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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
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MODÜLÜN ADI
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MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye/öğrenciye buğdaygil yem bitkilerini tanıması,
ekimini, bakımını, hasat ve muhafaza yapma bilgi ve
becerilerini kazandırmaktır.
1. Buğdaygil yem bitkilerinin literatüre göre; kök, gövde,
yaprak, başak ve tohum yapısını açıklayabileceksiniz.
2. Buğdaygil yem bitkilerinin ekimini yapabileceksiniz.
3. Buğdaygil yem bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.
4. Buğdaygil yem bitkilerinin pazar isteklerine göre;
hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
laboratuar, atölye).
Donanım: Ayrıklar, yumaklar, kılçıksız brom, çim
bitkileri, gübre, zirai mücadele ilaçları, traktör, toprak
işleme aletleri, ekim makinesi, şerit metre, kağıt, kalem,
terazi, kullanım kılavuzu, traktör, gübre makinesi, sulama
sistemi, zirai mücadele ilaçlama makinesi, biçerdöver,
orak makinesi, harman makinesi, traktör, römork, depo,
nem ölçme cihazı, cd, resimler, poster, afiş internet.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yem bitkileri dünyada tarımı yapılan önemli bitkiler arasında yer almaktadır. Yem
bitkileri buğdaygil ve baklagil yem bitkileri olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.
Buğdaygil yem bitkileri, baklagil yem bitkilerine göre daha geniş adaptasyon alanına sahip,
toprak istekleri daha az, soğuk, sıcak, don ve kurak gibi olumsuz iklim şartlarına daha
dayanıklı bitkilerdir. Bu nedenle buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği tarımsal ve hayvansal
üretim açısından oldukça önemlidir.
Buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği dünyada ve ülkemizde yaygın olarak
yapılmaktadır. İnsanların et, süt gibi hayvansal ürünlere olan talebinin artması ile birlikte
buğdaygil yem bitkileri üretiminde de artış olmuştur. Buğdaygil yem bitkileri; tohum yatağı
hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, yabancı otlarla mücadele ve hasat gibi işlemlerinin
tekniğine uygun olarak yapılmasıyla üretilir. Buğdaygil yem bitkilerinin üretiminde bazen
yanlış uygulamalar yapılabilmekte, bu yüzden hem kalite hem de verim kayıpları meydana
gelmektedir.
Bu modülde buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel özelliklerini öğrenecek, yetiştiricilik
için gerekli tohum yatağı hazırlığı, ekim, sulama, gübreleme, yabancı otlarla mücadele
işlemlerini yapabilecek, yetiştirilen bitkiyi hasat edecek ve uygun şartlarda muhafaza
edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Buğdaygil yem bitkilerinin literatüre göre; kök, gövde, yaprak, başak ve tohum
yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde yem bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret ederek üretimi ve
hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi alınız.



Buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel kısımları ile ilgili resimler temin ediniz.



Bu resimleri karşılaştırarak hangi bitkiye ait olduğunu belirleyiniz.

1. BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ
Modülün bu bölümünde buğdaygil yem bitkilerinin genel özellikleri ile kök, gövde,
yaprak, başak ve tohum yapısı ilgili bilgiler verilecektir.

1.1. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Genel Özellikleri
Yem bitkileri hayvan beslemesinde önemli bir yere sahiptir. Yem bitkileri;
hayvanların yeşil ot, kuru ot, silo yemi, tane yem ve yumrulu yem ihtiyaçlarını karşılamak
üzere yetiştirilen bitkiler olarak tanımlanabilir. Yem bitkileri sınıflandırılırken; baklagil yem
bitkileri ve buğdaygil yem bitkileri olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Bu iki grubun
haricinde diğer familyalara bağlı yem bitkileri de bulunmaktadır. Fakat yem bitkilerinin
büyük çoğunluğu baklagil ve buğdaygil yem bitkileri içerisinde yer almaktadır.

Resim 1.1: Buğdaygil yem bitkisi tarlası (otlak ayrığı)
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Buğdaygil yem bitkilerinin 620 cinsi ve yaklaşık 10000 kadar türü bulunmaktadır.
Buğdaygil yem bitkileri yapısal olarak büyük farklılıklara sahiptir. Bu bitkiler arasında
elverişsiz koşullar altında (soğuk ve kurak iklim şartlarına dayanıklı) yetiştirilebilen pek çok
tür bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan buğdaygil yem bitkileri
ayrık, yumak, brom ve çim türleridir. Buğdaygil yem içerik olarak karbonhidrat bakımından
zengindir ve bu nedenle hayvan beslenmesinde önemli bir yerleri vardır.
Buğdaygil yem bitkileri; çoğunlukla kuru ot, çayır ve mera, silaj bitkisi ve yeşil alan
bitkisi olarak değerlendirilir. Buğdaygil yem bitkisi türlerinin büyük çoğunluğunu serin iklim
koşullarına uyum sağlamıştır.
Buğdaygil yem bitkilerinin adaptasyon (yetişme ortamına uyumu) kabiliyetleri
yüksektir. Tarımsal faaliyetler için uygun olmayan iklim ve toprak şartlarının hakim olduğu
doğal meralardaki bitki örtüsün çoğunluğunu buğdaygil yem bitkileri oluşturur.
AYRIK

YUMAK

BROM

ÇİM

Otlak ayrığı (*)

Kamışsı yumak (*)

Kılçıksız brom (*)

İngiliz çimi (*)

Mavi ayrık (*)

Çayır yumağı (*)

Dağ bromu (*)

İtalyan çimi (*) (**)

Yüksek otlak ayrığı (*)

Koyun yumağı (*)

Dik brom (*)

Kırmızı yumak (*)

Tarla bromu (**)
Parlak brom (**)

Tablo 1.1: Ömürleri bakımından yem bitkileri (*) çok yıllık türler, (**) tek yıllık türler

Buğdaygil yem bitkileri oldukça geniş kullanım alanına sahip olan bitkilerdir. Bu
alanlar şunlardır:













Buğdaygil yem bitkileri insan ve hayvan gıdası olarak kullanılırlar.
Hayvan yemi olarak kuru ot üretiminde kullanılırlar.
Hayvan beslemede otlakiye olarak kullanılırlar.
Silajlık yem olarak kullanılırlar.
Çayır ve mera yem bitkisi olarak kullanılırlar.
Ekim nöbetinde kullanılırlar.
Yeşil gübre olarak kullanılırlar.
Bazı buğdaygil yem bitkileri endüstri ve sanatta kullanılırlar.
Toprak ve su muhafazasında kullanılırlar.
Toprak yapısını düzeltmede yani toprak ıslahında kullanılırlar.
Yeşil alan oluşturmada kullanılırlar.
Bazı buğdaygil yem bitkileri süs bitkisi olarak kullanılırlar.
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1.1.1. Buğdaygil Yem Bitkilerinin İklim İstekleri
Buğdaygil yem bitkileri genel olarak; sıcak, kurak ve soğuk şartlara oldukça dayanıklı
bitkileridir. Fakat su göllenmesi olan bölgelerde bu duruma karşı hassastırlar. Buğdaygil yem
bitkileri yetiştirme istekleri yönünden serin iklim ve sıcak iklim yem bitkileri olarak iki
grupta incelenebilir. Buğdaygil yem bitkilerinin çoğunluğu serin iklim yem bitkileri
içerisinde yer alırlar.
Serin iklim yem bitkileri ilkbaharın erken aylarında gelişmeye başlar ve gelişimleri
için günlük ortalama 4 °C sıcaklık isterler. Gelişmelerini yaz sıcakları ve kuraklık
başlamadan önce tamamlayarak tohumlarını olgunlaştırırlar. Yazın sıcak ve kurak devresini
durgun bir halde geçirdikten sonra, sonbahar yağışları ile birlikte yeniden büyümeye
başlarlar. Bu büyüme kışın erken donlarına kadar devam eder. Kışı yine durgun halde
geçiren serin mevsim yem bitkileri, ilkbaharda havaların ısınması ile birlikte yeniden
büyümeye başlarlar.
Sıcak iklim yem bitkileri ise büyüme ve gelişmeleri için günlük ortalama 10-12 °C
sıcaklık isterler. Büyümeleri sonbahara kadar sürer ve tohumlarını olgunlaştırdıktan sonra,
kışın soğuk aylarını durgun bir halde geçirirler.

1.1.2. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Toprak İstekleri
Buğdaygil yem bitkileri kumlu ve killi topraklar da dahil olmak üzere her türlü
toprakta yetiştirilebilir. Fakat iyi drene edilmiş topraklarda alınacak ürün miktarı daha fazla
olur. Tuzlu topraklara orta derecede dayanıklıdırlar. Bu genel özelliklerin yanında; verimsiz,
taban suyu yüksek, tuzlu, asitli ve su geçirimi düşük toprak şartlarında yetiştirilebilecek
türleri de bulunmaktadır.

1.2. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Kök Özellikleri
Buğdaygil yem bitkileri saçak kök sistemine sahiptir. Ekim sonrası çim kökleri
meydana gelir. Kardeşlenme sonrası ise esas kökler oluşur.

Resim 1.2: Saçak kök yapısı
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Ayrık türlerinin kök özellikleri



Otlak ayrığı: Saçak kökleri oldukça gelişmiştir. Bu nedenle kuraklıklara
oldukça dayanıklıdır.
Mavi ayrık: Saçak kökleri çok gelişmiştir. Kısa rizomlara sahiptir ve
kuvvetli çim meydana getirir.

Resim 1.3: Mavi ayrık bitkisinin kök yapısı




Yüksek otlak ayrığı: Saçak kök sistemine sahiptir.

Çim türlerinin kök özellikleri



İngiliz çimi: Saçak kök sistemine sahiptir.
İtalyan çimi: Saçak kök sistemine sahip olup İngiliz çimlerine göre saçak
kök sistemi daha gelişmiştir.

Resim 1.4: İngiliz çimi kök yapısı
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Resim 1.5: İtalyan çimi kök yapısı



Yumak Türlerinin Kök Özellikleri


Kamışsı yumak: Derin bir kök sistemine sahiptir. Kuvvetli yumak
oluşturur ve kısa rizomları bulunur.

Resim 1.6: Kamışsı yumak kök yapısı






Çayır yumağı: Yumak oluşumu zayıftır. Kısa rizomlara sahiptir.
Kardeşlenme az görülür.
Koyun yumağı: Oldukça sık yumak oluşturur. Fazla kardeşlenme
görülür.
Kırmızı yumak: Hem yumak hem de rizom oluşturan bir türdür.

Brom türlerinin kök özellikleri


Kılçıksız brom: Derin bir kök sistemine sahiptir. Rizomlu bir bitkidir.

7

1.3. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Sap Özellikleri
Buğdaygil yem bitkileri otsu yapıdadır. Bu bitkilerin sap kısmı boğum ve boğum
aralarından meydana gelmiştir. Boğumların içi doludur. Boğum aralarının içi ise boştur.
Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen buğdaygil yem bitkilerinin sap özellikleri şunlardır:


Ayrık türlerinin sap özellikleri


Otlak ayrığı: Bitki boyu 50-70 cm kadardır. Yumak şeklinde bir
gövdeye sahiptir. Saplar ince ve alttan dirseklidir.

Resim 1.7: Otlak ayrığının sap yapısı



Mavi ayrık: Yumak şeklinde bir gövdeye sahiptir. Otlak ayrığına göre
daha uzun boyludur.

Resim 1.8: Mavi ayrığın sap yapısı



Yüksek otlak ayrığı: Bitki boyu 90-180 cm arasındadır. Kaba bir yapıya
sahip olup, yumak meydana getirmektedir.
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Resim 1.9: Yüksek otlak ayrığının sap yapısı



Çim türlerinin sap özellikleri


İngiliz çimi: Bitki boyu 90 cm’ye kadar uzayabilir. İngiliz çimi dik
gelişen bir gövdeye sahiptir.

Resim 1.10: İngiliz çiminin sap yapısı



İtalyan çimi: Bitki boyu 130 cm’ye kadar uzayabilir. İtalyan çimi dik
gelişen bir gövdeye sahiptir.

Resim 1.11: İtalyan çiminin sap yapısı
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Yumak türlerinin sap özellikleri


Kamışsı yumak: Bitki boyu yaklaşık 100-150 cm arasındadır.

Resim 1.12: Kamışsı yumağın sap yapısı



Çayır yumağı: Saplar dik şekilde gelişir ve sapların dip kısmı kırmızı
renklidir.

Resim 1.13: Çayır yumağının sap yapısı



Koyun yumağı: Bitki boyu 10-60 cm arasındadır. Koyun yumağı dik
gelişir.
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Resim 1.14: Koyun yumağının sap yapısı



Kırmızı yumak: Bitki boyu 40-100 cm arasındadır. Sapın alt kısımları
pembe renklidir.

Resim 1.15: Kırmızı yumağın sap yapısı



Brom türlerinin sap özellikleri


Kılçıksız brom: Bitki boyu 80-120 cm arasındadır.

Resim 1.16: Kılçıksız bromun sap yapısı
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1.4. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Yaprak Özellikleri
Buğdaygil yem bitkilerinde yapraklar; yaprak ayası, yaprak kını, yakacık ve kulakçık
olma üzere dört bölümden meydana gelmiştir. Yapraklar; her boğum arasına bağlı, alternatif
şekilde dizilmiş ve gövdeye sapsız bir şekilde bağlanmıştır. Ülkemizde yaygın olarak
yetiştirilen buğdaygil yem bitkilerinin yaprak özellikleri şunlardır:


Ayrık türlerinin yaprak özellikleri





Otlak ayrığı: Yaprak ayaları düz şekildedir. Bazı bitkiler bol yapraklı,
ince gövdeli olmalarına rağmen bazıları az yapraklı ve kaba gövdelidir.
Yüksek otlak ayrığı: Kaba yapılı yapraklara sahiptir. Kulakçıklar uzun,
dar şekildedir ve uç kısma doğru daralarak üçgen şeklini alır.

