve toprak tipine bağlı olarak değişir. Genç dönemde 

hayvanlar tarafından sevilerek otlanır. 100-200 kg/ha azot gübresi uygulandığında yılda 400-

600 kg/ha canlı ağırlık kazancı sağlayabilir ve 1 ha mera bitkinin büyüme sezonunda 5 

hayvan için yeterli olur. Sulanan ve gübrelenen koşullarda 2 ton/da kuru madde verimi sağlar. 

Çalı tipi mera bitkileri ile birlikte yetiştirilmeye uygundur. ABD'de domates ve yerfıstığında 

nematod zararını azaltmak amacıyla 4 yıllık ekim nöbetine sokulur. Yeterli gübreleme ile 

güçlü gelişmesi sağlandığında, kuru ot elde etmek amacıyla biçilebilir.  

Parlak yalancıdarı, çim kapağı oluşturan, çokyıllık, 20-50 cm boylanan bir sıcak 

mevsim buğdaygil bitkisidir. 5 mm çapında rizom benzeri stolonlara sahiptir. Boğum araları 

kısadır. Güçlü büyüyen bitkilerde yapraklar tüysüz, stres altındaki bitkilerde ise tüylüdür. 

Tohumlar, yumurta şeklinde, sarımtırak yeşil renklidir. 1000 tohum ağırlığı 1.8-3 g'dır.  

Parlak yalancıdarı, yıllık yağışı 900-1500 mm ve ortalama sıcaklığı 17-25 °C arasında 

olan bölgelerde yetiştirilir. Optimum çimlenme sıcaklığı 30-35 °C, optimum büyüme sıcaklığı 

25-30 °C, optimum kardeşlenme sıcaklığı 20-25 °C olan bir bitkidir. Serin mevsimlerde 

büyümesi yavaşlar. Sıcaklık -10-(-) 12 °C'ye düştüğünde bitki ölür. Derin kök sistemine sahip 

olması nedeniyle kurağa çok dayanıklıdır. Su baskınlarına dayanıklıdır ve 30 gün su altında 

kalabilir. Parlak yalancıdarı, doğal olarak yetiştiği ortamlarda kumlu veya hafif tekstürlü 

topraklarda bulunur. pH'sı 5.5-6.5 arasında değişen toprakları tercih eder. Bazı tipleri tuza 



toleranslıdır ve sulama suyundaki 4500 ppm NaCl içeriğine dayanıklıdır. Gölgeye dayanıklı 

değildir. 

Parlak yalancıdarı stolonları ile vejetatif olarak veya tohumlarla çoğaltılır. Tohumlar 

hasattan sonra 3 ay dormansi gösterir. Fide gelişimi yavaştır ve bu nedenle yabancı ot 

rekabetinin önlenebilmesi için iyi hazırlanmış ve yabancı otlardan arındırılmış bir tohum 

yatağına gereksinim duyulur. Ekim ilkbaharda yapılır. Yeterli bitki sıklığının sağlanabilmesi 

için 1.5-2 kg/da tohum ekilir. Ekim, mibzerle sıraya yapılır. Ekim derinliğinin 1 cm olması 

gerekir. Ekimden sonra merdane çekilerek toprak bastırılır. Tesis gübresi olarak 2-3 kg/da 

azot uygulanır. Bakım gübresi olarak ise, yılda 10-20 kg/da azot, 3 kg/da fosfor ve 6 kg/da 

potasyum gübresi verilir. Azot gübresinin yıllık dozu büyüme mevsiminde 3-4 parça halinde 

uygulanır. Azotlu gübreleme bitkinin lezzetliliğini artırır. Parlak yalancıdarı, iyi bir gübreleme 

programı ile ak üçgül ile karışım halinde yetiştirilebilir. 

Parlak yalancıdarı bitkisinin yapraklarının toprak yüzeyine çok yakın olarak bulunması 

nedeniyle, kaliteli yem elde etmek için dipten ve sık otlatma yapılması gerekir. Kuru ot 

amacıyla değerlendirildiğinde, 6 hafta ara ile biçilmesi gerekir. 

Parlak yalancıdarı bol miktarda tohum oluşturur. Ancak, tohumların olgunlaşması 

homojen değildir. Tohum hasadı, başağımsı salkımlardan el ile tohumlar sıyrıldığında, 

tohumların çoğunluğunun salkım ekseninden ayrıldığı dönemde biçer-döverle yapılır. Biçer-

döverle hasat edilen tohumun kurutulması gerekir. 20 kg/da azot gübrelemesi, hem tohum 

verimini ve hem de tohum çimlenmesini artırır. Hafif otlatma koşullarında 2-3 kez tohum 

hasadı yapılabilir. Tohum verimi 10-35 kg/da arasında değişir. 

