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AÇIKLAMALAR

KOD 525MT0253
ALAN Tarım Teknolojileri
DAL Tarım Alet ve Makineleri
MODÜLÜN ADI Biçerdöverle Hasat

MODÜLÜN TANIMI
Biçerdöverle hasat yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.
YETERLİK Biçerdöverle hasat yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam hazırlanıp araç gereç verildiğinde bakım
kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverle hasat
yapabileceksiniz.
Amaçlar
 Arazi ve ürünün hasada uygunluğunu tespit edebilecek ve

biçerdöveri kullanabileceksiniz.
 Çalışma sırasında meydana gelebilecek ürün kaybını

kontrol edebilecek ve bu kayıpları engelleyebileceksiniz.
 Biçerdöveri değişik ürünlerin hasadı için

hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Düz bir zemin, hasadı yapılacak ürünün olduğu tarla
Donanım: Biçerdöver, temizlik bezi, 50*50 cm kare
çerçeve, hesap makinesi, kâğıt, kalem, farklı ürün aparatları,
ayar ve montaj için gerekli araç ve gereçler, bakım ve
kullanma kitabı, bakım ve ayar için gerekli araç ve gereçler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Yoğun emek harcanarak ekimi, bakımı ve diğer işlemleri yapılarak yetiştirilen tarım
ürünlerinde, bir yıl boyunca harcanan emeğin ve masrafın karşılığını alabilmek için son
aşamalardan biri olan hasat ve harman işlerinin tekniğine uygun olarak yapılabilmesi çok
önemli bir husustur.

Biçerdöverler; hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman, ayırma ve
temizleme işlemlerini aynı zamanda seri olarak yapabilen kombine hasat harman
makineleridir. Hasat döneminde ürün olgunlaşarak kuruduğu için çok kolay bir şekilde
dökülebilecek duruma gelmiştir. Biçerdöver üzerinde yapılması gereken ayarların
yapılmayarak ya da yanlış yapılarak tekniğine uygun olmayan bir şekilde hasat harman
işlemi yapılması, bir yıl boyunca emek verilerek yetiştirilen ve tarladan kaldırılmayı
bekleyen üründe ciddi boyutta kayıplara sebep olur.

Ülkemizin ekili alanlarının yaklaşık % 75-80’ini tahıllar oluşturmakta ve bu alanın
yaklaşık % 75-80’i, yani 18-20 milyon tonluk kısmı biçerdöverle hasat edilmektedir. Hasatta
fazladan oluşacak % 1’lik bir kayıp 180-200 bin ton ürüne karşılık gelmektedir. Özellikle
ülkemiz boyutunda düşündüğümüzde bu kaybın parasal karşılığı büyük rakamlara tekabül
etmektedir.

Üstelik bu kayıpların büyük bir kısmı biçerdöver ayarlarının hiç yapılmamasından ya
da yanlış yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda biçerdöver ayarları üzerinde
göstereceğimiz hassasiyetle bu kaybı % 1 nispetinde dahi aşağı çekebilmek ülkemiz
açısından büyük bir kazanım olacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Arazi ve ürünün hasada uygunluğunu tespit edebilecek ve biçerdöveri
kullanabileceksiniz.

 Buğdayda uygun bir hasat yapabilmek için üründe olması gereken nem oranı

hakkında bilgi toplayınız.

 Biçerdöverler ile meyilli arazilerde hasat sırasında nelere dikkat edilmesi

gerektiği konusunda bilgi toplayınız.

 Biçerdöverler ile hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında

bilgi toplayınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BİÇERDÖVER KULLANIMI

1.1. Arazinin Biçerdöverle Hasada Uygunluk Durumu

Biçerdöverle, verimli ve en az dane kaybı ile hasat yapabilmek için arazinin hasada
uygun olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda, eğimli ve taşlı arazilerde dane
kayıplarının arttığı belirlenmiştir. Ekim öncesi toprak işleme esnasında yapılan hatalar,
arazinin tesviyesindeki bozukluklar ve tarla yüzeyinin engebeli oluşu dane kayıplarının
artmasına sebep olacaktır. Yine ürün veriminin tarla yüzeyi boyunca düzensiz oluşu
biçerdöver ürün işleme ünitelerinin düzensiz beslenmesine sebep olacağından dane
kayıplarını artıracaktır. Ekim sırasında, yabancı ot mücadelesinin yeterince yapılmayışından
kaynaklanan tarlada yabancı otların fazla olması durumu da hasat sırasında dane kayıplarını
artıracak unsurlardandır.