Çim türlerinin yaprak özellikleri


İngiliz çimi: Yapraklar tüysüz, parlak, yeşil renktedir. Genç sürgünlerde
yaprak ayaları katlanmış durumdadır.

Resim 1.17: İngiliz çimi yaprağı



İtalyan çimi: Tek yıllık çimde yapraklar tüysüzdür. Genç sürgünlerde
yaprak ayaları katlanmamıştır. Yaprak, sürgün içinde yuvarlak şekildedir.
Yaprak ayası yumuşak koyu yeşil renktedir.

Resim 1.18: İtalyan çimi
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Yumak türlerinin yaprak özellikleri


Kamışsı yumak: Yaprakları koyu yeşil renktedir. Yapraklar yaprak kını
içerisinde dürülmüş durumdadır. Yaprak ayası geniş olup ucu sivri ve
deri yapısındadır.

Resim 1.19: Kamışsı yumak yaprağı



Çayır yumağı: Yapraklar parlak yeşil renktedir. Yapraklar yaprak kını
içerisinde yuvarlak şekildedir. Yaprak ayasının üst yüzü dalgalı, alt yüzü
ise düz yapıdadır.

Resim 1.20: Çayır yumağı yaprağı



Koyun yumağı: Yaprakları kendi üzerine dürülmüş durumdadır. Yaprak
ayasının ucu sivri ve mavi-gri renklidir.
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Resim 1.21: Koyun yumağı yaprağı



Kırmızı yumak: Parlak yeşil renkte yapraklara sahiptir. Yaprak ayasının
üst yüzeyi çıkıntılı, alt yüzeyi ise düz yapıdadır.

Resim 1.22: Kırmızı yumak yaprağı



Brom türlerinin yaprak özellikleri


Kılçıksız brom: Yaprak kını kapalı ve tüysüz yapıdadır. Yaprak ayası
düz, ucu sivri, ve ayanın orta kısmında W şeklinde çizgi vardır.

Resim 1.23: Kılçıksız brom yaprağı
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1.5. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Başak ve Tohum Özellikleri
Buğdaygil yem bitkilerinde başaklar, başakçıkların bir eksen üzerinde çeşitli şekillerde
dizilmesiyle meydana gelmiştir. Başakçıklar ise çiçeklerin bir eksen üzerinde dizilmesiyle
oluşmuştur.
Buğdaygil yem bitkilerinin tohumları iç kavuz ve kapçık tarafından sarılmış yapıdadır.
Bu yapıya karyopsis adı da verilir. Tohumlar şekil ve büyüklük açısından birbirinden
oldukça farklıdır. Buğdaygil yem bitkilerinin tohumlarında bin dane ağırlığı 0,06-8 gram
arasında değişir. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen buğdaygil yem bitkilerinin başak ve
tohum özellikleri şunlardır:


Ayrık türlerinin başak ve tohum özellikleri


Otlak ayrığı: Başakçık topluluğu sık veya seyrek başak şeklindedir.
Başakçıklar kılçıklı veya kılçıksız olabilir. Tohumların bin dane ağırlığı
2–3 gramdır.

Resim 1.24: Otlak ayrığı başak ve tohumu



Mavi ayrık: Başakçık topluluğu sade, seyrek ve iki taraflı başak
şeklindedir. Başak uzunluğu 10-25 cm arasındadır. Tohumların bin dane
ağırlığı 4-5,5 gram arasındadır.

Resim 1.25: Mavi ayrık başak ve tohumu
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Yüksek otlak ayrığı: Başakçıklar iki taraflı seyrek başak yapısındadır.
Tohumları diğer ayrık türlerine göre daha büyüktür.

Resim 1.26: Yüksek otlak ayrığı tohumu



Çim türlerinin başak ve tohum özellikleri





İngiliz çimi: Başak uzunluğu yaklaşık 30 cm’dir ve genellikle
kılçıksızdır. Tohumların bin dane ağırlığı 2 gram kadardır.
İtalyan çimi: Başak uzunluğu 17-35 cm arasındadır. Tohumların bin
dane ağırlığı 2 gram kadardır.

Yumak türlerinin başak ve tohum özellikleri


Kamışsı yumak: Başakçıklar dar veya geniş salkım meydana getirirler.
Salkımlar ise dallanmış yapıda olup uzunluğu 15-30 cm arasındadır.
Tohum hafif mor renkli, kavuzlu ve 7-8 mm uzunluğundadır. Tohumların
bin dane ağırlığı 2,5 gramdır. Başakçıklarda 5-7 adet tohum bulunur.

Resim 1.27: Kamışsı yumak başak ve tohumu
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Çayır yumağı: Başakçıklar toplu salkım şeklindedir. Başakçık uzunluğu
10-20 cm arasındadır. Tohumlar 6-7 mm boyunda olup, kavuzludur.
Tohumların bin dane ağırlığı 2 gramdır.

Resim 1.28: Çayır yumağı başak ve tohumu



Koyun yumağı: Başakçıklar salkım şeklinde ve gri renklidir. Kavuzlu
tohumlar 5 mm uzunluğundadır. Tohumların bin dane ağırlığı 0,7
gramdır.

Resim 1.29: Koyun yumağı başak ve tohumu



Kırmızı yumak: Başakçıklar sık salkım yapısındadır. Küçük tohumları
vardır. Tohumlarının bin dane ağırlığı 1,2 gramdır.

Resim 1.30: Kırmızı yumak başak ve tohumu
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Brom türlerinin başak ve tohum özellikleri


Kılçıksız brom: Başakçıkları karışık salkım şeklindedir. Salkım
uzunluğu 10-20 cm arasındadır. Salkımlar çiçeklenme döneminde açılır.
Tohumların bin dane ağırlığı 3-4 gramdır.

Resim 1.31: Kılçıksız brom başağı

Şekil 1.1: Buğdaygil yem bitkisinin genel yapısı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Buğdaygil yem bitkilerinin literatüre göre; kök, gövde, yaprak, başak ve tohum
yapısını açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel
özelliklerini belirleyiniz.

 Buğdaygil yem bitkileri ile ilgili
tablo ve koleksiyonlar hazırlayınız.

Öneriler
 Buğdaygil yem bitkilerinin köklerini
inceleyiniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin bitki sapını
inceleyiniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin yapraklarını
inceleyiniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin çiçek, başak ve
tohumlarını inceleyiniz.
 Buğdaygil yem bitkilerine ait kök, sap,
yaprak, başak ve tohumları temin ediniz.
 Bitki kısımlarını temin edemediğiniz durumda
resimlerini bulunuz.
 Koleksiyon hazırlamak için bir defter temin
ediniz ve her bitki için yeterli sayıda sayfa
ayırınız.
 Bitki kısımlarını ve resimlerini ayırdığınız bu
sayfaya yapıştırınız ve hangi kısma ait
olduğunu yazınız.
 Tablo oluşturmak için pano veya panolar
temin ediniz.
 Bitki kısımlarını ve resimlerini bu panoya
yapıştırınız.
 Bitki kısımlarını ve resimlerinin altına hangi
kısma ait olduğunu yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Buğdaygil yem içerik olarak proteince zengindir ve bu nedenle hayvan
beslenmesinde önemli bir yerleri vardır.

2.

( ) Buğdaygil yem bitkisi türlerinin büyük çoğunluğunu sıcak iklim koşullarına uyum
sağlamıştır.

3.

( ) Buğdaygil yem bitkileri saçak kök sistemine sahiptir.

4.

( ) Buğdaygil yem bitkileri boğumların içi boştur.

5.

( ) Buğdaygil yem bitkilerinde başaklar, başakçıkların bir eksen üzerinde çeşitli
şekillerde dizilmesiyle meydana gelmiştir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Serin iklim yem bitkileri ilkbaharın erken aylarında gelişmeye başlar ve gelişimleri
için günlük ortalama ………….. sıcaklık isterler.

7.

Buğdaygil yem bitkileri …………. kök sistemine sahiptir.

8.

Otlak ayrığında bitki boyu ……………… cm kadardır.

9.

Buğdaygil yem bitkilerinin tohumlarında bin dane ağırlığı …………… gram arasında
değişir.

10.

Kılçıksız bromun başakçıkları …………….. ………………. şeklindedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “bir sonraki öğrenme faaliyetine” geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Buğdaygil yem bitkilerinin ekimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Buğdaygil yem bitkilerine ait tohumları temin ediniz.



Tohumlardan bir pano meydana getiriniz.



Her tohumun altına ekimi ile ilgili genel bilgileri yazınız.

2. BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNİN EKİMİ
Modülün bu bölümünde buğdaygil yem bitkilerinin ekimi için gerekli toprak
hazırlıkları, ekimde kullanılan makineler ve ayarları ile ekim ve ekim sonrası yapılacak
işlemlerle ilgili bilgiler verilecektir.

2.1. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Tohum Yatağı Hazırlama
Buğdaygil yem bitkileri genellikle ufak tohumlara sahiptir. Bu nedenle iyi bir tohum
yatağının hazırlanmasına gerek duyulur. Buğdaygil yem bitkileri sonbahar ve ilkbahar olmak
üzere iki dönemde ekilmektedir.
Ekim sonbaharda güzlük veya kışlık olarak yapılacaksa ilk sürüm ilkbaharda yapılır.
Eğer bu dönemde tarlada ürün varsa, bu ürün kaldırıldıktan sonra anız bozulur. Bu durumda
tohum yatağı ikileme, diskaro ve merdane çekme suretiyle sonbaharda ekimden önce tohum
yatağı hazırlanır.

Resim 2.1: Sonbahar sürümü
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Ekim yazlık yapılacaksa, tarla sonbaharda derin sürüm yapılı ve öylece bırakılır.
Tohum yatağı ilkbaharda ekim öncesi diskaro ve merdane çekme suretiyle hazır hale
getirilir.

Resim 2.2: Diskaro ile yüzeysel sürüm

Buğdaygil yem bitkilerinin ekilebileceği iyi bir tohum yatağı şu özellikleri
taşımalıdır:








Ekim yapılacak toprak iyice ufalanmış olmalıdır. Bu sayede tohum toprakla
iyice temas ederek tohumun çimlenebilmesi için yeterli nemi alması sağlanmış
olur. Bu işlem için toprak önce pullukla sürülür, ikileme yapılır ve en son
diskaro çekilir.
Ekim öncesi toprak bastırılmalıdır. Ufalanan toprak aynı zamanda kabarır. Bu
durum ekilen tohumların toprakla sıkı temas etmesini engeller. Toprakla temas
edemeyen tohumlar yeterli nemi bulup çimlenemezler. Ekim sonrası herhangi
bir problem çıkmaması için toprak bastırılmalıdır. Bu işlem için ekimin hemen
sonrasında merdane, sürgü ve tapan gibi aletler kullanılarak kabaran toprak
bastırılır.
Ekim yapılacak toprağın verim gücüne göre uygun yem bitkileri tercih
edilmelidir. Hazırlanan tohum yatağı bitki için besleyici olmalıdır. Tohum
yatağında yeterli besin maddesi yoksa çimlenen bitkiler iyi gelişemezler. Bu
işlem için ekim öncesi toprak analizleri yaptırılmalıdır.
Tohum yatağı yabancı otlardan temizlenmiş olmalıdır. Bu sayede yem
bitkilerinin us, besin maddeleri ve ışığına ortak olan yabancı otlar ile yem
bitkilerinin rekabeti önlenmiş olur. Bu işlem kültürel, mekanik ve kimyasal
mücadele yöntemleri uygulanarak yapılabilir.
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Resim 2.3: İyi hazırlanmış tohum yatağı

2.2. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Kullanılan Ekim Makineleri
Buğdaygil yem bitkilerinin ekiminde genellikle hububat mibzeri kullanılır. Fakat çok
küçük tohumlara sahip buğdaygil yem bitkilerinin ekimi için özel mibzerlere kullanılmalıdır.

Resim 2.4: Hububat mibzeri ekim

Buğdaygil yem bitkilerinin ekiminde genellikle, kesiksiz sıraya ekim yapan ekim
makineleri kullanılır. Bu makinelerde sıra arası mesafeler ayarlanabilir özelliktedir. Bu
makineler birbirlerine paralel sıralar halinde ekim yapar. Makine tarafından açılan çiziye
tohumlar kesiksiz olarak dökülür.
Makine ile ekimin başlıca faydaları şunlardır:






Mibzer ile ekimlerde atılacak tohum miktarı ayarlanabilir.
Sıra arası mesafeler ayarlanabilir.
Bitki çıkışları aynı zamana denk gelir.
Bitki yetişmesi için en uygun ortam sağlanır.
Bakım ve hasat işlemleri daha rahat yapılabilir.
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2.3. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Ekim İle İlgili Tanımlar
Buğdaygil yem bitkilerinin kullanılan ekimle ilgili terimler şunlardır:










Tohum: Bitki çiçeklerinin dişi organının tozlanma ve döllenmesinden sonra
meydana gelen, embriyosu ve yedek besin deposu bulunan generatif üreme
organına tohum denir.
Tohumluk: Bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan tohum dediğimiz generatif
organları ile çelik, yumru, soğan, rizom, stolon gibi vejetatif organların tümüne
birden tohumluk denir.
Tohumluk miktarı: Bir dekar alana ekilen veya dikilen tohumluk miktarıdır ve
kg/da olarak ifade edilir. Tohumluk miktarını ekim sıklığı, tohum ağırlığı,
tohumluk safiyeti ve biyolojik değeri belirler.
Tohumluğun safiyeti: Tohumun 1000 dane ağırlığı ile tohumluğun içinde
bulunan canlı ve cansız yabancı madde miktarı ile bunların birbirine oranı
tohumluğun safiyeti olarak adlandırılır. Bu oranın iyi bir tohumlukta %97
olması gereklidir.
Tohumluğun biyolojik değeri: Tohumluğun çimlenme hızı ve çimlenme gücü
ile sürme hızı ve sürme gücü tohumluğun biyolojik değeri olarak adlandırılır.
Bu oranlar çeşitli denemeler sonucu olarak elde edilir ve % olarak belirtilir.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda 1 dekarlık alana atılacak tohum miktarı
hesaplanabilir. Bu hesap şu formülle gösterilir:

Şekil 1.1: dekar alana atılacak tohum miktarı formülü

2.4. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Ekim Makinelerinin Norm Ayarı
Birim alana atılması gereken tohum miktarının, mibzerin ekici düzeneğiyle
ayarlanarak toprağa ekilmesi işlemine ekim normu ayarı adı verilmektedir. Ekim normu
ayarı iki şekilde yapılmaktadır.
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Resim 2.5: Pnömatik mibzerle ekim

Birinci yöntemde birim alana atılacak tohum miktarına göre ekim makinesi ayarını
yapmak için mibzerin kullanma kitaplarından veya ekim tablolarından yararlanılır. Eldeki
tablolara göre verilen değerler ekim makinesi üzerinde uygulanırsa istenilen miktardaki
tohum ekilmiş olur.
İkinci yöntemde ekim normu ayarına ait elimizde hiçbir değer bulunmayan ekim
makinelerinde uygulanır. Bu yöntem ekim makinesinin 100 m2 alanı ekmesi için tekerin kaç
defa döneceği veya mibzer tekerinin 20 tur çevrilmesi esasına dayanarak yapılır. Tur
yöntemine (100 m2 yöntemi) göre ekim normu kontrolünde, ekim makinesinin hareket
tekerleği, makine 100 m2 alan ekecek kadar çevrilerek belirlenir. Bu iki yöntem için; ekim
makinesinin iş genişliği=i (m), ekim makinesinin tekerinin çevresi=ç (m), dekara atılacak
tohum miktarı= TM (kg/da) ve makine tekeri patinajı=P (%) ile ilgili verilerin bilinmesi
gerekir. Yapılacak matematiksel ekim normu belirlenir ve daha sonra kontrolü yapılır. Bu
işlem aşağıdaki şekilde yapılabilir:



Ekimi yapılacak tohum mibzerin deposuna boşaltılır ve deponun her tarafına
düzgün olarak yayılır.
Makine tekerleği ve tekerleğin karşısına gelen yer, tebeşirle işaretlenir. Makine
tekerleği, normal çalışma durumundaki gibi duraklamadan yani kesiksiz 20 tur
veya 100 m2 yönteminde hesaplanan tur kadar çevrilir.

Resim 2.6: Mibzer tekerinin işaretlenmesi ve çevrilmesi



Tekerin çevrilmesi ile birlikte makineye takılan ölçü kabına, makinenin altına
serilen branda veya beze dökülen tohum tartılır.
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Resim 2.7: Ekim normu ayarı




Hesaplamalar sonucu bulunan rakam ile tartılan tohum miktarı aynı ise ayar
doğrudur. Miktar az veya çok olursa ayar yerlerinden ayarlanır.
Ayar yapıldıktan sonra 2-3 defa deneme yapılarak elde edilen değerler kontrol
edilir.

Ekim makinelerinde ayar yerleri, makinenin markasına göre farklı şekillerde olabilir.
Bu nedenle ekim makinesinin bakım ve kullanma kitabı iyi okunmalı ve ayar dikkatli bir
şekilde yapılmalıdır.
Kullanılacak Tohum Miktarı
(kg/da)
Ot için

Tohum için

0,75–1,2

0,25-0,5

Ekim
Derinliği
(cm)

Sıra Arası Mesafe (cm)
Ot için

Tohum için

2-2,5

30-40

50-100

Ayrık Türleri
Otlak ayrığı
Mavi ayrık

1-1,5

3-4

50-60

70-80

Yüksek otlak ayrığı

2

3-4

60-70

80-100

Yumak türleri
Brom türleri
Çim türleri

1,5-2

1-1,5

1,5-2 (*) / 1( **)
1,5-2

3-3,5

0,6-1
1-1,5
0,6-1,3

30
50-60

40-50
20-40

Tablo 1.1: Buğdaygil yem bitkilerinde kullanılacak tohum miktarları (*)Tek başına ekim / ( **)
Karışık ekim
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2.5. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Ekimde Dikkat Edilecek Hususlar
Buğdaygil yem bitkilerinin ekiminde dikkat edilecek başlıca husus şunlardır:









Buğdaygil yem bitkileri ekiminde kullanılacak sertifikalı ve resmi kurumlarca
tavsiye edilen tohum olmalıdır.
Norm ayarı sonucunda bulunan miktarda tohum kullanılmalıdır.
Ekim; iklim şartları ve yem bitkisinin kışlık veya yazlık oluşuna göre en uygun
zamanda yapılmalıdır.
Küçük tohumlu buğdaygil yem bitkileri, fazla yağış alan bölgelerde meydana
gelen kaymak tabakasını kırmak amacıyla arpa, yulaf gibi bitkilerle ekilmelidir.
Üretim amacına göre (tohum veya kuru ot elde etme) uygun ekim yöntemi
kullanılmalıdır.
Ekimin tek veya karışım durumuna göre ekim yapılmalıdır.
Ekim tohumun iriliğine göre uygun derinlikte yapılmalıdır.
Ekim sıklığı iyi ayarlanmalıdır.

2.6. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Ekim Sonrası Yapılacak İşlemler
Buğdaygil yem bitkilerinde ekim sonrası yapılacak başlıca işlemler toprağın
bastırılması, tesis gübrelemesi ve çıkış sonrası yapılacak sulamadır.
Buğdaygil yem bitkilerinin ekildikten sonra, toprak merdane veya ağır bir tapan ile
bastırılmalıdır. Bu işlemin amaçları; genellikle küçük olan buğdaygil yem bitkilerinin
tohumlarının toprakla temasını sağlamak ve bastırma suretiyle bitkilerin dikey gelişmelerini
azaltıp kardeşlenmelerini teşvik etmektir. Toprağı bastırmak için kullanılacak merdane çok
ağır veya çok hafif olmamalıdır. Ağır silindirler tohumu toprakta fazla sıkıştırıp çimlenmeyi
engelleyebilir. Çok hafif silindirler ise tohumun toprakla yeterince temas etmesini azaltır. Bu
işlem toprak ıslak veya aşırı nemli iken yapılmamalıdır.

Resim 2.8: Merdane ile toprağın bastırılması
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Ekim sonrası yapılacak işlemlerden bir tanesi de tesis gübrelemesidir. Bu amaçla daha
önce yapılmış toprak analizleri ve bitki ihtiyaçlarına göre uygulanacak gübre miktarları
belirlenir. Verilecek gübreler (azot, fosfor ve potasyum) uygun bir gübre dağıtma makinesi
ile toprağa uygulanır.
Tohumlar çimlenip bitki toprak yüzeyine çıkış yaptıktan sonra, yağışlar yetersiz
gelmiş ise sulama yapılmalıdır. Bu amaçla yağmurlama sulama sistemi tercih edilmelidir.
Eğer bu sistemi kurma imkanı yoksa salma sulama yapılmalıdır. Salma sulamada dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta yeni çıkış yapmış bitkileri yatırmayacak şekilde yavaş
yavaş sulama yapmaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek buğdaygil yem bitkilerinin ekimini
yapınız.

İşlem Basamakları
 Buğdaygil yem bitkilerinin tohum
yatağını hazırlayınız.

 Buğdaygil yem bitkilerinde ekim
makinesini traktöre bağlayınız.

Öneriler

















 Buğdaygil yem bitkilerinde ekim
normunu hesaplayınız.







 Buğdaygil yem bitkilerinde ekim
makinesinin atölye ayarlarını
yapınız.









Derin sürüm yapınız.
Yüzeysel sürüm yapınız.
Tarlada oluşan kesekleri parçalayınız.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağı bastırma için merdane çekiniz.
Öncelikle iş güvenliği önlemlerini alınız.
Traktörle makineye yavaşça yanaşınız.
Çekilir tiplerde çeki okunu çeki kancasına
takıp pim ile bağlantısını tespit ediniz.
Askılı tiplerde ise ilk önce ayarsız yan
bağlantı kolunu bağlayınız.
Sonra ayarlı yan bağlantı kolunu bağlayınız.
En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.
Ekim normu ayarını hangi yöntemle
yapacağınıza karar veriniz.
Makinenin iş genişliğini bulunuz.
Makine teker çevresini ölçünüz.
Dekara atılması istenen tohum miktarını tespit
ediniz.
Makinenin ölçü kabını takınız veya altına
branda seriniz.
Ayar kollarını belli bir konuma getiriniz.
Makine tekerini 20 tur/100 m2 yöntemi turuna
göre çeviriniz.
Ölçü kabı veya brandaya dökülen miktarı
tartınız.
Miktar az veya çok ise ayar yerlerinden
ayarlayınız.
Bulduğunuz miktar doğru olsa bile 2-3
deneme daha yapınız.
Ön arka paralellik ayarını yapınız.
Sağ sol paralellik ayarını yapınız.
Sıra arası ayarını yapınız.
Çizek (markör) ayarını yapınız.
Gübre normu ayarını yapınız.
Klape açıklık ayarını yapınız.
Ekim derinliği ayarını yapınız.
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 Tohum deposunun dolu olmasına dikkat
ediniz.
 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu
seçiniz.
 Uygun ilerleme hızını belirleyiniz.
 Tarla şartlarına göre ekime başlanacak yeri
tespit ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinde ekim
 Tarlaya girerek makine ile ekime başlayınız
yapınız.
ve ekimi yapınız.
 Ekim sırasında çizek (markör) izini takip
ediniz.
 Çalışma sırasında depodaki tohumu kontrol
ediniz.
 Çalışma sırasında olabilecek arızaları tespit
ediniz ve gideriniz.
 Uygun ağılıkta bir merdane seçiniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinde merdane  Merdaneyi traktör bağlayınız.
çekiniz.
 Ekim yapılmış tarlada merdane çekme
işlemini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Buğdaygil yem bitkileri sadece sonbahar döneminde ekilen bitkilerdir.

2.

( ) Buğdaygil yem bitkilerinin ekiminde genellikle, kesiksiz sıraya ekim yapan ekim
makineleri kullanılır.

3.

( ) Buğdaygil yem bitkilerinin ekiminde genellikle hububat mibzeri kullanılır.

4.

( ) Tohumluk miktarını ekim sıklığı, tohum ağırlığı, tohumluk safiyeti ve biyolojik
değeri belirler.

5.

( ) Tohumlar çimlenip bitki toprak yüzeyine çıkış yaptıktan sonra, yağışlar yetersiz
gelmiş olsa bile sulama yapılmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Ekim sonbaharda güzlük veya kışlık olarak yapılacaksa ilk sürüm ………………..
yapılır.

7.

Tohumun 1000 dane ağırlığı ile tohumluğun içinde bulunan canlı ve cansız yabancı
madde miktarı ile bunların birbirine oranı tohumluğun …………………. olarak
adlandırılır.

8.

Tohumluğun çimlenme hızı ve çimlenme gücü ile sürme hızı ve sürme gücü
tohumluğun …………………… değeri olarak adlandırılır.

9.

Küçük tohumlu buğdaygil yem bitkileri, fazla yağış alan bölgelerde meydana gelen
…………………… tabakasını kırmak amacıyla arpa, yulaf gibi bitkilerle ekilmelidir.

10.

Buğdaygil yem bitkilerinin ekildikten sonra, toprak merdane veya ağır bir
………………… ile bastırılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Buğdaygil yem bitkilerinin mibzerle ekimi için norm ayarı yapınız.


Ekim normu ayarı yapmak

Malzemeler








Ekim makinesi
Tohum
Terazi
Takoz
Branda veya bez
Metre
Kalem, kağıt ve hesap makinesi

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında ekim normu ayarı yapmak için aşağıda listelenen
davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Ekim normu ayarını hangi yöntemle yapacağınıza karar verdiniz mi?
2. Makinenin iş genişliğini buldunuz mu?
3. Ekim makinesinin teker çevresini ölçtünüz mü?
4. Birim alana (1 dekar) atılması istenen tohum miktarını tespit etini mi?
5. Makinenin ölçü kabını takıp veya makinenin altına branda veya bez
serdiniz mi?
6. Ekim makinesinin ayar kollarını belli bir konuma getirdiniz mi?
7. Ekim makinesi takoza aldınız mı?
8. Makine tekerini 20 tur/100 m2 yöntemi turuna göre çevirdiniz mi?
9. Brandaya, beze veya ölçü kanına dökülen tohum miktarını tarttınız
mı?
10. Dökülen miktar hesaplanan miktardan az veya çok ise ayar
kollarından tekrar ayar yaptınız mı?
11. Bulduğunuz miktar doğru olsa bile kontrol amacıyla 2-3 deneme daha
yaptınız mı?
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Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Buğdaygil yem bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde yem bitkileri üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ediniz.



Çiftçilerin buğdaygil yem bitkilerine hangi bakım işlemlerini hangi dönemlerde
uyguladıklarını araştırınız.



Çiftçilerin bitkilere bakım işlemlerini uygularken mekanizasyondan ne kadar
yararlandıklarını araştırınız.

3. BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNDE BAKIM
İŞLEMLERİ
Modülün bu bölümünde buğdaygil yem bitkilerine uygulanan bakım işlemleri ile bu
işlemlerde kullanılan alet ve makinelerin ayar ve bakımları ile ilgili bilgiler verilecektir.

3.1. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Bakım İşlemleri ve Uygulama
Yöntemleri
Buğdaygil yem bitkileri çok fazla bakım isteyen bitkiler değildir. Genel olarak sulama,
gübreleme ve yabancı ot mücadelesi buğdaygil yem bitkilerinde uygulanan bakım
işlemleridir. Bakım işlemleri bakımından en önemli sorun yabancı otlardır.