 

Erguvani Zencidarısı (Pennisetum purpureum Schumach.) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan erguvani zencidarısının doğal yayılım 

alanı Subtropikal Afrika'dır. Otlatma, yeşil ot ve silaj amacıyla kullanılır. Genç dönemde bol 

yapraklıdır ve hayvanlar için oldukça lezzetlidir. Fakat gelişme dönemi ilerlediğinde sap oranı 

yükselir. Humid bölgelerde veya sulu ve gübreli koşullarda 1-3 ton/da, gübresiz koşullarda 

200-1000 kg/da kuru madde verimi sağlar. Erguvani zencidarısı iyi bir silaj bitkisidir. Ancak, 

silaj kalitesi mısır ve sorgum'a göre daha düşüktür. Silaj olarak kullanımı yanında, yeşil 

olarak biçilip ahırda hayvanlara yedirilebilir. Bunun yanında, iri habitusu nedeniyle canlı çit 

olarak da kullanılır. 



Erguvani zencidarısı, 3-4.5 m boylanan, dik büyüyen ve yumak oluşturan bir bitkidir. 

Kısa rizomlara sahiptir. Bitki habitus ve ekolojik istekleri yönünden şeker kamışına benzer. 

Bitki kökleri toprağın 4.5 m derinlerine kadar inebilir. 1000 tohum ağırlığı 0.3 gr'dır.  

Erguvani zencidarısı, yıllık yağışı 1000 mm'den az olmayan alanlarda doğal olarak 

yetişir. Derin, orta veya oldukça ağır topraklarda en iyi şekilde yetişir. Kurağa oldukça iyi 

dayanır ancak, su basmalarına dayanıklı değildir. Toprak donduğunda bitki ölür. Erguvani 

zencidarısı, üzerinde 3-4 boğum bulunan sap parçaları veya kök parçalarının, 60-150 cm 

aralıkla açılan 2.5-5 cm derinliğindeki sıralara 90 cm ara ile dikilmesi ile tesis edilir. Ekim 

öncesi 1-2 kg/da fosfor uygulanır. Dikim ilkbaharda yağmurlu sezonun başında yapılır. Bitki 

yüksek azot dozlarına çok iyi reaksiyon gösterir. Yıllık azot gereksinimi 15-30 kg/da'dır. 

Erguvani zenci darısı genellikle saf halde yetiştirilir. Fakat, tropikal baklagillerle ve Leuceana 

leucocephala gibi tropikal baklagil çalısı ile almaşık sıralarda yetiştirilebilir. Bitki, 45-60 cm 

boylandığında otlatılır. Nöbetle otlatma yapılması gerekir. 20 cm anız kalacak şekilde otlatma 

yapılır. Otlatılan parseller 5 hafta dinlendirilmelidir. Yeşil ot veya silaj amacıyla, bitki 1-1.2 

m boylandığında 20 cm anız kalacak şekilde biçilir. 

 

Mavi Zencidarısı (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.=Pennisetum americanum (L.) Leeke.) 

Biryıllık bir sıcak mevsim buğdaygil olan mavi zencidarısının anavatanı merkezi 

tropikal Afrika'dır. M.Ö. 2000 yılından beri Hindistan'da insan gıdası olarak tarımı 

yapılmaktadır. Günümüzde çoğunlukla yarı kurak Batı Afrika ve Hindistan'da, 26 milyon 

ha'lık alanda insan gıdası olarak tarımı yapılan en önemli sıcak mevsim tahıl bitkisidir. 

ABD'de 1990'lı yıllara kadar yembitkisi olarak önem kazanmıştır. 1990'lı yıllardan sonra ise 

dane verimine yönelik olarak yapılan ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler geliştirilmiştir ve 

bugün daneleri, kanatlı ve diğer hayvanların rasyonlarında mısıra alternatif olarak 

kullanılmaktadır.  

Mavi zencidarısı, dane üretimi amacıyla yetiştirildiği gibi, otlatma, yeşil yem ve silaj 

amacıyla da yetiştirilmektedir. Genç dönemde hayvanlar için lezzetli bir bitkidir. Uygun 

dönmede biçilip silaj yapıldığında, mısır silajı kalitesinde silaj elde edilebilmektedir. 

Mavi zencidarısı, biryıllık, fazla miktarda kardeşlenen, 3 m'ye kadar boylanan bir sıcak 

mevsim buğdaygil bitkisidir. Tohumlar, kama şeklinde ve farklı renklerdedir. 1000 tohum 

ağırlığı 5-5.5 gr'dır. 

Mavi zencidarısı, yıllık yağışı 125-900 mm arasında değişen bölgelerde yetiştirilir. 