Eğimli araziler hasat sırasında dane kayıplarının artmasına sebep olur. Standart tip
biçerdöver ile eğime paralel arazilerde % 5 eğime kadar, eğime dik arazilerde ise % 10
eğime kadar uygun şekilde hasat yapma imkânı varken eğim oranları bu seviyeleri aştığında
dane kayıpları artmaktadır. Bu gibi eğimli arazilerde, “Biçerdöver Ayarları-1” modülünde
bahsedilen integral (yatay dengeleme sistemine sahip) özelliği olan biçerdöverler ile yine
“Biçerdöver Ayarları-2” modülünde bahsedilen temizleme ünitelerinde elek dengeleme
sistemlerine sahip biçerdöverler kullanılmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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1.2. Biçerdöverle Hasat Edilecek Ürünlerde Hasat Olgunluğu

Her bir zirai ürün için hasat olgunluğunu belirleyen kriterler farklıdır. Tohum için
yetiştirilen tarla bitkilerinin hasat zamanını tespit etmek için hasat edilen tohumun nem
durumu, çimlenme gücü, dane dökme özelliği, bitkilerin boyu, başaktaki tohumların
olgunlaşma yeknesaklığı ve hasat zamanındaki hava şartları dikkate alınmalıdır.

Tohumların gerekli hasat olgunluğuna ulaşmadan hasat edilmesi, verimi azalttığı gibi
kaliteyi de düşürür. Hasat zamanının gecikmesi durumunda ise başaktan dökülerek meydana
gelen dane kaybında artış olur. Ayrıca serin iklim tahıllarında sapların kırılması veya yatması
ile önemli oranda dane kaybı meydana gelir.

Buğday gibi serin iklim tahıllarının birçoğunun hasadında danedeki nem oranının %
12-14 arasında (en ideali %13,5) olması uygundur. Ancak Karadeniz ve Marmara gibi kıyı
bölgelerimizde nem oranı % 16-18 iken hasat yapılabilmektedir. Yine arpa için danedeki
nem oranı % 15 ve daha altına düştüğünde hasat yapılır.

Fizyolojik olgunluğa ulaşan mısır daneleri yaklaşık % 35 oranında nem içerir. Oran %
30-32 düzeyine gerilediğinde mısır olgunlaşmış sayılır. Mısır üretiminde, dane ürün için en
uygun hasat zamanı danedeki nem oranının % 20-25 civarında olduğu dönemdir. Çeltikte
hasat zamanı, danelerin nem oranının yaklaşık % 18-27 olduğu dönemdir. Bu dönemde
salkımın üst daneleri olgun, alt kısımdaki danelerin çok az kısmı ise süt olum dönemi
sonundadır.

Buğdaygil yem bitkilerinde ise rastgele alınan başaklar avuç içinde çekildiği veya bir
yere vurulduğunda başaktaki tohumların yaklaşık onda biri kolayca dökülüyorsa hasat
zamanı gelmiş demektir. Baklagil yem bitkilerinde ise genellikle alt baklalar kahverengi renk
almaya başladığında hasat zamanı gelmiş demektir.

Yemeklik dane baklagillerden mercimekte en uygun hasat zamanı; bitkilerin sarardığı,
ancak tam olarak kurumadığı dönemdir. Hasat geciktikçe ürün kaybı artar. Nohutta hasat,
bitkiler tam olarak kuruduğu zaman yapılır. Kuru fasulye üretiminde hasat, danedeki nem
oranının % 40’a indiği dönemde yapılır. Bu dönemde bitkideki baklaların en az % 80’i sarı
ve olgunlaşmıştır. Kuru fasulye üretiminde hasadın erken yapılması danelerin buruşuk ve
büzülmüş olmasına, hasadın geç yapılması ise baklaların çatlamasına ve danelerin
dökülmesine sebep olur.

Hasat olgunluğunun tespit edilmesinde önemli bir ölçü olan dane nem oranı, kolayca
kullanılabilen elektronik nem ölçme cihazlarıyla basit bir işlemle ölçülebilmektedir. Bu tür
cihazlarda genellikle bir ürün haznesi bulunur. Ölçümü yapılacak ürün cinsine göre cihaz
üzerinde kalibrasyon yapılarak hazneye, nemi ölçülecek ürün daneleri doldurulur. Sonuçlar
dijital olarak cihazın göstergesinden okunur.
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Resim 1.1: Dane neminin ölçülmesi

Yine bazı biçerdöverlerde temiz dane elevatörü üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş
ölçüm sistemi ile çalışma esnasında hasat edilen ürünün nem içeriğini ve tarlanın ortalama
verimini ölçmek mümkündür.