3.1.1. Sulama
Buğdaygil yem bitkilerinin bir kısmı fazla suya ihtiyaç duymazken, bazıları da fazla
su ister. Bitkilerin su ihtiyaçları belirlendikten sonra su kaynağı ve şartlara göre sulamanın
hangi yöntemle yapılacağına karar verilir. Buğdaygil yem bitkilerinin su ihtiyaçları türlere
göre farklılıklar gösterir. Buğdaygil yem bitkileri için en uygun sulama yöntemi yağmurlama
sulamadır. Bu imkan yoksa bitkilerde yatmaya neden olmayacak ve suyu göllendirmeden
salma sulama yapılmalıdır.
Ayrık türlerinin su ihtiyacı fazla değildir. Ayrıkta yağmurların sonrası başaklanma
başlangıcına kadar 8-10 gün arayla sulama yapılması yeterlidir.
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Ayrıkların aksine çim türlerinin su istekleri çok fazladır. Çim türleri hem yem bitkisi
hem de peyzaj bitkisi olarak kullanıldığından sulama ihtiyacı farklılık gösterir. Genel olarak
iyi ve kaliteli ürün alabilmek için toprakta bitkinin yararlanabileceği nem oranı %50-60
seviyelerine düştüğünde mutlaka sulama yapılmalıdır. Verilecek su miktarı, eksilen su
miktarını tarla kapasitesine getirecek kadar olmalıdır.
Yumak türleri susuzluğa orta derecede dayanıklıdır. Yumak bitkisinde çıkış sonrası
yeterli derecede yağmur yağmamışsa imkanlar ölçüsünde yağmurlama sulama yapılmalıdır.
Yağmurlama sulama imkanı yoksa salma sulama yapılmalıdır. Yumak türlerinde genel
olarak yağışlar kesildikten sonra 8-10 gün arayla sulama yapılmalıdır.

Resim 3.1: Yağmurlama sulama sistemi

Brom türleri özellikle de kılçıksız brom kurak şartlara oldukça dayanıklıdır. Fakat
sulama yapıldığında önemli derecede verim artışı sağlanmaktadır. Kılçıksız bromda çıkış
sonrası yağışlar yetersiz ise sulama yapılmalıdır. Bitkinin ekildiği ilk yıl ilkbaharda yağışlar
sona erdikten sonra sulamalar yapılmalıdır. Daha sonraki yıllarda 8-10 gün aralıklarla
çiçeklenme başlangıcına kadar sulamalara devam edilmelidir.

Resim 3.2: Salma sulama
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3.1.2. Gübreleme
Buğdaygil yem bitkileri özellikle de çok yıllık olan türler gelişimleri boyunca
topraktaki besin elementlerini kullanırlar. Azalan besin elementleri nedeniyle gübreleme
ihtiyacı doğar. Bitkilerin gübre ihtiyaçları yapılacak toprak analizleri sonucunda belirlenir.
Buğdaygil yem bitkilerine çiftlik gübresi ve suni gübreler verilebilir. Buğdaygil yem
bitkilerinin gübre ihtiyaçları birbirinden farklıdır.
Ayrık türlerine ekim sonrası 5-6 kg/da saf azot verilmelidir. Fosforlu gübreler ise
toprakta yeterli miktarda fosfor yoksa 5 kg/da saf fosfor verilmelidir. Biçimden sonra bakım
gübrelemesi olarak sulama ile beraber dekara 5 kg saf azot düşecek şekilde gübre verilir.

Resim 3.3: Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi ile gübreleme

Çim türlerinde gübreleme oldukça önemlidir. Çim türlerinin azotlu gübre ihtiyaçları
daha fazladır. Çim bitkileri yetiştiriciliğinde normal şartlarda 15-20 kg/da saf azot verilmesi
yeterlidir. Çimler baklagil yem bitkileri ile karışık ekildiğinde sadece ekim yılında azotlu
gübre verilmesi yeterli olmaktadır. Bitki gelişimi, verim ve kalitesine yardımcı olmak
amacıyla azotlu gübrelere ek olarak uygun oranlarda fosforlu ve potasyumlu gübreler ile iz
elementlerinin de verilmesi gereklidir.
Yumak türleri sadece ot elde etmek amacıyla yetiştiriliyorsa saf halde 8-20 kg/da
azotlu gübre uygulanmalıdır. Azotlu gübreler her gelişme döneminde iki kez olmak üzere
parçalar halinde uygulanmalıdır. İlk tesis yılında ekimle birlikte 4-5 kg/da saf azot ve 7–8
kg/da fosforlu gübre verilmelidir. Bakım yıllarında ise yalnız ekimde 5-18 kg/da azotlu
gübre, baklagil ile karışık ekimde ise sadece 8-10 kg/da fosforlu gübre uygulanmalıdır.
Kılçıksız brom gübrelemesi toprak analizi yapılmamışsa; ilk tesis gübrelemesi olarak
6–7 kg/da saf azot ve 5 kg/da saf fosfor verilmelidir. Potasyumlu gübreler ihtiyaç varsa
verilmelidir. Bakım gübrelemesi olarak iki farklı yöntem uygulanabilir. Birinci yöntemde
ilkbaharda 4 kg/da ve sonbaharda 10 kg/da azotlu gübre uygulaması yapılmalıdır. İkinci
yöntem olarak sadece ilkbaharda 15 kg/da uygulanmalıdır. Bakım gübrelemesi olarak gerekli
haller dışında fosforlu ve potasyumlu gübrelerin verilmesine gerek yoktur.
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Tarla bitkilerine verilecek saf gübre miktarı için şöyle bir formül uygulanabilir:
D=YxS
D = Dekara verilecek gübre miktarı
Y = Dekara verilecek gübrenin yüzde değeri
S = Dekara verilmesi gereken saf gübre miktarı
Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, içeriğinde %43 fosfor bulunan triple süper
fosfat gübresinden dekara 15 kg saf fosfor verilmesi isteniyorsa, bir dekara ne kadar triple
süper fosfat gübresi kullanmalıyız?
Bu sorunun çözümü için dekara verilecek gübrenin yüzde değerini bulmamız gerekir.
Bu yüzde değer 100/43 = 2,32 olarak bulunur.
D=YxS
D = 2,32 x 15
D = 34,8 kg triple süper fosfat gübresi bir dekara uygulanmalıdır.
Azotlu gübre için örnek verecek olursak; %21 azot içeren amonyum sülfat
gübresinden dekara 8 kg saf azot verilmesi isteniyor. Bir dekar alana ne kadar amonyum
sülfat gübresi verilmelidir?
Bu sorunun çözümü için dekara verilecek gübrenin yüzde değerini bulmamız gerekir.
Bu yüzde değer 100/21 = 4,76 olarak bulunur.
D=YxS
D = 4,76 x 8
D = 38,08 kg amonyum sülfat gübresi bir dekara uygulanmalıdır.

3.1.3. Yabancı Otlarla Mücadele
Yabancı otlar tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi buğdaygil yem bitkilerinde de
önemli kalite ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Yabancı otlar buğdaygil yem
bitkilerinin özellikle gelişimin ilk dönemlerinde büyük sorun oluşturur. Bu nedenle mücadele
yapılması zorunludur. Fakat mücadelede unutulmaması gereken en önemli nokta yabancı
otları tamamen yok etmek değil, bitkilere en az verecek seviyenin altında tutmaktır.
Buğdaygil yem bitkilerinde görülen yabancı otlar dar ve geniş yapraklı olmak üzere
iki tiptir. Buğdaygil yem bitkileri genel olarak dar yapraklı olduklarından dar yapraklı
yabancı otlarla mücadele geniş yapraklılara göre zor ve masraflıdır. Tarlalarda görülen
yabancı otlar için kimyasal mücadele en kolay ve kesin olanıdır. Bu konuda ruhsatlı yabancı
ot ilaçlarının kullanımı önerilir. Buğdaygil yem bitkilerinde görülen başlıca dar yapraklı
yabancı otlar; yabani yulaf, kuş otu, delice ve tilkikuyruğu bitkileridir. Buğdaygil yem
bitkilerinde görülen önemli geniş yapraklı yabancı otlardır ise yabani hardal, pıtrak, sarı ot,
yapışkan ot ve köygöçürendir. Bu yabancı otlara karşı biyolojileri incelenerek kimyasal
mücadele tedbirleri alınmalıdır.
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Resim 3.4: Köygöçüren otu

Resim 3.5: Domuz pıtrağı bitkisi

Yabancı otlara karşı uygulanacak genel mücadele yöntemleri şunlardır:


Kültürel önlemler: Bu önlemler yabancı ot zararlarına karşı koruyucu önlemler
olarak alınabilir.








İlkbaharda ekim öncesi toprak işleme yaparak, kışlık tek yıllık yabancı
otları yok etmek ve yüzeysel köklü çok yıllıkları da azaltmak,
İyi bir tohum yatağı hazırlamak,
Ekim derinliğini iyi ayarlamak,
Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak,
Yabancı ot tohumlarının yayılmasını (su, toprak taşıma, insanlar,
hayvanlar gibi) önlemek,
Ekim nöbeti uygulamak,
Yabancı otlar tohum vermeden önce biçim yapmak.
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Mekanik mücadele: Yabancı otlara karşı mücadele yapılırken alınması gereken
başlıca tedbirler şunlardır:





Çimlenen ve toprak yüzeyine çıkış yapan yabancı otları öldürmek için
sürüm yapmak,
Çapalama yapmak,
Yabancı otları su altında bırakmak,
Yabancı otları yakarak yok etmek.



Biyolojik mücadele: Yabancı otlarla beslenen böcek, patojen (fungus, bakteri
gibi), nematod, koyun, kaz, balık, salyangoz gibi canlıları kullanarak yabancı
otların popülasyonlarını bize zarar veremeyecek kadar azaltmaya biyolojik
mücadele denir.



Kimyasal mücadele: Yabancı otlar karşı kullanılan ve herbisit adı verilen
ilaçlarla yapılan mücadeledir. Herbisitler total ve seçici herbisitler olmak üzere
iki grup altında incelenebilir. Total herbisitler; ilaçlanacak alandaki tüm bitkileri
öldürürler. Genellikle boş alanlar, karayolu kenarları, demiryolları, havaalanları
gibi yerlerde kullanılırlar. Seçici herbisitler ise kültür bitkilerine zarar vermeden
yabancı otları öldüren ilaçlardır. Uygulama zamanlarına kimyasal mücadele
yöntemleri şunlardır:





Ekim veya dikim öncesi uygulama: Kültür bitkisinin ekiminden önce
yapılan uygulamadır. Kullanılacak herbisit önce ekim veya dikim için
hazırlanmış toprak yüzeyine uygulanarak toprağa karıştırılır ve daha
sonra ekim veya dikim işlemine geçilir.
Çıkış öncesi uygulama: Kültür bitkisi ve yabani otlar çıkmadan önce
toprak yüzeyine yapılan uygulamadır.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar ve kültür bitkisi çıktıktan sonra
yapılan uygulamadır. Uygulama zamanında yabancı ot ve kültür
bitkisinin gelişme devresi çok önemli olup uygulama mutlaka ilaç
etiketinde önerilen devrede yapılmalıdır.

Bu yöntem bitkilere verdiği zarar açısından uygulanması en son düşünülmesi gereken,
fakat tüm bu olumsuz yönlerine rağmen en çok uygulanan mücadele yöntemdir. Bu yöntem
uygulanırken uygun alet ve makineler kullanılmalı, yabancı ota etki eden, fakat kültür
bitkisine zararı olmayan ilaçlar tercih edilmelidir. Bu ilaçlar için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine mutlaka danışılmalıdır. İlaçlama yapılırken gerekli tüm
güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
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Resim 3.6: Yabancı otlara karşı tarla pülverizatörü ile kimyasal mücadele

3.2. Buğdaygil Yem Bitkilerindeki Bakım İşlemlerinde Kullanılan
Alet ve Makineler İle Ayarları
Buğdaygil yem bitkilerinde bakım amacıyla kullanılan başlıca alet ve makineler
gübreleme ve ilaçlama makineleridir. Buğdaygil yem bitkileri çapa bitkisi olmadığından
çapalama alet ve makineleri kullanılmaz.


Gübreleme makineleri

Buğdaygil yem bitkilerinde gübreleme için en çok kullanılan makine santrifüjlü gübre
dağıtma makinesidir. Bu makinede işe başlamadan önce gübre dağıtım kalitesini artıracak
birtakım ayarların yapılması gereklidir. Bu ayarlar şunlardır:

Resim 3.7: Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi





Ön arka paralellik ayarı: Makinenin ön ve arka kısmının yere olan
uzaklığının eşit olması için yapılan bir ayardır. Bu ayar traktör üst
bağlantı kolundan yapılır.
Sağ sol paralellik ayarı: Makinenin sağ ve sol kısmının yere olan
uzaklığının eşit olması için yapılan bir ayardır.
Disklerin yükseklik ayarı: Disklerin yerden yüksekliği arttıkça fırlatma
genişliği artar. Yani gübre daha geniş bir alana fırlatılır. Bu yükseklik 5585 cm arasında değişir. Bu ayar makinenin bakım ve kullanma kitabında
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bulunan talimat veya alet üzerine yapıştırılmış etiket üzerindeki
talimatlara uyularak ayarlama yapılmalıdır. Toz gübrelerin uçuşup başka
yerlere gitmesini önlemek için rüzgar perdesi kullanılmalıdır.
Gübre normu ayarı: Birim alana yani 1 dekar alana atılacak gübre
miktarına gübre normu denir. Gübre normu ayarı için genellikle
makineler üzerinde değişik gübreler için hazırlanmış ayar cetveli
mevcuttur. Atılan gübre çeşidine göre makinenin yerden yüksekliği tespit
edilir. Genel bir kural olarak makinenin yerden yüksekliği granüle
gübreler için 75 cm, toz gübreler için 55 cm’dir. Gübre norm ayarı iki
yöntemle yapılabilir. Bu yöntemler:

I. Yöntem: Bu yöntemde traktörün geçeceği genişlik boyunca 4-5 adet 1x1 metrelik
kaplar konur. Makinenin gübre çıkış deliği herhangi bir konuma getirilir. Traktör kuyruk
mili devri 540 devir/dakika olacak şekilde gaz kolu ayarlanır. Traktörmetre üzerindeki
gösterge çalışmıyorsa turmetre yardımıyla uygun kuyruk mili devrini veren gaz konumu
ayarlanır. Traktör uygun bir viteste, sabit hızda kaplar üzerinden geçirilerek kaplara gübre
dolması sağlanır. Her kapta biriken gübre miktarının eşit olmasına dikkat edilerek kaplar ayrı
ayrı tartılır. Örneğin, tek bir kapta 15 gram gübre birikmişse bu ayarla dekara 15 kg gübre
atılacağı anlamına gelir. Bu miktarın az veya çok olması durumunda gübre çıkış aralığı
azaltılıp çoğaltılarak veya traktör hızı artırılıp azaltılarak istenilen norm elde edilinceye
kadar denemelere devam edilir.