Mısır ve sorgumun dane amacıyla yetiştirilmediği düşük yağışlı yerlerde dane amacıyla 



yetiştirilebilir. Yem amacıyla yetiştirilmesi için minimum 500 mm yağışa gereksinim vardır. 

Kurağa toleranslıdır. Kökleri toprağın 360 cm derinlerine kadar işleyebilir. Kumludan killiye 

kadar değişen çok farklı topraklarda yetişebilir. Ancak, Drenajı iyi olan verimli topraklarda en 

yüksek verim verir.  

Ekim, iyi hazırlanmış tohum yatağına, mibzerle 35-70 sıra aralığı ile ekilir. 0.6-1 kg/da 

tohum gereklidir. Ekim derinliğinin 3.5-4 cm olması gerekir. Ekim, ilkbaharda toprak 

sıcaklığı 18 °C'yi aştığında yapılır. Ekim sırasında 6-10 kg/da azot, 3-5 kg/da fosfor ve 3-5 

kg/da potasyum uygulanır. Azota reaksiyonu çok yüksektir. ABD'de yem amacıyla 

yetiştirildiğinde 40 kg/da'a kadar azot uygulanır. Otlatma, bitki 45 cm boylandığında yapılır. 

Ot hasadı salkım çıkarma başlangıcında ve 10-15 cm anız kalacak şekilde yapılır. Tohum 

hasadı, tozlanmadan 3-4 hafta sonra gerçekleştirilir, ancak, tohumların olgunlaşması homojen 

değildir. Tohum verimi 350-450 kg/da arasında değişir. 

 

KÖPEK DİŞİ AYRIĞI Cynodon dactylon L. Pers. 

• Köpek dişi ayrığı, genellikle ılık-yağışlı, tropik ve subtropik iklimlere yayılmıştır. 

Köpek dişinin 4 önemli tipi vardır ancak bunlardan ikisi büyük önem taşır. Bu türler; 

• Cynodon dactylon (L.) Pers. (Bermuda çimi) 

• Cynodon transvaalensis Burtt-Davy (Uganda çimi) 

Stolon ve rizomlarıyla hızla yayılma özelliğine sahip olan bitki, çoğunlukla yabancı 

bitki olarak bilinir. Kış soğuklarından zarar görmediği yerlerde önemli bir mera, yeşil saha, 

erozyon kontrol ve toprak muhafaza bitkisidir. Yetişme alanlarında ve tarla koşullarında 

toprak işleme çalışmaları sırasında rizom ve stolonlar parçalanmakta ve parçalanan her 

kısımdan yeni bitkiler oluşmaktadır. Köpek dişi, değerli bir çayır-mera ve özellikle buğdaygil 

yembitkisi olarak nitelendirilmekte, yarış atları ve küçükbaş hayvanlar için otlatılarak da 

değerlendirilebilmekte, kuru ot ve silaj bitkisi özelliği de taşımaktadır. 

Çok yıllık, kuvvetli, değişken ve hızlı gelişen, rizom ya da stolonlarıyla yayılan ve 

bazen rizomları 20 m uzunluğunda olabilen Köpek Dişi; 10-40 cm kadar boylanabilmektedir. 

Bir sapın ucundaki 4-5 başak birleşerek kaz ayağı şeklini aldığından, bitkinin çiçek durumu 

kazayağına benzer ve 4-5 başaktan meydana gelir. Kavuzlu meyve 1 mm uzunluğunda, bin 

tane ağırlığı 0,26 g kadardır. 

Bermuda Çimi olarak da adlandırılan Köpek Dişi, dünyanın tüm sıcak ılıman 

bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir. Sıcak iklim bitkisi olmasına rağmen, yurdumuzda 



sıcak yörelerden soğuk bölgelere kadar değişen ekolojilerde rastlanmaktadır. Sıcak iklim 

bitkisi (C4) olan köpek dişi, en iyi gelişmesini ortalama sıcaklıkların 25 °C'ın üzerinde 

bulunan iklim kuşağında gerçekleştirmektedir. Düşük sıcaklıklara çok duyarlı olan bitkinin 

büyümesi genellikle 10 C'in altındaki sıcaklıklarda durur. Sıcaklığın -2 ile -3 C'ye düşmesi, 

bitkilerin toprak üstü aksamlarını öldürmekte, büyüme noktaları dormansiye girmektedir. 

Aşırı sıcaklıklara oldukça dayanıklı olan Köpek Dişi sıcak ve tropik bölgelerde, sahil 

kuşağında, 670-1750 mm yağış alan yörelerde veya sulanan ortamlarda, 2600 m 

yüksekliklerde dahi yetiştirilebilmektedir. 

Uzun süreli su basmalarına ve kurağa çok dayanıklı olan bitki, besin maddesince 

zengin, yeterli nemi bulunan derin topraklarda çok hızlı gelişir. Tuzluluğa dayanıklılığı 

yanında asitli ve alkali topraklarda da gelişmesini sürdürebilen Köpek dişinde azotlu 

gübreleme ot verimini çok arttırmaktadır. 