1.3. Hasat İçin Uygun Hava Şartları

Biçerdöverle hasatta amaç, en az dane kaybı ile ürünün hasat edilmesi ve danenin
temiz bir şekilde elde edilmesidir. Hasat için uygun hava şartlarının belirlenmesinde bu
husus daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizin birçok bölgesinde hasat döneminde geceleri çiğ düşmekte ve sabah
saatlerinde genellikle saat 9-10 gibi çiğ kalkmaktadır. Çiğ kalkmadan yapılacak hasatta,
danelerin ayrılması zor olacağından dövme ünitesi vazifesini tam olarak yerine
getiremeyecektir. Bu durumda dövme ünitesi ile ayırma ve temizleme ünitesinde yığılmalara
ve dolayısıyla ürün kayıplarının artmasına sebep olacaktır. Bu durumu göz önüne alarak
sabahları çiğ kalktıktan sonra hasada başlamalı, gece de çiğ düşmeden hasada ara
verilmelidir. Bu zamanlamada hatanın yapılmaması için en doğrusu, dane nem oranını
sürekli takip ederek elde edilen neticeye göre hareket edilmesidir. Çünkü çiğin olduğu
saatlerde dane nem oranı da yüksek olacaktır.

Ancak çiğ düşme hadisesinin olmadığı bölgelerde özellikle de hasat dönemi
gecikmişse sıcaklıkların yüksek olduğu öğle saatlerinde dane dökülmelerinden dolayı dane
kayıplarının artabileceği de dikkate alınmalıdır.

Rüzgârlı havalarda yapılan hasat işlemi de dane kayıplarının artmasına sebep
olabileceğinden özellikle rüzgârın şiddetli olduğu saatlerde hasada ara verilmelidir.

1.4. Hasada Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Hususlar

Biçerdöverden hasat sezonu boyunca en iyi şekilde yararlanabilmek; eğitimli kullanıcı
personelinin bulunması, günlük bakım ve kontrollerin yapılması, hasat organizasyonuyla
ilgili tedbirlerin alınması ve biçerdöverin tekniğine uygun olarak kullanılması gibi hususlara
bağlıdır.

 Çalışma öncesi günlük bakım ve kontroller
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Biçerdöverden istenen verimin alınabilmesi ve kesintisiz bir çalışmanın yapılabilmesi
için biçerdöveri çalıştırmadan önce her sabah aşağıda belirtilen günlük bakım ve kontroller
yapılmalıdır.

 Yakıt deposu doldurulmalıdır.
 Gres yağı ile yağlanması gerekli yağlama noktaları greslenmelidir.
 Bütün kayış ve zincirler kontrol edilmeli, gerekiyorsa gerdirilmelidir.
 Makinenin bütün aksamı genel bir kontrolden geçirilmeli, yapılması

gereken tamirler derhâl yapılmalıdır.
 Kayıpsız hasat için dövme düzeni, sarsak ve elekler temizlenmiş

olmalıdır.
 Motorda yapılması gereken değişik bakım işleri, örneğin radyatör

davlumbazı, radyatör petekleri ve hava filtresinin günde 2-3 kez
temizlenmesi, ilaveten radyatör su seviyesi ve karterdeki yağ seviyesi
kontrolü gibi işlemler ihmal edilmemelidir.

 Biçerdöver imalatçı firmalarının vermiş oldukları biçerdöver bakım
kullanma kitaplarında belirtilen bakım ve yağlama planlarına göre
yağlama yerleri düzenli olarak yağlanmalıdır.

Yukarıda sıralanan bakım ve kontrol işleri ne kadar özenli ve temiz yapılırsa
biçerdöver de hasat sezonu içinde o kadar problemsiz ve emniyetli bir şekilde çalışır. Bu
durum da hasadın arızasız bir şekilde sürdürülmesi, hasat veriminin yüksek ve hasadın
ekonomik olmasını sağlar.