Resim 3.8: Gübre norm ayarının yapılması

II. Yöntem: Bu yöntemde disklerin ağzına bir torba veya özel kaplar takılarak
gübrenin kaba dolması sağlanır. Traktör kuyruk mili 540 devir/dakika ve sabit bir hız
kademesinde 100 metre yol aldıktan sonra kapta biriken gübre tartılarak hesaplama yapılır.
Bu durumda makinenin iş genişliğinin önceden bilinmesi gerekir. Örneğin, iş genişliği 8
metre olan bir gübre makinesi ile traktör 100 metre yol aldıktan sonra kapta 24 kg gübre
birikmişse 1000 m2 ye atılacak gübre miktarı şu şekilde bulunur:
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8 m x 100 m = 800 m2 alan gübrelenmiş olur. Bu durumda:
24 kg gübre atılırsa
X kg gübre atılır.

800 m2 ye
1000 m2 ye
24 x 1000

= 30 kg gübre atılmaktadır.

X=
800

Atmak istediğimiz miktar, hesaplamada bulunan bu değerden yani 30 kg’dan az ise
gübre çıkış deliğinin açıklığı azaltılır. Atmak istediğimiz miktar bu değerden yani 30 kg’dan
fazla ise gübre çıkış deliğinin açıklığı artırılır.


Tarla Pülverizatörleri

Tarla pülverizatörleri düz ve geniş tarım arazilerinde, kısa boylu tarla bitkilerinin
ilaçlanmasında kullanılmaktadır. Tarla pülverizatörlerinin depoları 100-4000 litre arasında
değişmektedir. Traktörle çekilen, traktöre asılan ve kendi yürür tarla pülverizatörleri
bulunmaktadır. Ülkemizde genellikle traktörle çekilen ve traktöre asılan tipler
kullanılmaktadır.
Tarla pülverizatörlerinde iş öncesi yapılacak bazı ayarlar vardır. Bu ayarların tam ve
doğru yapılması gereklidir.
Bu ayarlar şunlardır:






Hava tüpü basınç ayarı: Hava tüpü pülverizatörlerde sıvı akışının ve
basıncının devamlılığını sağlayabilmek için pompa üzerine konulmuş bir
parçadır. İlaçlamaya başlamadan önce hava deposuna gerekli olan hava,
hava doldurma supabından basılmalıdır. Havanın basınç değeri için
makine bakım ve kullanma kitabından faydalanılmalıdır.
Basınç ayarı: Belirli bir meme türü ve ilerleme hızı için püskürtülen
debi, doğrudan basınca bağlıdır. Memelerde istenilen püskürtme basıncı
regülatör üzerinden ayarlanır ve elde edilen basınç değeri basma hattı
üzerinde bulunan manometreden okunarak kontrol edilir. Yabancı ot ilacı
uygulamalarında genellikle yelpaze tip memelerle tercih edilir ve
basıncın 1,5-3 bar arasında olması istenir. İlaçlama basıncı arttıkça oluşan
damlacık çapı da küçülür.
Memelerin kontrolü: Makinenin kulanım amacına göre uygun meme
tipi seçilmelidir. Bunun için makine bakım ve kullanma kitabından,
kullanılacak ilacın etiket bilgilerinden faydalanılır. Basınç ayarı
yapıldıktan sonra memelerin püskürtme açıları ve püskürtme genişlikleri
kontrol edilmelidir. Püskürtme açısı ve genişliği meme tipine göre
değişir. Kontrol esnasında düzensiz çalışan ya da hiç çalışmayan memeler
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kontrol edilmeli, tıkanmış olan memeler mümkünse temizlenmelidir.
Arızalı olanlar, aynı özellikteki yeni meme ile değiştirilmelidir.
İlaçlama normu (debi) ayarı: Birim alana atılması gereken ilaç
miktarına ilaç normu denir. İlaç normunun belirlenmesinde ilacın
kullanım amacı, kullanılacak ilacın özellikleri, ilaçlanacak bitki, bitkinin
gelişme durumu ve kullanılacak makinenin özellikleri dikkate alınır.
İlaçlama normunu ayarlamadan önce kullanılacak ilacın tanıtım
bilgilerinden birim alana ne kadar ilaç ve ilaçlı sıvı kullanılması gerektiği
belirlenmelidir.

Makinenin bakım ve kullanma kitabında verilen cetveller yardımıyla seçilen meme
tipi, basınç ve ilerleme hızına bağlı olarak ürün veya tarlaya atılacak ilaçlı sıvı miktarı
belirlenir. Mesela, aşağıdaki şekilde verilen örnek cetvelden üçüncü tip (ST 80-02) memenin
kullanıldığı bir makineyle ilaçlamada bir hektar alana 122 litre ilaçlı sıvı atabilmek için
basınç 2,5 bar, traktör ilerleme hızı ise 7 km/saat olmalıdır. Bu durumda bir memenin debisi
ise 0,71 litre/dakika olacaktır.

Şekil 3.1: İlaç normu cetveli

Yukarıda verilen tabloda belirtilen değerlere göre ayar yapıldıktan sonra değerlerin
doğruluğu kontrol edilmelidir. Bunun için makine çalışacak konuma getirilir. Her bir
memenin altına ölçü kabı yerleştirilir ve traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak şekilde
1 (bir) dakika süreyle makine çalıştırılır. Bu süre içinde her bir memeden atılan sıvı miktarı
0,71 litre olmalıdır. Ölçülen değer bundan farklı ise basınç ve ayarlar değiştirilerek yeniden
kontrol edilmelidir. Ancak her zaman elimizde örnekte verilen cetvel bulunmayabilir. Bu
durumda iki yöntem izlenir.
I. Yöntem: memelerin basıncı dengeli ve yeterli ilaç atacak şekilde ayarlanır.
Ardından bu basınçta ilacı istenen normda atacak traktör ilerleme hızı belirlenir. Bu durumda
yapılacak işlemler aşağıda verilen örnekteki gibi olacaktır.
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Örnek: Buğdaygil yem bitkilerinde yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak
pülverizatörün meme sayısı 20 ve iki meme arası mesafe 0,5 metredir. Atılacak ilacın
bilgilerinde bir hektar alana 400 litre (400 litre/hektar) ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Bu
durumda pülverizatörle çalışma hızı ne olmalıdır?
Çözüm: Öncelikle meme sayısı ile iki meme arası mesafe çarpılarak makinenin iş
genişliği bulunur.
İş genişliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe
İ.G.= 20 x 0,5 = 10 m
Memelerin basıncı, dengeli ve yeterli ilaç atacak şekilde ayarlanır. Memelerin altına
ölçü kabı konarak traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak şekilde makine 1 (bir) dakika
süreyle çalıştırılır. Ortalama her bir memeden atılan sıvı miktarı ölçülür. Burada her bir
meme debisinin ortalama 2,4 litre bulunduğu kabul edilirse makinenin toplam debisi şu
şekilde hesaplanır:
Toplam debi= Bir memenin debisi x meme sayısı
T.D.=2,4 x 20 =48 litre/dakika olur.
Olması gereken ilerleme hızı şu şekilde bulunur:
İlerleme hızı (km/saat) = 600 (sabit sayı) x toplam debi (litre/dakika)
İlaç normu (litre/hektar) x İş genişliği (m)
İ.H.= 600 x 48 = 7,2 km/saat bulunur.
400 x 10
Örnekte verilen şartlarda istenen ilaçlama debisinin elde edilmesi için 7,2 km/saat
hızla çalışılmalıdır. Bulunan bu çalışma hızının uygulanabilmesi için traktör kuyruk mili 540
devir/dakika devirde el gazı ile sabitlenir. Motorun bu devrinde 7,2 km/saat çalışma hızını
verecek uygun vites kademesi seçilir. Belirlenen motor devri ve vites kademesinde
çalışılarak ilaçlama yapılır.
II. Yöntem: Mevcut şartlara (arazi, ürün, traktör vs.) uygun çalışma hızına göre
memelerin debisi dolayısıyla makinenin basıncı değiştirilir. Bu durumda da yapılması
gereken işlemler aşağıdaki örnekte verilmiştir.
Örnek: Buğdaygil yem bitkilerinde yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak
pülverizatörün meme sayısı 20, iki meme arası mesafe 0,5 m’dir. Atılacak ilacın bilgilerinde
bir hektar alana 400 litre (400 litre/hektar) ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Traktör kuyruk mili
devrinin 540 devir/dakika olması için farklı vites konumlarında farklı hız değerleri elde
edilebilmektedir.
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Bu alternatiflerin arasından mevcut çalışma şartlarına göre 5. viteste 7,2 km/saat
ilerleme hızı seçilmiştir. Bu durumda istenen ilaçlama normunun sağlanabilmesi için her bir
memenin ortalama debi değeri ne olmalıdır?
Çözüm:
İş genişliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe
İ.G = 20 x 0,5 = 10 m
Toplam debi (litre/dakika)=İlaç normu (litre/hektar) x İş genişliği (m) x Hız (km/saat)
600 (sabit sayı)
T.D = 400 x 10 x 7,2
600
T.D = 48 litre/dakika (Tüm memelerden bir dakikada atılan ilaçlı sıvı miktarı)
Bir memenin debisi = Toplam debi (litre/dakika)
Meme sayısı
M.D =

48
20

M.D =2,4 litre/dakika (bir memeden bir dakikada atılması gereken ilaçlı sıvı miktarı)
Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra depoya bir miktar su doldurularak
memelerin altına ölçü kabı konulur. Regülatör üzerinden basınç ayarı yapılır. Traktör kuyruk
mili 540 devir/dakika olacak şekilde el gazı sabitlenip makineye hareket verilerek bir dakika
süreyle çalıştırılır. Bir dakika içinde atılan su, ölçülür. Elde edilen değer, hesapla bulunan
değerden (2,4 litre) farklı ise basınç ayarı değiştirilerek aynı kontroller tekrar yapılır ve bu
değer elde edilinceye kadar ayar ve kontrole devam edilir.
Her iki yöntemde de yapılan kontrollerde ortalama debi değerinin %10 fazlasını veren
memeler aşınmış kabul edilir ve yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Daha az atan memelerde ise
tıkanma veya bozulma olabileceği düşünülerek memeler kontrol edilmelidir. Her bir
memenin debisindeki sapma ± % 5 kabul edilebilir değerdir.



İlerleme hızının kontrolü: İlerleme hızı traktör üzerindeki hız göstergesi
(traktörmetre) kullanılarak kontrol edilir.
İlaç su karışımının hazırlanması: Yukarıda bahsedilen ayarlardan sonra
makinenin genel kontrolü yapılır. Bağlantılarda ve ilaçlama hortumlarında
kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemler bittikten sonra ilaç su karışımı
hazırlanmalıdır. Bu işlem öncesi ilaç etiketi dikkatli bir şekilde okunmalı,
verilen talimatlara uyulmalıdır. İlaç su karışımını hazırlamadan önce makinenin
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deposuna konulacak ilaç miktarı belirlenmelidir. Bunun için aşağıdaki eşitlikten
faydalanılabilir.
Bir depoya konulacak ilaç miktarı (litre)= İ.D. (litre/hektar) x D.K. (litre)
İ.S.M. (litre/hektar)
İ.D.= İlaç dozu (litre/hektar)
D.K.=Depo kapasitesi (litre)
İ.S.M.=Bir hektara verilmesi gereken ilaçlı su miktarı (litre/hektar)
Örnek: Yabancı ot mücadelesi amacıyla ilaçlama yapılacaktır. Bunun için
kullanılacak ilaç etiketinde bir hektara 2 litre ilacın 30 litre ilaçlı su ile verilmesi tavsiye
ediliyor. Kullanılacak pülverizatörün deposu 600 litre olduğuna göre bu pülverizatörün bir
deposuna konulması gereken ilaç miktarını bulunuz?
Çözüm: İ.D. = 2 litre/hektar
D.K.= 600 litre
İ.S.M.= 30 litre/hektar
Bir depoya konulacak ilaç miktarı= İ.D.x D.K. = 2 x 600 = 40 litre
İ.S.M.
30
Bu örnekteki şartlarda çalışmada dikkat edilecek bir husus, hektara 30 litre ilaçlı su
verilmesi istendiğinden yapılan ayarlar neticesinde (600/30=20) bir depo ilaçlı su ile 20
hektar alanın ilaçlanması gerekmektedir. Depo daha önce veya daha sonra bitiyorsa makine
ayarlarında ve parçalarında bir problem var demektir. Çalışmayı durdurup makinenin genel
durumu ve ayarları kontrol edilmelidir.
Bir depoya katılması gereken ilaç miktarı belirlendikten sonra ilaç etiketinde verilen
talimatlara uyularak karışım hazırlanmalıdır. Kullanılacak ilaç, sıvı ise doğrudan makinenin
deposuna konulabilir. Bunun için depo 2/3 seviyesine kadar temiz su ile doldurulur. İlaç
depoya konulmadan önce makineye hareket verilerek karıştırıcının çalışması sağlanır.
Belirlenen miktarda ilaç, dikkatli bir şekilde etrafa sıçratılmadan yavaş yavaş makinenin
deposuna boşaltılır ve makineyi çalıştırmaya 5 dakika daha devam edilir. Ardından depo
tamamen su ile doldurulur. Kullanılacak ilaç, toz ise önce ayrı bir kapta az bir miktar su ile
iyice karıştırıldıktan sonra makinenin deposuna boşaltılmalıdır. Makinenin ön ilaç hazırlama
ve karıştırma deposu varsa ilaç karışımı burada hazırlandıktan sonra ana depoya
gönderilmelidir.
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3.3. Buğdaygil Yem Bitkilerindeki Bakım İşlemlerinde Kullanılan
Alet ve Makinelerin İş Sonu Bakımları
Gübre kimyasal bir madde olduğundan depo içerisinde kalacak gübre kalıntıları
deponun aşınmasına (korozyon) ve deforme olmasına sebep olabilir. Aşınma metal
depolarda fiberglas depolara göre daha fazla olmaktadır. Bu nedenle metal depolarda
makinenin ekonomik ömrü açısından bakım daha önem arz etmektedir. Santrifüjlü gübre
dağıtma makinelerinde şu bakımlar yapılmalıdır:






İş sonunda depoda kalan gübre artıkları tamamen boşaltılmalıdır.
Basınçlı su ile depo ve makinenin diğer kısımları iyice yıkanmalıdır.
Genel bir kontrol yapılmalı, eğer varsa aşınmış ve kırılmış parçalar
değiştirilmelidir.
Yağ kontrolü yapılarak, yağlanması gereken kısımlar yağlanmalıdır.
Gübreleme makineleri bakım sonrası kapalı bir alana alınarak muhafaza
edilmelidir.