Köpek dişi tohumları ile veya vejetatif olarak üretilebilmekte, ancak 1000 tane 

ağırlığının (0,26 gr) çok düşük olması nedeniyle vejetatif olarak üretimi daha kolay 

yapılmakta ve pratik olmaktadır. Tohumla üretimde, tohum boyutunun küçüklüğü nedeniyle 

çok titiz davranılmalıdır.  

Çimlenme için günlük ortalama sıcaklıkların 18°C'nin üzerinde olması gerekir, zira 

düşük sıcaklıklarda çimlenme gerçekleşmez. Köpekdişinde kavuzlu ve kavuzsuz olmak üzere 

iki tip tohum vardır ve kavuzsuzlar daha erken çimlenir. Vejetatif üretim, bitki materyali 

(rizom ve stolon) ile gerçekleştirilir. Vejetatif parçalar, kesici araçlarla toplanır parçalanır ve 

hazırlanan toprağa ya elle ya da özel aletlerle serpilir. Genel olarak, 30-60 cm uzunluktaki 

sıralara köklü bitkilerin yerleştirilmesi ve bastırılması ile de dikim işlemleri yapılabilmektedir.  

Gübrelemede köpek dişine genelde 4:1:2 veya 5:1:2 oranlarında N:P:K uygulanabilir. 

Asit topraklarda kireç verilerek pH 5.5'in üzerine çıkarılmalıdır. Köpek dişi parselleri otlatma 

veya kuru ot veya her iki amaç için de tesis edilebilmektedir. Her biçim veya otlatma sonrası 

N'lu gübreleme, verimi ve biçim sayısını veya mübavebeli otlatma sayısını arttırmaktadır. 

Köpek dişinden, ayrıca yeşil ot, silaj, pelet yem olarak veya toprak muhafaza önlemleri 

ve erozyon kontrolünde de yararlanılmaktadır. Köpek dişi kuraklığa dayanıklı bir bitki 

olmasına rağmen, yıl boyunca yüksek yağış alan bölgelerde N dozu arttıkça verim de 

artmaktadır.  

Köpek dişi otunun körpe olması, korunması açısından önem taşımakta ve yaz boyunca 

münavebeli otlatma, et ve süt üretimini arttırmaktadır. Pelet olarak beslemede ise biçim 

zamanı önemli olmaktadır. Kuru ot amacıyla tam çiçeklenme döneminde biçim işlemi 



yapılmaktadır Normal koşullarda yılda 4 biçim alınabilen bitkinin, uygun bir teknikle biçimi 

yapıldığında ve özenle depolandığında kuru otu uzun yıllar korunabilmektedir. 

Bir yembitkisi olarak besleme değeri, genotipine, biçme dönemine, uygulanan kültürel 

işlemlere ve çevre koşullarına göre değişebilmektedir. 

 

RODOS OTU Chloris gayana Kunth. 

Daimi mera veya kısa süreli çayır oluşturma yeteneğinden dolayı, toprak yapısını ve 

organik madde seviyesini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, nematod sayısını 

azaltmak amacıyla ekim nöbetine girmekte ve mısırla alt bitki şeklinde ekilerek 

yetiştirilmektedir. Silaj amacıyla kullanımı uygun olmasa da, erken çiçeklenme veya 

çiçeklenme öncesi dönemlerde biçildiğinde, kaliteli kuru ot oluşturmaktadır. Genellikle, 

otlatma ve kuru ot üretimi amacıyla yetiştirilmektedir. Otu oldukça besleyici ve lezzetli olup, 

çiftlik hayvanları tarafından seçilerek yenmektedir. Stolonlarıyla sürünücü bir özellik 

gösterdiği için çok iyi bir toprak örtüsü oluşturmakta ve etkin şekilde erozyonu kontrol 

etmektedir. Bunun yanında, tuzlu alanların değerlendirilmesinde ve ıslahında da 

kullanılmaktadır. Ülkemizin sulanan alanlarında ortaya çıkan çoraklaşma ve toprak tuzluluğu 

gibi sorunların giderilmesinde veya en azından bu alanların yem üretimi amacıyla 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek bitkilerin başında gelmektedir. 

Rodos otu, kısa ömürlü çok yıllık ve stolonlu bir buğdaygil yembitkisidir. Gövde iyi 

kardeşlenmekte ve yarı yumak formu oluşturmaktadır. Yeşil aksamı 0,5-1,2 m yüksekliktedir. 