 Hasat organizasyonu ile ilgili tedbirler

Bütün tedbirler, biçerdöverlerin boşta geçen zamanlarını azaltmak, toplam verimi
yükseltmek ve para tasarrufu sağlamak içindir. Eğer biçerdöverlerde hasat için gerekli şartlar
sağlanırsa biçerdöverler kesintisiz çalışabilir. Hasat sırasında biçerdöver deposunun dolma
ve boşalma süresinin hesabı doğru yapılırsa boşta geçen zamanlar azaltılır. Hasadı yapılan
ürünün taşınması, teslimi ve çiftliklerdeki diğer işlemler hatasız, birbirleri ile uyum içinde
olacak şekilde planlanmalıdır.

Çalışma sırasında meydana gelebilecek arıza ve hasarları göz önünde bulundurarak;
yeterli miktarda tekerlek tamiri için lastik kaynağı, lastik tamir aparatları, perçin, çeşitli
cıvatalar ve malzeme ile gres pompası, hortum, hava pompası, anahtar ve çekiç gibi
avadanlıklar ile ilgili kanunlar gereği bulundurulması zorunlu olan ilk yardım ve güvenlik
malzemelerinin hasat sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir. Hasat sırasında en az
15’er kg’lık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurulması da gerekmektedir.

Yine organizasyonla ilgili olarak tarlaya girmeden önce biçerdöverin depo kapasitesi,
tarlanın boyutları ve tarla verimi dikkate alınarak tarlanın parsellere bölünüp bölünmeyeceği
kararlaştırılır. Büyük tarlalarda biçerdöverin tarladaki her bir veya iki turunda aynı yere
gelindiğinde deponun boşaltılacağını hesaplamak gerekir. Tarla mümkün olduğu kadar az
parsele ayrılmalıdır. Parsellerin uzun kısımları rüzgârı ve ürünün yatış yönünü yana
almalıdır.
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1.5. Hasat Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Biçerdöver üzerinde yapılması gereken ayarların yapılmayarak ya da yanlış yapılarak
tekniğine uygun olmayan bir şekilde hasat harman işlemi yapılması, bir yıl boyunca emek
verilerek yetiştirilen ve tarlada hasat edilmeyi bekleyen üründe ciddi boyutta kayıplara sebep
olur. Bunun için hasat sırasında tekniğine uygun hasat işlemi yapılmasına dikkat edilmelidir.

 Biçerdöverin çalıştırılması

Biçerdöver çalıştırılmadan önce, gerek motorla gerekse biçerdöver ile ilgili günlük ve
genel kontroller yapılmış olmalıdır. Temel özellikler aynı olmakla birlikte teknolojik
gelişmelere bağlı olarak biçerdöverler arasında farklılıklar bulunabileceğinden çalışmaya
başlamadan önce bakım ve kullanma kitapları dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Operatör kabine çıkmadan önce bakım ve emniyet tedbirlerini almalı; biçerdöver
yakınında insan, hayvan ve herhangi bir malzemenin bulunmadığından emin olmalıdır.
Motoru çalıştırmadan önce tüm kumanda kollarının (biçme ve harmanlama ünitesi, boşaltma
helezonu vb.) boşta olup olmadıkları kontrol edilmeli, boşta olmayanlar boşa alınmalıdır.
Fren pedalları birbirine bağlanmalı, el freni çekili olmalıdır ve vites kolu boşa alınmalıdır.

Motoru çalıştırmak için kontak anahtarını takıp marşa basmadan önce kontak anahtarı;
şarj, hararet, yakıt ve yağ göstergesinin çalıştığı konuma getirilir. Bu konumda iken yağ
lambası, hararet lambası ve şarj lambasının yanıyor olmasına dikkat edilmeli, daha sonra
motor çalıştırılmalıdır. Bu göstergeler çalışmıyorsa gerekli kontroller yapılarak problem
giderildikten sonra çalıştırılmalıdır.

Hasada başlamadan önce harmanlama kısmına (dövme, ayırma ve temizleme
ünitelerine) hareket verilmeli, en son biçme ünitesi çalıştırılmalıdır. Ürün işleme üniteleri
çalıştıktan sonra uygun vitese takılarak çalışmaya başlanmalıdır.

Biçerdöveri durdurmak için önce biçme ünitesinin hareketi kesilmeli, ardından
harmanlama kısmı durdurulmalıdır. Daha sonra motor devri düşürülerek vites kolu boşa
alınmalı ve motor durdurulmalıdır. Ardından el (park) freni çekilerek biçerdöver
sabitlenmelidir.