Tarla pülverizatörlerinin bakımlı ve temiz olması hem insan sağlığı hem de bitki
üzerindeki etkileri nedeniyle oldukça önemlidir. Bakım işlemine başlamadan önce
pülverizatörün bakım ve kullanma kitabı iyice okunmalı ve yapılacak tüm işlemler buna
uygun olarak yapılmalıdır.
Pülverizatörlerde şu bakımlar yapılmalıdır:











İlaçlama sonunda ilaç bulaşıkları ve artık ilaçlı sıvı en az 10 kat su ile
seyreltildikten sonra ilaçlanan alana verilmelidir.
Yıkama esnasında koruyucu elbise giyilmeli, yıkama süresince ilacın zehir
etkisini nötralize edecek çözelti veya ilaç, hazır bulundurulmalıdır.
Makinenin dış yüzeyi yıkanarak temizlenir.
Depo ve emiş filtresi temizlenmelidir.
Pompa çalıştırılarak depo içi temizlenir. Çalışma sırasında yıkanamayan depo
üst kısmı ile diğer teçhizatlar, kullanıcı tarafından basınçlı su ile yıkanır.
Yıkama suyu tamamen boşaltıldıktan sonra pompa durdurulur ve depo tekrar
hacminin en az % 20’si kadar su ile doldurulur. Daha sonra depo içine ilaca
uygun temizlik maddeleri veya ilacı çözen, çamaşır sodası gibi aktif olmayan
maddeler katılır.
Makinenin tüm aksamının ve kullanma parçalarının bu sıvı ile temizlenebilmesi
için pompa çalıştırılır. Bu sıvı, en son püskürtme tabancasından püskürtülür.
Pompalar kontrol edilerek, görülen aksaklıklar ve arızalar giderilir. Yağlanacak
kısımlar yağlanır.
İlacın püskürtülmesini sağlayan memelerin kontrolü yapılmalıdır. Aşınmış ve
işlevini yerine getiremeyen memeler değiştirilmelidir. Tıkanmış olanlar ise
temizlenmelidir.
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Makine yüksek basınçlı yıkayıcı ile yıkanmışsa yıkama sonunda makine
yağlanmalıdır.
Makineyi paslandırıcı özellikte ilaç atılmışsa tüm metal aksam, paslanma
etkisine karşı korunmalıdır. Bunun için bu kısımlar pas çözücü yağ veya
nötralize maddelerle kaplanmalıdır.
Mafsallı şaft gresörlüklerine bakım ve kullanma kitabında belirtilen süreler
içinde gres yağı basılmalıdır.
Sezon bitiminde yıkanıp temizliği yapılmış makine, kuru ve kapalı bir yerde
muhafaza edilmelidir. Kapalı yerde muhafaza etme imkanı yoksa üzeri naylon
veya su geçirmez bir örtü ile sıkıca kapatılarak korunmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek buğdaygil yem bitkilerinin bakımını
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikle iş güvenliği önlemlerini alınız.
 Traktörle bakım alet ve makinelerine yavaşça
yanaşınız.
 Çekilir tiplerde çeki okunu çeki kancasına
 Buğdaygil yem bitkilerindeki bakım
takıp pim ile bağlantısını tespit ediniz.
alet ve makinelerini traktöre
 Askılı tiplerde ise ilk önce ayarsız yan
bağlayınız.
bağlantı kolunu, sonra ayarlı yan bağlantı
kolunu ve en son üst bağlantı kolunu
bağlayınız.
 Kuyruk mili ile çalışan makinelerde mafsallı
mil bağlantısını yapınız.
 Gübreleme alet ve makinelerinde gübre
normu ayarını yapınız.
 Sağ sol paralellik ayarını yapınız.
 Disklerin yükseklik ayarını yapınız.
 Ön arka paralellik ayarını yapınız.
 İlaçlama makinelerinde hava tüpü basınç
 Buğdaygil yem bitkilerindeki bakım
ayarını yapınız.
alet ve makinelerinin ayarlarını
 Basınç ayarını yapınız.
yapınız ve kullanınız.
 Memelerin kontrolünü yapınız.
 İlaçlama normu (debi) ayarını yapınız.
 İlerleme hızının kontrolünü yapınız.
 İlaç su karışımının hazırlayınız.
 Tarlaya gidiniz.
 Uygun bir hız ile gübreleme ve ilaçlama
işlemlerini yapınız.
 Sulama için buğdaygil yem bitkilerinin su
ihtiyacını tespit ediniz.
 Sulama yöntemini belirleyiniz.
 Uygun dönemde sulama yapınız.
 Gübreleme için öncelikle tahlili yaptırınız.
 Ayrığın gübre ihtiyacını tespit ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin bakımını
 Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
yapınız.
 Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
 Gübreleme zamanını belirleyiniz.
 Tekniğine uygun olarak gübreleme yapınız.
 Yabancı ot mücadelesi için öncelikle kültürel
mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Mekanik mücadele yöntemlerini uygulayınız.
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 Kimyasal mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 İş sonu makinelerin genel temizliğini yapınız.
 Basınçlı su ile yıkanacak kısımları yıkayınız.
 İlaçlama makinelerinde depo temizliğini ve
 Buğdaygil yem bitkilerindeki bakım
diğer parçaların temizliğini yapınız.
alet ve makinelerinin bakımlarını
 Kırılmış, aşınmış ve yıpranmış parçaları
yapınız.
değiştiriniz.
 Yağlanacak kısımları yağlayınız.
 Makineyi korunaklı bir yere alınız ve
muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Buğdaygil yem bitkileri çok fazla bakım isteyen bitkilerdir.

2.

( ) Yumak türleri tohum elde etmek amacıyla yetiştiriliyorsa saf halde 8-20 kg/da
azotlu gübre uygulanmalıdır.

3.

( ) Çapalama yapmak mekanik mücadele yöntemlerinden bir tanesidir.

4.

( ) Buğdaygil yem bitkilerinde gübreleme için en çok kullanılan makine santrifüjlü
gübre dağıtma makinesidir.

5.

( ) İlaç normunun belirlenmesinde ilacın kullanım amacı, kullanılacak ilacın
özellikleri, ilaçlanacak bitki, bitkinin gelişme durumu ve kullanılacak makinenin
özellikleri dikkate alınır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Ayrıkta yağmurların sonrası …………………………. başlangıcına kadar 8-10 gün
arayla sulama yapılması yeterlidir.

7.

Yabancı otlar buğdaygil yem bitkilerinin özellikle gelişimin …. ……………………..
büyük sorun oluşturur.

8.

Çim bitkileri yetiştiriciliğinde normal şartlarda ……………… kg/da saf azot verilmesi
yeterlidir.

9.

Kültürel önlemler yabancı ot zararlarına karşı ……………… önlemler olarak
alınabilir.

10.

Disklerin yerden yüksekliği …………………… fırlatma genişliği artar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Tarla pülverizatöründe ilaçlama sonrası genel bakım ve temizlik yapınız.


Pülverizatör deposunu temizlemek






Malzemeler
Pülverizatör
Su
Fırça
Uygun temizlik maddeleri veya ilacı çözen, çamaşır sodası gibi aktif
olmayan maddeler.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında tarla pülverizatöründe ilaçlama sonrası genel bakım ve
temizlik yapmak için aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. İlaçlama sonunda ilaç bulaşıkları ve artık ilaçlı sıvı en az 10 kat su ile
seyrelterek ilaçlanan alana verdiniz mi?
2. Yıkama esnasında koruyucu kıyafetleri giydiniz mi?
3. Makinenin dış yüzeyini yıkayarak temizlediniz mi?
4. Depo ve emiş filtresini temizlediniz mi?
5. Pompayı çalıştırarak deponun içini temizlediniz mi?
6. Yıkama suyu tamamen boşaltıldıktan sonra pompa durdurup,
sonrasında depoyu tekrar hacminin en az %20’si kadar su ile
doldurdunuz mu?
7. Daha sonra depo içine ilaca uygun temizlik maddeleri veya ilacı
çözen, çamaşır sodası gibi aktif olmayan maddeler katıp, bu sıvıyı en
son püskürtme tabancasından püskürttünüz mü?
8. Tüm filtre ve memeler söküp, makineyi biraz eğerek kalan sıvının
süzülmesi sağladınız mı?
9. Sonrasında tüm filtre ve memeleri makinedeki yerlerine taktınız mı?
10. Makinede yağlanması gereken yerleri yağladınız mı?
11. Makine, kuru ve kapalı bir yerde muhafazaya aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Buğdaygil yem bitkilerinin pazar isteklerine göre; hasat ve hasat sonrası işlemlerini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Buğdaygil yem bitkilerinde tohum ve kuru ot için hasat zamanlarını gösteren bir
tablo hazırlayınız.



Bölgenizde buğdaygil yem bitkileri üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek
bitkileri ne zaman hasat ettikleri hakkında bilgi alınız.



Yaptığınız tablo ile çiftçilerden aldığınız bilgileri karşılaştırarak arada farklılık
olup olmadığını belirleyiniz.



Çiftçilerin hasatta mekanizasyonu kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyorsa
en çok hangi makineyi tercih ettiğini araştırınız.



Hasat sonrası elde edilen tohum ve kuru otun nerede ve hangi şartlarda
depolandığını araştırınız.

4. BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNDE HASAT VE
HASAT SONRASI İŞLEMLER
Modülün bu bölümünde buğdaygil yem bitkilerinin hasat zamanı, hasat kriterleri,
hasat ve harman işlemlerinin yapılması, hasat ve harman işlemlerinde kullanılacak alet ve
makineler ile hasat sonrası depolama hakkında bilgi verilecektir.

4.1. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Hasat Zamanı
Buğdaygil yem bitkileri ot ve tohum olmak üzere iki farklı amaç için yetiştirilir. Bu
nedenle hasat zamanı yetiştirme amaçlarına göre değişmektedir.
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Buğdaygil yem bitkileri ot üretimi için yetiştiriliyorsa genel olarak başaklanma ile
çiçeklenme dönemi arasında biçilirler. Buğdaygil yem bitkilerinin bu dönemde ot için
biçimlerinin başlıca nedenleri şunlardır:




Bu dönemde bitkiler vejetatif gelişimlerinin çoğunluğunu tamamlamışlardır.
Yem olarak değerlendirilecek otun besleme değeri oldukça iyidir.
Bu dönem buğdaygil yem bitkilerinden en ideal ot veriminin alınacağı
zamandır.

Ot için hasat bu dönemden sonraya bırakılırsa yem veriminin artmasına karşılık yemin
kalitesi düşecek, olgunlaşma ile birlikte bitki sapları ve yaprakları sertleşecek ve besleme
değeri düşük ot elde edilecektir.
Buğdaygil yem bitkileri tohum elde etmek için yetiştiriliyorsa hasat zamanının
belirlenmesi daha önemli bir hale gelir. Çünkü buğdaygil yem bitkilerinin bir kısmı
tohumlarını olgunlaştırdıktan sonra kolayca dökerler. Bu durum tohum veriminde önemli
kayıplara neden olabilir. Buğdaygil yem bitkilerinde ot üretimi için hasat zamanı yaklaştıkça
tarla sık sık gezilerek bitkiler kontrol edilmelidir. Hasat zamanı pratik olarak; buğdaygil yem
bitkilerinden rastgele kopartılan başaklar avuç içerisinde çekildiğinde veya bir yere
vurulduğunda, başaktaki tohumların onda biri kolayca dökülürse anlaşılabilir.

Resim 4.1: Hasat olgunluğu

4.2. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Hasat Kriterleri
Buğdaygil yem bitkilerinde hasat kriterleri hem ot hem de tohum için çeşit ve türlere
göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle her çeşit için ayrı ayrı incelenmesi daha faydalı
olacaktır.