Bitki bol yapraklıdır. Yapraklar açık yeşil renkte, yumuşak ve hafif tüylüdür. Başakcık 

topluluğu, Kazayağı Bileşik Başak tipindedir. Tohumları oldukça küçük olup, 1000-tane 

ağırlığı 0,3-0,6 g arasındadır. 

Ilıman veya yarı kurak iklim bölgelerine adapte olmuştur. Doğal yetişme alanlarında 

yıllık yağış 500-1500 mm dolayındadır. Kökleri derine gittiğinden toprağın derinliklerindeki 

su ve besin elementlerinden yararlanabilmektedir. Yılda 500-600 mm yağış alan bölgelerde 

sulanmaksızın iki biçim verebilmektedir Kurağa toleransı gayet iyidir. Kök sisteminin 4 

m'den daha derinlerdeki suyu emme özelliği nedeniyle kuraklık periyodu 6 ay kadar uzun 

süren alanlarda bile yaşayabilmektedir. Yüksek sıcağa ve kurağa dayanıklıdır. Sıcaklık 

optimumları 20-37 C arasında değişmektedir, ancak 5 C ve 50 C arasında da yetişmektedir. 

Düşük sıcaklıklardan zarar görmekte ve -8 °C de çoğu bitkiler ölmektedir. 

Gün uzunluğuna tepkisiz (nötr) bir tür olduğu için yetişme periyodu boyunca 

çiçeklenmekte ve bol tohum üretmektedir. Çoğaltılması vejetatif olarak ve tohumla 



yapılmaktadır. Eskimiş vejetasyondan sökülen bitkinin stolonlu parçalara ayrılmasıyla elde 

edilen klonlar toprağa dikildiklerinde kolaylıkla ve hızla tesis olmaktadır. Dikim 1 m aralıklı 

sıralara yapılmaktadır. Genç rodos otu fideleri, düşük sıcaklıklardan zarar görmektedir. Bu 

nedenle ekim, kışı ılık geçen güney bölgelerimizde Eylül sonu ve Ekim başında yapılmalıdır. 

Gecikilirse, ekimi ilkbaharda yapmak daha iyidir. Mibzerle ekimde dekara 1 kg tohum atmak 

yeterlidir. Ekim derinliği 1,0-1,5 cm olmalıdır. 

Rodos otu, karışım halinde de yetiştirilmektedir. Bu amaçla en fazla Yonca, İskenderiye 

üçgülü ve Fiğ kullanılmaktadır. Bitki hızla toprağı kapladığı için, ekimden sora 4-6 haftada 

biçim ya da otlatma olgunluğuna gelmektedir. Ancak, en yüksek verimine ikinci yılda 

ulaşmaktadır. Besleme değeri çiçek oluşumundan sonra hızla düştüğünden, kuru ot için 

çiçeklenme başlangıcında biçilmelidir. Rodos otu ağır otlatmaya dayanıklıdır. Ancak, çok sık 

otlatma koşullarında verim düşmektedir (28 gün yerine 14 günde biçilirse). Her biçimden 

sonra sulanıp gübrelendiğinde (18 kg/da) tekrar gelişip ürün verebilmektedir. Sulu koşullarda 

yılda 4-5 biçim yaparak 3-7 ton/da yeşil ot elde edilmektedir. 

Tohum üretimi amacıyla 80-100 cm aralıklı sıralara ekim yapılmaktadır. Stolon 

gelişimini önlemek için zaman zaman traktörle ara çapası yapılmaktadır. Tohumlar heterojen 

bir şekilde olgunlaşmaktadır. Tohumların yaklaşık % 10' u döküldüğünde hasat yapılmalıdır. 

Olgunlaşan tohumlar kolaylıkla dökülmektedir. Hasat tahıl biçer döveriyle yapılabilmektedir. 

Diğer bir yol da başakların elle toplanıp harmanlanarak tohumların ayrılmasıdır. Tohum 

verimi 15-20 kg/da kadardır. Tohum alındıktan sonra aynı alanda otlatma yapılabilmektedir. 

 

KUŞ YEMİ Phalaris canariensis 

Daha çok, tane amacıyla yetiştirilmektedir. Tanesi, kafes kuşları ve kümes 

hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaktadır. Kuşlar, yemeden öce kavuzlarından tohumları 

çıkarmaktadır. Mineral madde içeriği yönünden yulafa benzemektedir. Ancak son dönemlerde 

önemi gittikçe azalmaktadır. Ülkemizde, Diyarbakır ve diğer bazı Güneydoğu Anadolu 

illerinde az miktarda yetiştirilmektedir. Bunun yanında, nemli taban çayırlarda üçgüllerle 

birlikte iyi bir karışım oluşturmaktadır. 

Kuşyemi, tek yıllık bir bitkidir. Gövde fazla miktarda kardeşlenmekte ve 60-80 cm 

kadar boylanmaktadır. İnce saplı ve yapraklıdır. Salkım yumurta şeklindedir. 1000-tane 

ağırlığı 5-6 g kadardır. 