 Tarlaya giriş

Biçerdöverle hasadı yapılacak tarlaya gitmek için trafiğe açık yola çıkmak, tablanın
geniş olmasından dolayı trafiğin akışını bozacak şekilde tehlikeli durumlara sebep olabilir.
Bunun için biçme tablası katlanabilir yapıda değilse sökülmeli ve özel taşıma arabasına
bindirilerek biçerdöverin arkasından taşınmalıdır.
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Resim 1.2: Biçerdöverin yol durumu

Genel olarak tarlanın alt ucundan işe başlanır ve müteakip işlemleri kolaylaştırmak
için ilk önce işlenecek sahanın çevresi biçilir. Hasat sırasında biçerdöver düz kullanılmalı,
mümkün olduğunca zikzaklardan kaçınmalıdır. Çevre dönüşleri, daima tabla yokuş yukarı
şekilde yapılmalı, makinenin dengelemesine yeterli süre tanınmalı ve asla çok hızlı dönüş
yapılmamalıdır.

İlk köşelerin biçilmesi için biçerdöver tarlaya girdiği gibi yön değiştirmeden tabla
bıçaklarının tarlayı terk etmesine kadar devam edilir. Tarlanın yan tarafları müsait ise sağa
hızlı bir şekilde 90 manevra yaparak köşe dönüşü yapılmalıdır. Bu durum dönüş zamanının
kısalmasını sağlar. Bu basit dönüşlerle yapılan hasatta, zamandan büyük oranda tasarruf
sağlanmış olur. Çünkü dönüşlerin yapılması çok hızlı olmaktadır.

Resim 1.3: Uygun köşe dönüşleri

Müteakip dönüşlerde ise ürün tablayı terk edene kadar doğru gidilir. 2-3 metre hafif
sağa gidilerek durulur. Tam sol yapılarak bir biçim genişliği geri gelinir. Tabla genişliğince
biçim yapmak üzere tarlaya tekrar girilerek biçime devam edilmelidir. Kenarlardan
başlanarak yapılan bu biçim tekniği her parsel şekli için kullanılabilir.
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 Yatık ürünün hasat edilmesi

Yatık ürünün biçilmesi esnasında ürün kaybı fazla olur. Ancak dikkat edilmediği
takdirde bu ürün kayıpları çok daha fazla olmaktadır. Bu bakımdan yatık ürünün hasadında
gösterilecek özen ürün kayıplarını önemli oranda düşürecektir. Yatık ürünün hasadında,
“Biçerdöver Ayarları-1” modülünde anlatılan dolap ayarlarının doğru ve hassas bir şekilde
yapılmış olması dane kayıplarını büyük oranda azaltacaktır. Yine aynı modülde anlatılan
başak kaldırıcıların da kullanılması gerekmektedir. Eğer yatma yönü tarlanın genelinde aynı
yönde ise biçerdöverin ilerleme yönü ürünün yatma yönüyle aynı doğrultuda olacak şekilde
tarlaya girilmelidir.

Resim 1.4: Yatık üründe ilerleme yönü

 Rüzgârlı havada hasat

Rüzgârlı havalarda biçim, yatık üründe olduğu gibi ürün kayıplarına sebep olmaktadır.
Bunun dışında rüzgârın, kabinsiz biçerdöverde operatörü olumsuz yönde etkilediği de
bilinmektedir. Bu nedenlerle parselin uzun olan boyları rüzgâr yana alınarak biçilmelidir. Bu
yapılmadığı takdirde rüzgârın arkadan esmesi nedeniyle operatör toz ile kaplanacak ve
rahatsız olacaktır. Rüzgâr, tabladan biçilmiş ürünü kaldırıp tarlaya atacak şekilde esiyorsa
hasada ara verilmelidir.

 Eğimli tarlada hasat

Eğimli tarlaların biçimi, biçerdöver ve operatör yönünden en zor biçim şeklidir.
Standart biçerdöverler yatay düzlemde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden eğimli
tarlaların hasadında bazı zorluklarla karşılaşılabilmektedir.

Eğim yana alındığında biçerdöverin devrilme ihtimali artacağı gibi hasat esnasında
ürün işleme organları gidişte sağa, dönüşte sola doğru daha fazla yüklenecektir. Ayırma ve
temizleme düzenlerinde belli derecedeki eğimlerde tek taraflı yüklenmeye engel olmak üzere
perdeler konmuştur. Ancak eğim seviyesi arttıkça bu perdeler yetersiz kalacaktır.
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Eğim hareket yönünde ise inişte biçerdöverin amuda kalkmasına sebep olacaktır. Ürün
işleme organlarında ise inişte aşırı yüklenme, çıkışta ise yetersiz işleme durumu ortaya
çıkacaktır.