4.2.1. Ayrık Hasadı
Ayrık türleri ot ve tohum üretimi için farklı dönemlerde hasat edilmektedir.
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4.2.1.1. Kuru Ot İçin Ayrık Hasadı





Otlak ayrığı hasadı: Otlak ayrığı hasadı başaklanma dönemi sonu veya
çiçeklenme dönemi başlangıcında yapılır. Çiçeklenme başlangıcında hasat
yapılırsa otun besin değeri daha yüksek olur. Karışık ekim yapılmışsa biçim,
karışımdaki diğer bitkilerin çiçeklenme durumuna göre hasat yapılır. Yonca ile
karışık ekim yapılmışsa yoncanın %10’u, korunga ile karışık ekim yapılmışsa
korunganın %50’si çiçeklendiğinde hasat yapılır. Hasat çayır biçme makineleri
ile yapılmalıdır. Tek başına ekimde biçim yüksekliği 5 cm, yonca ile 7-8 cm ve
korunga 10 cm olmalıdır. Otlak ayrığında yeşil ot verimi 600-800 kg/da
arasında değişir.
Mavi ayrık hasadı: Mavi ayrık çiçeklenme öncesi dönemde hasat edilmelidir.
Yeşil ot verimi sulu şartlarda 1200-1500 kg/da, susuz şartlarda ise 800-1000
kg/da arasında değişir.
Yüksek Otlak Ayrığı Hasadı: Hasat sap ve yapraklarının körpe olduğu
dönemde yapılmalıdır. Yeşil ot verimi 1000-1200 kg/da arasında değişir.

4.2.1.2. Tohum İçin Ayrık Hasadı




Otlak ayrığı hasadı: Tohum için hasat zamanı başakların sarardığı dönemdir.
Tohum verimi ortalama 25-30 kg/da arasındadır.
Mavi ayrık hasadı: Tohum için hasat zamanı başakların sararmaya başladığı
dönemdir. Tohum verimi ortalama 30-50 kg/da arasındadır. Mavi ayrık
bitkisinde en yüksek verim ekimden sonraki ikinci ve üçüncü yıllarda alınır.
Yüksek otlak ayrığı hasadı: Tohum verimi diğer ayrık türlerinden daha
yüksektir. Tohum verimi ortalama 50-60 kg/da arasındadır.

4.2.2. Çim Bitkileri Hasadı
Çim bitkilerinin ekimi yalnız veya karışık yapılabilmektedir. Karışık ekimde
buğdaygil ve baklagil yem bitkileri kullanılır. Bu nedenle hasat zamanı değişiklik gösterir.
Genellikle tek yıllık çimler çok yıllık yem bitkileriyle birlikte ekilmez.
4.2.2.1. Ot İçin Çim Bitkileri Hasadı
Yalnız ekim yapıldığında hasat zamanı çim başaklarının %50’sinin polenlerini
döktüğü dönemdir. Yalnız ekimlerde kuru ot verimi 550-600 kg/da arasında değişir.
Karışık ekimlerde çok yıllık çim türleri yonca ve çayır üçgülü, tek yıllık çim türleri ise
kırmızı üçgül ve fiğ gibi baklagillerle birlikte ekilerek ot üretimi amacıyla kullanılır. Karışık
ekimde ilk biçim başaklanma döneminde yapılır. Daha sonraki biçimler, iklime, toprak
yapısına ve verilen azotlu gübrelere bağlıdır. Karışık ekimde yılda 2-6 defa biçim yapılabilir.
Karışık ekimlerde kuru ot verimi 800-2000 kg/da arasında değişir.
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4.2.2.2. Tohum İçin Çim Bitkileri Hasadı
Çim bitkilerinde tohum için hasat zamanı sarı olum devresidir. Çim hasadında tam
olum döneminde yapılırsa tohum dökümü meydana gelir. Tohum verimi iyi şartlarda
ortalama 70–80 kg/da arasında değişir. Tek yıllık çimlerde tohum elde etmek için genellikle
bir baklagil yem bitkisi ile beraber ekilmelidir. İlk biçim sadece ot için yapılır. İkinci
biçimde yalnız kalan bitkiden tohum alınır.

4.2.3. Yumak Hasadı
Yumak yetiştiriciliği hem ot hem de tohum elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu
nedenle hasat zamanları farklılık göstermektedir.
4.2.3.1. Ot İçin Yumak Hasadı
Yumak türleri yalnız ekilmişse hasat başaklanma başlangıcında yapılmalıdır. Yumak
türleri baklagil yem bitkileriyle birlikte karışık ekilmişse hasat, baklagil yem bitkilerinin
fazla gelişmesine izin vermeden 15-20 cm boya ulaştığı dönemde yapılmalıdır. Aksi
durumda baklagil yem bitkileri yumağı fidelerini baskı altına alıp gelişimlerini
engelleyebilir. Kuru ot verimi sulu şartlarda 600-800 kg/da, susuz şartlarda ise 300-400
kg/da arasında değişir.
4.2.3.2. Tohum İçin Yumak Hasadı
Yumak türleri tohumlarını kolayca döktüğü için hasat genel olarak sarı olum
döneminde yapılmalıdır. Yüksek çayır yumağında tohum için hasat başakçıkların %60-70’i
olgunlaşıp kahverengi bir renk aldığın dönemde yapılmalıdır. Yumak türlerinin hasat zamanı
pratik olarak, başakçıkların başparmak ve işaret parmağı arasında tutulup hafifçe
çekildiğinde tohumların bir miktarı dışarı çıkıyorsa anlaşılır. Tohum verimi ortalama 30-50
kg/da arasında değişir.

4.2.4. Brom Hasadı
En yaygın olarak yetiştirilen tür kılçıksız bromdur. Bu tür ot ve tohum elde etmek
amacıyla yetiştirilir.
4.2.4.1. Ot İçin Brom Hasadı
Kılçıksız brom kuru ot elde etmek amacıyla yalnız ve karışık ekilebilir ve bu nedenle
hasat zamanları değişiklik gösterebilir.
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Resim 4.2: Hasat edilmiş tarla

Yalnız ekilmişse hasat zamanı; vejetasyon döneminin uzun olduğu ve yılda 2-3 biçim
alınan bölgelerde salkımların oluştuğu dönem, Doğu Anadolu Bölgesi gibi vejetasyon
döneminin kısa olduğu bölgelerde ise çiçeklenme dönemi başlangıcıdır. Karışık ekim
baklagillerle birlikte yapılmışsa hasat zamanı baklagillere göre ayarlanmalıdır. Yonca ile
karışık ekimde yoncanın çiçeklenme başlangıcında, çayır üçgülü ile birlikte karışık ekimde
ise çayır üçgülünün %30-65’nin çiçeklendiği döneminde biçilmelidir. Biçim yüksekliği 5 cm
olmalıdır. Kuru ot verimi 150-300 kg/da arasında değişir.
4.2.4.2. Tohum İçin Brom Hasadı
Tohum üretimi için kılçıksız brom yalnız ekilmelidir. Tohum için hasat zamanı
salkımın alt tarafındaki gövdenin tamamen kuruduğu fakat tohumların dökülmeye
başlamadığı dönemdir. Tohum verimi ortalama 25-30 kg/da arasında değişir.
Ot verimi (kg/da)

Tohum verimi (kg/da)

Ayrık Türleri

Otlak ayrığı
Mavi ayrık
Yüksek otlak ayrığı
Yumak türleri
Brom türleri
Çim türleri

600-800
Sulu şartlarda 1200-1500
Kıraç şartlarda 800-1000
1000-1200
Sulu şartlarda 600-800
Kıraç şartlarda 300-400
150-300 kg
Karışık ekimde 800-2000
Yalnız ekimde 550-600
Tablo 4.1: Yem bitkilerinin ot ve tohum verimi
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25-30
30-50
50-60
30-50
25-30
70-80

4.3. Buğdaygil Yem Bitkileri Hasadında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Buğdaygil yem bitkilerinin hasası esnasında dikkat edilmesi gereken başlıca
kurallar şunlardır:













Ürünler hasat kriterlerine uygun olarak kontrol edilmeli, hasat zamanı gelmişse
hasada öyle başlanmalıdır.
Hasat zamanı iyi ayarlanmalı, hasada erken veya geç başlanarak ürün ve kalite
kaybına sebebiyet verilmemelidir.
Hasat zamanında hava kuru ve yağışsız olmalı, toprak çamur olmamalıdır.
Ürünün özelliğine göre hasat yapılacak zamanlar belirlenmelidir. Örneğin bazı
ürünler sabah erken saatlerde hasat edilirken, bazıları akşam üzeri saatlerde
hasat edilebilir.
Makine ile hasat yapılacaksa operatörlerinin belge sahibi olmasına dikkat
edilmelidir.
Hasat esnasında ürün kaybı en az olan yöntemler ve makineler kullanılmalıdır.
Hasat esnasında makine ayarları sık sık kontrol edilmelidir.
Tohumları kolayca dökülen türlerde hasat için geç kalınmamalıdır.
Hasat zamanı bitkilerin tek veya karışık ekimine göre ayarlanmalıdır.
Kuru ot için hasatta yaprak ve saplar sertleşip, besin değeri azalmadan hasat
yapılmalıdır.
Hasat edilen otlar tarlada uygun kuruluğa gelinceye kadar bekletilmelidir.
İş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirleri mutlaka alınmalıdır.

4.4. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Kullanılan Hasat, Harman,
Balyalama Alet ve Makineleri
Buğdaygil yem makinelerine özel olarak imal edilmiş hasat, harman ve balyalama
makineleri yoktur. Bu amaçla genel olarak tarla bitkilerinde kullanılan alet ve makinelerle
hasat, harman ve balyalama işlemleri yapılmaktadır. Bu alet ve makineler şunlardır:


Biçerdöverler

Biçerdöverler; hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman, ayırma ve
temizleme işlemlerini seri olarak yapabilen kombine hasat harman makineleridir.
Biçerdöverler genel olarak güç kaynağı, güç iletim sistemleri, komuta ve kontrol merkezi ile
ürün işleme düzenleri olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.
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Resim 4.3: Biçerdöver



Çayır Biçme Makineleri

Yem bitkilerinin hasat edilmesinde veya biçilmesinde kullanılan makinelerdir.
Çalışması ilkeler yem bitkisini kesme şeklindedir. Dört faklı tipi bulunmaktadır. Bunlar;
parmaklı çayır biçme makineleri, çift bıçaklı çayır biçme makineleri, tamburlu çayır biçme
makineleri ve diskli çayır biçme makineleridir.

Resim 4.4: Diskli çayır biçme makinesi








Parmaklı çayır biçme makineleri, makaslama kesme yaparak çalışan çayır
biçme makineleri grubuna girmektedir.
Çift bıçaklı çayır biçme makineleri de parmaklı çayır biçme
makinelerinde olduğu gibi makaslama kesme yapan makineler grubuna
girmektedir. Parmaklı çayır biçme makinelerine göre çalışma hızı,
dolayısıyla iş başarısı daha yüksektir. Çalışma sırasında titreşimi ve
tıkanma durumu daha azdır. Parmaklı çayır biçme makinelerinden en
bariz farkı kesici bıçakların her ikisinin de hareketli olmasıdır.
Tamburlu çayır biçme makineleri serbest kesme yöntemiyle çalışan çayır
biçme makineleri grubuna girmektedir. Tamburlu çayır biçme makineleri,
hareketini traktör kuyruk milinden alan ve dönerek çalışan tambur
üzerindeki serbest salınımlı bıçaklarla yeşil yem bitkilerini biçip tarla
yüzeyine namlu halinde bırakan makinelerdir.
Diskli çayır biçme makineleri, hareketini traktör kuyruk milinden alan ve
dönerek çalışan diskler üzerindeki serbest salınımlı bıçaklarla yeşil yem
bitkilerini biçip tarla yüzeyine namlu halinde bırakan makinelerdir.
59

Tamburlu çayır biçme makinelerine göre daha fazla sayıda biçme organı
bulunduğu ve bıçakların çalışma hızları daha yüksek olduğundan iş
başarıları daha yüksektir.


Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makineleri

Namlu yapma ve ot çevirme, dağıtma makineleri biçilen ürünün yayılması, alt üst
edilmesi ve tekrar toplanmasında (namlu yapılmasında) kullanılan makinelerdir. Bu
makineler otların biçilmesinden sonra toplanmasına kadar olan devrede iş yaparlar. Bu
devrede otların mümkün olduğu kadar az besin kaybederek çabuk kurumaları istenir.

Resim 4.5: Namlu yapma makinesi







Ot Çevirme ve Dağıtma Makineleri: Ot çevirme ve dağıtma makineleri,
otun havalanması ve daha çabuk kuruması amacıyla otu dağıtma ve
çevirme işinde kullanılan makinelerdir. Bu makineler, biçilirken veya
sonradan namlu yapılmış otun dağıtılması, dağınık otun çevrilmesi ve
namlunun dağıtılmadan çevrilmesi işlemlerini yapar.
Namlu Yapma Makineleri: Yeşil olarak muhafaza edilecek yem
bitkileri hemen biçimin ardından balya veya silaj makineleri gibi değişik
toplama makineleri ile toplanacaktır. Kuru olarak muhafaza edilecek yem
bitkileri ise tarlada kuruduktan sonra toplanacaktır. Gerek biçim sırasında
dağılmış, gerekse kurutmak amacıyla özellikle tarla yüzeyine dağıtılmış
bulunan yem bitkilerinin kolayca ve en az kayıpla tarla yüzeyinden
alınabilmesi için düzgün bir sıra halinde toplanması gerekmektedir. İşte,
biçilip tarla yüzeyinde düzgün bir sıra halinde toplanmış olan ot sırasına
namlu denmektedir. Kurutmak için dağıtılan ürün, özellikle gecenin yağış
ve çiğinden korunması amacıyla, akşam üzeri namlu yapılamaktadır.

Balya Makineleri

Balya makineleri; hasat sonrası hububat sapları ile biçilmiş ve kurutulmuş yem
bitkilerinin belirli bir şekilde sıkıştırılıp paketlenerek taşıma ve depolamada kolaylık
sağlayan makinelerdir. Balyalama işlemini yaparken özellikle kuru otun yem kalitesine zarar
vermemek temel prensiptir. Aksi halde balyalama esnasında yapılacak birtakım yanlışlıklar,
ihmal, biçilmiş ve kurutulmuş otun özellikle yapraklarını dökmek sureti ile yem kalitesine
olumsuz etki yapabilir. Balya makinelerinin; köşeli ve yuvarlak balya yapan iki tip vardır.
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Resim 4.6: Balya makinesi



Harman Makineleri

Kültür bitkilerinde hasat işlemi tamamladıktan sonra özellikle taneli olan bitkilerde
harman yapılarak tanenin (başak, koçan, kabuk veya kapsül gibi) ayrılması gerekir. Bu
ayırma işlemi sırasında başak, kapsül veya koçanlar ovalanarak veya dövülerek üzerinde
bulunan taneler serbest hale getirilir. Yapılan bu işlemlerin tümüne harman ve bu işlemleri
yapan makinelere de harman makineleri denir. Bu amaçla sabit çalışan sapdöver harman
makineleri ve traktörle çekilir tip hasat harman makineleri kullanılmaktadır.