Nemli ve ılıman iklimlere adapte olmuştur. Uzun sıcak günler ve serin geceler kuş yemi 

için çok uygundur. Bununla birlikte soğuğa ve kurağa kısmen dayanıklıdır. Birçok toprak 

tipinde yetişebilir, ancak nemli, killi-tınlı ve killi toprakları sevmektedir. 

Kışı ılık geçen yerlerde sonbaharda, sert geçen yerlerde toprak işlemeye hazır olur 

olmaz ilkbaharda ekim yapmak gerekir. Tohumlar 10-17 cm aralıklı sıralara hassas tahıl 

mibzeri ile ekilebilir. 606,000 tohum/dekar, uygun bir sıklık için yeterlidir. Ekimde 3,5-4,5 

kg/da tohumluk önerilebilir. Ekim derinliği 1,5-3,5 cm olup, ekim derinliği nem durumuna 

göre değişmektedir. 5-7,5 kg/da azot gübrelemesinde en iyi verimi vermektedir. Olgunlaşma, 

taneler sertleştiğinde ve başak rengi beyaz-bej olduğunda gerçekleşir. Tohum verimi iyi 

koşullarda 122- 163 kg/da olabilmektedir. 

 

MANDAOTU Buchloe dactyloides 

Fazlaca boylanmayan, yaz vejetasyonu süresince yeşil kalabilen ve yoğun bir çim 

katmanı oluşturan bitki, özellikle çayır ekosisteminin temel bir bileşeni olup, Amerikan 

bizonlarının temel yem kaynağını da oluşturmaktadır. Bu özelliği nedeniyle, hem yaban 

hayatı hem de kültür ırkı hayvanlar için ideal bir yembitkisi özelliği taşımaktadır. Az su 

harcaması, yoğun bakım istememesi ve hastalık ve zararlılara dayanıklılığı nedeniyle, son 

yıllarda şehir merkezlerinde de çim alanlar için kullanımı yaygınlaşmış bulunmaktadır. 

İlkbaharda erken yeşil renk alması, sonbaharda çekici bir "Altın" sarısı renge bürünmesi, 

bitkiye olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. 

Çok yıllık bir C4 bitkisi olan Mandaotu, en önemli sıcak iklim bitkilerinden biridir. 

Tohumla veya vejetatif olarak yetiştirilebilmekte ve güçlü stolonları ile yayılış göstermekte 

olup, yumuşak ve ince bir dokuya sahiptir. Kök sistemi 2 metre derinliğe kadar inen Manda 

otu, ortalama olarak 10-15 cm boylanabilmekte, gri-yeşil renkli görünüme sahip olan 

yapraklarının alt ve üst yüzeyi ince tüylerle kaplı bulunmaktadır. Bitki generatif dönemde, 2-3 

adet bayrak yaprağına benzeyen ve 10-15 cm'lik sap oluşturan tek taraflı bir başağa sahiptir. 

Erkek ve dişi bitkiler 8-10 cm'den 90-100 cm'ye kadar değişen uzunlukta stolonlar içerir. 

Bitkide çiçeklenme dönemi, Temmuz ayının ortasında başlayıp Ağustos ayının ortasına kadar 

devam eder. 

Esas olarak sıcak ve kurağa dayanıklılığı yüksek olan Manda otu, geçit yörelere yağışlı 

ve yarıkurak iklimlere de adapte olmuştur. Aşırı kuraklıkta hızlı bir şekilde dormansiye giren 

bitki, koşullar iyileştiğinde tekrar dormansiden çıkmakta ve gelişimine devam edebilmektedir. 

Manda otu, yıllık yağışı 250-500 mm arasında olan ekolojilerde, çoğu zaman doğal olarak 



yayılıp yetişmektedir. Bitkinin erkek ve dişi çiçek organları farklı bitkiler üzerinde yer 

almakta, erkek çiçekli bitkiler, dişi çiçeklere sahip olanlardan daha uzun çiçek sapına sahip 

olduğundan, özellikle vejetatif üretimlerde dişi çiçeklere sahip olan bitkiler tercih 

edilmektedir. 

Manda otu, kumlu killi, ağır ve kireçli topraklarda yetiştirilebilmektedir. Manda otu 

özellikle bakım ve sulama imkanlarının kısıtlı olduğu alanların ıslahında ve erozyon kontrol 

çalışmalarında çok yaygın olarak kullanılabilmektedir. Toprak sıcaklığı 16°C ulaştığında 

ekimi yapılabilen bitki, uygun koşullarda 14-21 günde çimlenmekte ve 60-90 gün içerisinde 

de alanı kaplayabilmektedir. ABD'de mera amaçlı ekimlerde 0,9-1,0 kg/da, yeşil alan 

ekimlerinde ise 10- 20 g/m2 tohumluk kullanımı yeterli olmaktadır.  