Resim 4.7: Harman makinesi (batöz)

Buğdaygil yem bitkilerinin makine ile hasadının yanında el aletleriyle de hasat yapılır.
Bu hasatta orak ve tırpan gibi aletler kullanılmaktadır. Bunların dışında hasat ve harman
işlemlerinde dirgen, tırmık, yaba, döven, elek, kalbur ve kürek gibi basit aletlerden de
faydalanılmaktadır. El aletleri ile hasat zaman ve işgücü açısından kayıplar meydana getirir.
Ayrıca ürün kaybı makineli hasada göre daha fazla olmaktadır.
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Resim 4.8: Orak ile hasat

4.5. Buğdaygil Yem Bitkilerinde Depolama
Buğdaygil yem bitkileri ot ve tohum olarak iki farklı şekilde depolanmaktadır. Bu
nedenle depolama alanları ve yöntemleri farklıdır.

4.5.1. Kuru Ot (Balya) Depolama
Kuru ot olarak değerlendirilecek buğdaygil yem bitkileri, tarlada balyalama
kuruluğuna gelinceye kadar soldurulmalı, namlu yapma ve ot çevirme makineleri ile namlu
haline getirilmeli ve balya makineleri ile balya yapılmalıdır. Balya haline getirilen bu otlar
depolama alanına taşınmalıdır.
Depolama alanı; kuru ot balyası, saman ve sap balyası gibi kaba yem ve hayvanlar için
yataklık malzemelerin depolandığı yapılardır. Bu yapıların temel amacı; depolanan ürünleri
yağış ve diğer olumsuz etkilere karşı bozulmadan korumaktır. Depolarının büyüklüğü:





Depolanacak kuru otun miktarına
Depolama şekline
Balyaların yığılma biçimine
Depolamada kullanılacak araçlara bağlı olarak değişmektedir.

Balya haline getirilmiş buğdaygil yem bitkilerinin depolanacağı alanların genişliği 615 metre, yüksekliği 4-7 metre ve uzunluğu 15-25 metre arasında değişebilir.
Kaba yem depoları bölgenin yağış durumuna göre farklı şekillerde yapılabilir. Yağışın
az olduğu bölgelerde balyalar açıkta yığın şeklinde depolanabilir. Yağışlı bölgelerde ise,
tamamen veya yalnızca üzeri kapalı depolar yapılabilir. Depolar; üzeri beşik çatı ile örtülü
veya tüm cepheleri açık yapılar şeklinde yapılabilir. Eğer imkân varsa depoların yan
cepheleri hareketli panellerle kapatılmalıdır.
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Resim 4.9: Balyaların açıkta depolanması

Yem balyaları depolanırken uygun şekilde istif edilmesi oldukça önemlidir. Böylece
alandan tasarruf edilebilir. Ayrıca depolanacak ürünün nem içeriği depolama uygun
olmalıdır. Aksi takdirde küflenmeler meydana gelebilir.

Resim 4.10: Üstü kapalı alanda balya depolama

Buğdaygil yem bitkileri ot balyası şeklinde depolanırken ürünün bozulmasında en
önemli faktör olan yağışlara karşı tedbir alınmalıdır. Ayrıca özellikle yaz aylarında meydana
gelebilecek yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.

4.5.2. Tohum Depolama
Tohum için yetiştirilen buğdaygil yem bitkileri hasat edildikten sonra harman edilerek
tohumları alınır ve depolama kuruluğuna gelinceye kadar kurutulur. Daha sonra temizlenir
ve depolama alanına taşınır.

Resim 4.11: Tohum depolama alanı

Buğdaygil yem bitkilerinin depolanmasında ürün ve depolama alanının koşulları
önemlidir. Depolanan ürünün; nemi, sıcaklığı, içerdiği yabancı maddeler, içerdiği
mikroorganizma varlığı ve üründeki zararlı etkinliği depolamada etkili olmaktadır.
Depolama ortamı ile ilgili olarak; depo sıcaklığı, deponun oransal nemi, deponun
yapısı, depolama süresi ve depolama tekniği önemli faktörlerdir.
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Buğdaygil yem bitkileri depolanırken; depolanacak tohumların nem oranları düşük
olmasına dikkat edilmeli, gerekirse depolanmadan önce tohumlar kurutulmalıdır. Sağlam ve
hasar görmüş tohumlar ile yabancı tohumları depolanacak üründen ayrılmalıdır. Küflü ve
pörsümüş tohumlar depolanmamalıdır. Gerek görülmesi durumunda depolama öncesi
fumigasyon yapılmalıdır.
Buğdaygil yem bitkileri depolanmasında dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar;
yığın kalınlığı, kızışma ve havalandırmadır.


Yığın Kalınlığı

Depolanacak taneli ürünlerin yığın kalınlığı, üründeki su oranına bağlıdır. Depolanan
üründeki su oranı ne olursa olsun ürün sürekli kontrol edilerek sıcaklık ölçümü yapılmalıdır.
Kontrolde ürünün üstten 30-50 cm’lik tabakadaki sıcaklık değeri ölçülmeli, bu değer depo
sıcaklığından 2-3 °C fazla ise yığın mutlaka aktarma yapılmalıdır.


Kızışma

Depolama alanında nemin yükselmesi ile birlikte ambardaki mikroorganizma
faaliyetini hızlanır. Bu nedenle sıcaklıkta tekrar bir artış meydana gelir. Sıcaklık yükselince
o kısımdaki taneler çimlenmeye başlar ve bu durum bütün depoya hızlı bir şekilde yayılır.
Bu olaya kızışma adı verilir. Yığının üst kısmında çimlenme en üst düzeye çıktığında durur
ve burada hava geçirmeyen bir tabaka meydana gelir. Bu durumda kızışma alt tabakalara
doğru hızlı bir şekilde yayılır. Kızışmaya engel olmak için; ürün depolanırken yığının
ortasına kuru ot demetleri veya delikli borular bırakılmalı, ürün sık sık aktarılmalı
(karıştırılmalı) ve kızışma görülen tabaka alınmalıdır.


Havalandırma

Depo içindeki havanın oransal nemi depo dışındaki havanın oransal neminden fazla
ise depoların havalandırılması gereklidir. Ülkemiz şartlarında genellikle dış hava nemi iç
hava neminden yüksektir. Havalandırma için depo içi ve dışı nem ve sıcaklık değerlerinin
tespit edilmesi gereklidir. Bu amaçla termometre ve higrometre ile ölçümler yapılarak nem
ve sıcaklık değerlerinin tespit edilmeli ve istenilen değerlerden farklıysa mutlaka uygun
değerlere gelmesi sağlanmalıdır.
Depolama alanında varsa bir önceki yıldan kalan ürün artıkları ile depoda hastalık ve
zararlıların çoğalmasına imkân tanıyacak her türlü ortam iyi bir şekilde temizlenmeli, depoda
bulunan yarık, çatlak gibi kısımlar tamir edilmelidir. Temizleme işlemi bittikten sonra depo
zararlılarına karşı ilaçlama ve fumigasyon yapılmalıdır.
Buğdaygil yem bitkileri diğer tahıllarda olduğu gibi genellikle kuyu, ambar, silo veya
açıkta depolanmaktadır. Bu alanlar nem almayan, karanlık, hastalık ve zararlı bulaşmamış
olmalıdır. Ayrıca havalandırma ışıklanmayı sağlamak için yeterli oranda pencere alanı
bulunmalıdır. Ayrıca yangın, hırsızlık gibi olumsuz durumlara karşı gerekli önlemler
alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek buğdaygil yem bitkilerinin pazar
isteklerine göre; hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapınız.

İşlem Basamakları
 Buğdaygil yem bitkilerinin hasat
zamanını belirleyiniz.

Öneriler






 Buğdaygil yem bitkilerinin hasadını
yapınız.









 Buğdaygil yem bitkilerinin hasat,

kurutma işleminin kontrolünü yapınız.









 Buğdaygil yem bitkilerinin balyalama,

depolama ile ilgili tedbirleri alınız ve

depolayınız.



Ot için biçim zamanını belirleyiniz.
Tohum için biçim zamanını belirleyiniz.
Hasat için arazide kontrol yapınız.
Hasat kriterlerine uygun olarak hasat
zamanının gelip gelmediğine karar veriniz.
Hasat için gerekli güvenlik önlemlerini
alınız.
Hasat için kullanılacak biçerdöverin veya
diğer alet ve makineleri hazır hale getiriniz.
Hasatta kullanılacak alet ve makineleri
traktöre bağlayarak ayarlarını yapınız.
Tekniğine uygun olarak hasat yapınız.
Biçilen otu 1-2 gün güneş altında
soldurunuz.
Biçilmiş otu uygun aletler ile çevirerek
namlu haline getiriniz.
Balyalama makinesini ayarlayınız.
Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
Tekniğine uygun şekilde balya yapınız.
Tohum için harman hazırlığını yapınız.
Harman yapılacak alanı uygun hale getiriniz.
Harman makinesinin ayarlarını yapınız.
Harman işlemini tekniğine uygun bir şekilde
yapınız.
Hasat ve harman işlemlerinde tane ve yaprak
kaybını en aza indirecek önlemleri alınız.
Balyaları depolama alanına taşıyınız.
Depolama alanını hazırlayınız.
Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
Balyalarda kızışma olup olmadığını kontrol
ediniz.
Tohumları depolanacakları alana taşıyınız.
Depolama ortamında gerekli temizlik
işlemlerini yaparak depolamaya uygun hale
getiriniz.
Tohumların depolama şekline (yığma,
çuvallama gibi) karar veriniz.
Tohumları uygun bir şekilde depolayınız.
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 Depo zararlılarına karşı gerekli durumlarda
fumigasyon yapınız.
 Depolanan tohumları kontrol ederek kızışma
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Nem ve sıcaklık değerlerini sürekli kontrol
ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Buğdaygil yem bitkileri ot üretimi için yetiştiriliyorsa genel olarak başaklanma ile
çiçeklenme dönemi arasında biçilirler.

2.

( ) Buğdaygil yem bitkilerinden rastgele kopartılan başaklar avuç içerisinde
çekildiğinde veya bir yere vurulduğunda, başaktaki tohumların onda biri kolayca
dökülürse anlaşılabilir.

3.

( ) Tohum için hasatta yaprak ve saplar sertleşip, besin değeri azalmadan hasat
yapılmalıdır.

4.

( ) Tamburlu çayır biçme makineleri makaslama kesme yöntemiyle çalışan çayır
biçme makineleri grubuna girmektedir.

5.

( ) Buğdaygil yem bitkileri depolanırken; depolanacak tohumların nem oranları
düşük olmasına dikkat edilmeli, gerekirse depolanmadan önce tohumlar
kurutulmalıdır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Otelde etmek için mavi ayrık ……………… ………………… dönemde hasat
edilmelidir.

7.

Çim bitkilerinde tohum için hasat zamanı ………… ……………….. devresidir.

8.

Kılçıksız bromda tohum verimi ortalama ………………. kg/da arasında değişir.

9.

Yağışın az olduğu bölgelerde balyalar ………… …………… şeklinde depolanabilir.

10.

Depolanacak taneli ürünlerin yığın kalınlığı, üründeki ………….. oranına bağlıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında buğdaygil yem bitkilerinin yetiştiriciliği için kazandığınız
becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Buğdaygil yem bitkilerinin kullanım alanlarını öğrendiniz mi?
Buğdaygil yem bitkilerini bitkisel özelliklerine göre ayrıt ettiniz mi?
Buğdaygil yem bitkilerinde tohum yatağı hazırladınız mı?
Ekim makinelerinde norm ayarı yaptınız mı?
Buğdaygil yem bitkilerinde ekim yaptınız mı?
Buğdaygil yem bitkilerinde ekim sonrası merdane çektiniz mi?
Buğdaygil yem bitkilerinde gübreleme yaptınız mı?
Buğdaygil yem bitkilerinde sulama yaptınız mı?
Buğdaygil yem bitkilerinde görülen yabancı otlara mücadele yaptınız
mı?
10. Bakım işlemlerinde kullanılan alet ve makinelerinin ayarlarını
yaptınız mı?
11. Bakımda kullanılan alet ve makinelerin iş sonu temizlik ve bakımını
yaptınız mı?
12. Buğdaygil yem bitkilerinde ot hasadı için tarla kontrolleri yaptınız
mı?
13. Buğdaygil yem bitkilerinde tohum hasadı için tarla kontrolleri
yaptınız mı?
14. Buğdaygil yem bitkilerinde hasat zamanına karar verdiniz mi?
15. Buğdaygil yem bitkilerinde hasat yaptınız mı?
16. Buğdaygil yem bitkilerinde harman yaptınız mı?
17. Biçilen otları uygun kuruluğa gelince balya yaptınız mı?
18. Kuru ot ve tohum için depolama alanlarında gerekli temizlik ve
bakım işlemlerini yaptınız mı?
19. Balyaları uygun bir şekilde istiflediniz mi?
20. Yukarıdaki tüm işlemleri yapmadan önce işçi sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili tedbirleri aldınız mı?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
4 °C
saçak
50-70
0,06-8
karışık salkım

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
ilkbaharda
safiyeti
biyolojik
kaymak
tapan

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
başaklanma
ilk dönemlerinde
15-20
koruyucu
arttıkça
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
çiçeklenme öncesi
sarı olum
25-30
açıkta yığın
su
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