 

SAKALOTU (Bothriochloa sp., Andropogon sp., Schizachyrium sp.) 

SARI SAKALOTU (Bothriochloa ischaemum (L.) Keng) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan sarı sakalotu Ülkemizin kurak 

bölgelerindeki doğal meralarında yaygın olarak bulunan ve kurak yaz döneminde otlayan 

hayvanların en önemli yem kaynağını oluşturan buğdaygil türlerinden biridir. Kurağa ve 

soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Düşük verimli topraklara adapte olmuştur. Yüksek taban suyuna 

ve su basmasına toleranslı değildir. 

Sarı sakalotu, çokyıllık, yumak oluşturan, bazen stolon oluşturan, dipten otlatma veya 

biçim koşullarında çoğunlukla rizom oluşturan, yatık formlu bir sıcak mevsim buğdaygil 

bitkisidir. Fertil saplar 1-1.5 m boylanır. Çiçek durumu, başak salkımı şeklindedir. Başak 

ekseni ve çiçek sapları uzun kaba tüylerle kaplıdır.  

Sarı sakalotu, yıllık yağışı 350-500 mm ve ortalama sıcaklığı 10-20 °C olan alanlarda en 

iyi şekilde adapte olur. Drenajı iyi olan, kumlu, tınlı ve killi topraklara adapte olmuştur. İyi 

hazırlanmış ve bastırılmış tohum yatağına, kaba tüylü tohumlar gübre ile karıştırılarak, bir 

gübre dağıtma makinesi ile serpme olarak veya kaba tüylü tohumları ekebilen özel mibzerle 

ekilir. Dekara 1.1-1.7 kg/da tohum atılır. Tohumlar dormansi gösterir. Hasattan sonra 6-7 ay 

bekletilmiş tohumlar ekim için kullanılır. Ekim derinliğinin 0.6-0.7 cm olması gerekir. Ekim, 

Nisan-Mayıs aylarında yapılır. Bitki azotlu gübreye çok iyi reaksiyon gösterir. 

Ot amacıyla yetiştirildiğinde, çeşide ve yetişme koşullarına bağlı olarak, yılda 3-4 biçim 

verir. Otlatma amacıyla kullanıldığında, nöbetle otlatılmalıdır. Bitki boyu 30-45 cm'ye 

eriştiğinde otlatmaya başlanır ve 7.5-10 cm anız kalıncaya kadar otlatılır. Bir C4 bitkisi olan 

sarı sakalotu optimum büyüme koşullarında çok fazla biyomas üretir ve yem kalitesi hızla 



düşer. Bu nedenle, bitkinin hızlı büyüme döneminde parsellerde dinlenme süresi 5-10 gün, 

yavaş büyüme döneminde ise 3-5 hafta olmalıdır. Tohum üretimi amacıyla yetiştirildiğinde, 

60-90 cm sıra arasıyla ekilir. Bitkide tohumların olgunlaşması homojen değildir. Yaz başında 

ve sonbaharda olmak üzere iki kez tohum hasadı yapılabilir. Tohum hasadından 6-8 hafta 

önce 10-15 cm anız kalacak şekilde biçim yapılır ve 5-6 kg/da azot uygulanır. 2-4 kg/da saf 

canlı tohum verimi elde edilir. 

 

BÜYÜK SAKALOTU (Andropogon furcatus Muhl.) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan büyük sakalotu, ABD ve Kanada'da 

yüksek boylu seyrek buğdaygil meralarının (Prairie) en önemli türlerinden biridir. Kısa 

rizomlu olmakla beraber, yumak formu oluşturmaktadır. Bu nedenle hem biçime ve hem de 

otlatmaya elverişlidir. Salkım çıkarmadan önce biçildiğinde iyi kaliteli ot sağlar. Ilıman 

bölgelerde yaz merası veya kuru ot olarak yararlanılır. Lezzetli ve besleyici bir bitkidir. 

İlkbaharda ve yaz döneminde sığır ve koyunlar için lezzetli bir bitkidir. Zayıf toprak 

drenajına, orta derecedeki toprak tuzluluğuna ve toprak alkaliliğine toleranslıdır. Çok fazla 

miktarda kök oluşturur ve bu özelliği nedeniyle yetiştiği toprağın yapısını kısa sürede ıslah 

eder. Erozyon önleyici ve toprak ıslah edici bitki olarak kullanılır. 

Büyük sakalotu, çok yıllık, dik büyüyen, kısa rizomlu çim kapağı oluşturan bir sıcak 

mevsim buğdaygilidir. Elverişli koşullarda 3 m'ye kadar boylanabilir. Salkım hindi ayağına 

benzediği için büyük sakalotu bitkisi hindi ayağı sakalotu olarak da adlandırılır. 1000 tohum 

ağırlığı 2.6-3.2 g'dır. Fazla miktarda dallanan 3-6 mm kalınlığındaki rizomlar toprağın 2.5-5 

cm altındadır. Kök, toprağın 2-3 m derinlerine kadar inebilir. 

Büyük sakalotu yıllık yağışı 350-1270 mm arasında değişen bölgelere ve nemli, iyi 

drenajlı ve verimli topraklara adapte olmuştur. Ekim için iyi hazırlanmış, yabancı otlardan 

arındırılmış bir tohum yatağı gereklidir. Ekim, Nisan-Mayıs aylarında yapılır. Kuru ot veya 

otlatma amacıyla ekimde 1-1.5 kg/da saf canlı tohum atılır. Tohumların tüylü ve kılçıklı 

olması nedeniyle ekim zordur. Özel ekim mibzeri gereklidir. Ekim derinliği 0.6 1.2 cm 

olmalıdır. Ekimle birlikte 6-7 kg/da P205 ve 6-7 kg/da K20 içeren gübre uygulanır. Genellikle 

ekimde azotlu gübre uygulanmaz. Çünkü, fide gelişimi yavaştır ve uygulanan azot yabancı 

otları teşvik eder. Ancak, düşük verimli topraklarda yabancı ot kontrolü sağlanabildiğinde 

ekimle birlikte 3 kg/da azot uygulanır. İlkbaharda bitkiler 20 cm boylandığında bakım gübresi 

olarak yıllık 8 kg/da azot verilir. 



Ot elde etmek amacıyla biçim, salkım çıkmadan önce yapılır. Bu dönemden sonra ot 

kalitesi hızla azalır. Kuru ot verimi 750-1000 kg/da'dır. Kışa girmeden 4-6 hafta önce biçime 

son verilmelidir. Otlatma amacıyla kullanıldığında, bitki 25-30 cm'ye eriştiğinde otlatmaya 

başlanır. Otlatmaya 15 cm anız kalıncaya kadar devam edilir. Tohum üretimi amacıyla, 75 cm 

aralıklı sıralara 0.5 kg/da saf canlı tohum ekilir. 17-22 kg/da tohum verimi elde edilir. 

 

KÜÇÜK SAKALOTU (Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash) 

Çokyıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisi olan küçük sakalotu, Kuzey Amerika'nın 

uzun boylu seyrek buğdaygil meralarının doğal bitkisidir. Bitki yeşilken yabani ve evcil 

hayvanlar tarafından severek otlanır. Bitki yaşlandığında kabalaşır ve hayvanlar tarafından 

otlanmaz. Kuru ot amacıyla kullanılmaya elverişlidir. Bitkinin büyüme habitusu ve çok farklı 

topraklarda yetişebilmesi nedeniyle, iyi bir erozyon kontrol bitkisidir. Büyüme mevsimindeki 

mavi-yeşil yaprakları ve sonbaharda beyaz tüylü salkımları nedeniyle peyzaj bitkisi olarak 

kullanılır. 

Küçük sakalotu, 30-120 cm boylanan çok yıllık bir sıcak mevsim buğdaygil bitkisidir. 

Bitki yeşil renklidir. Ancak dip kısımlarda mavimtırak renklidir. Sonbaharda don ortaya 

çıktığında bitki kırmızımtırak renk alır. Yapraklar tüysüzdür. Ancak yaprakların dip kısmı 

tüylerle kaplıdır. Tohumlar beyaz tüylerle kaplıdır. 1000 tohum ağırlığı 1.5-2 g'dır. 

Küçük sakalotu çok farklı topraklarda yetişebilir. Ancak, iyi drenajlı, orta düzeyde 

nemli ve verimsiz topraklarda çok iyi yetişir. Bitki kurağa çok dayanıklı, gölgeye ve su 

basmasına oldukça dayanıklıdır. pH'sı 7 ve üzeri olan toprakları tercih eder. Ekim erken 

ilkbaharda yapılır. Serpme ekimde 1-1.5 kg/da saf canlı tohum ekilir. Mibzer ile ekim için 

tohumların kılçıklarından temizlenmesi gerekir. Ekim derinliği 0.6-1.2 cm olmalıdır. Yabancı 

ot rekabeti nedeniyle ekim sırasında azotlu gübre kullanılmaz. 200-500 kg/da kuru ot verimi 

verir. Otlatma amacıyla kullanıldığında, 10 cm anız kalacak şekilde otlatma yapılması gerekir. 

Tohum amacıyla yetiştirildiğinde 20 kg/da tohum verimi elde edilebilir. 

 