Eğer arazinin eğimi fazla değilse biçerdöver uygun gelen yönde çalıştırılabilir. Belli
bir sınırdan sonra makine ile eğim yönünde çalışılmalıdır. Eğimli şartlarda biçerdöver
maksimum hızla çalışamaz. Eğim yukarı tırmanırken dane kaybı meydana gelebilir. Eğim
aşağı harekette ise tabla ve temizleme düzenleri tıkanabilir. Bu zorluğu önlemek için tarla
eğime dik yönde 35-40 metre uzunluğunda parsellere ayrılır ve bu parsellerin arası biçilir.
Bu suretle makine eğim yönünde çalışırken tıkanmaz, zira daha önce biçilen yerlerden
geçerken biçerdöver içinde biriken materyal işlenmiş olur.

Eğimli arazilerde en az kayıpla hasat yapabilmek için eğimli şartlar için tasarlanmış
özelliklere sahip biçerdöverler tercih edilmelidir. Bunun için integral özelliğine sahip (bayır
tipi-Resim 1.4), aksiyal tip ayırma ünitesi olan ve temizleme ünitesinde elek dengeleme
sistemi gibi hususiyetler bulunan biçerdöverler tercih edilmelidir. Bu durumda dane kayıpları
azalacaktır.

Resim 1.5: Eğimli arazide hasat

 Biçerdöverin tekniğine uygun olarak kullanılması

Tarlaya girmeden biçerdöver bakım ve kullanma kitabındaki tavsiyelerden
faydalanarak biçerdöver ayarları yapılmalıdır. Biçilmesi gereken ürün biçerdöverin sağ
tarafına alınarak dönüşler yapılmalıdır. Çünkü operatör yeri merdiveni, depo boşaltma
elevatörü ve ayarlanabilecek kısımları genellikle biçerdöverin solunda bulunmaktadır.

Tarlaya, ürün işleme ve biçme organlarına hareket verildikten sonra girilmelidir. Ürün
işleme sırasında tabla, tarla yüzeyi ve ürünün dip tarafının neminin izin verdiği ölçüde
aşağıya indirilmelidir.

Tarlaya girişten 30 metre sonra ayarların uygun olup olmadığı kontrol edilmeli ve
ayarlar tekrar gözden geçirilmelidir.

Günümüz biçerdöverleri kabin içi elektronik ikaz ve kumanda sistemleri ile
donatılmıştır. Çalışma sırasında buradaki verilere çok dikkat edilmeli, olabilecek bir hata
veya arıza durumunda hasadı durdurup gerekli kontroller yapılmalıdır. Yine aynı şekilde
deponun doluluk durumu sürekli takip edilmeli, bir kayba sebep olmadan boşaltılması
sağlanmalıdır. Günümüzdeki biçerdöverlerin çoğunda depo boşaltma işlemi sırasında hasada
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devam etme imkânı vardır. Bunun için depo boşlatma elevatörü açılıp hareket verilerek
deponun taşıyıcı vasıtaya boşaltılması sağlanır.

Resim 1.6: Deponun boşlatılması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre biçerdöveri kullanınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışılacak araziyi
kontrol edip hasada
uygunluğuna karar
veriniz.

 Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu
giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş güvenliği ve emniyet
tedbirlerini alınız.

 Standart tip biçerdöver ile eğime paralel arazilerde % 5
eğime kadar, eğime dik arazilerde ise % 10 eğime kadar
uygun şekilde hasat yapma imkânı varken eğim oranları
bu seviyeleri aştığında dane kayıplarının arttığını
unutmayınız. Bu tür arazilerde bu şartlara uyum
sağlayabilecek özelliklere sahip biçerdöver tercih ediniz.

 Hasat edilecek ürünü
kontrol edip ürünün
hasat olgunluğunda
olup olmadığını tespit
ediniz.

 Her bir ürün için hasat olgunluğu kriterine göre hasat
durumunu tespit ediniz.

 Bunun en pratik yolu dane nem oranının belirlenmesidir.
Bunun için tarlanın farklı birkaç yerinden aldığınız ürünü
daneleyip nem ölçme cihazı ile nem oranını ölçünüz.

 Ürünün hasadına
başlama zamanına
karar veriniz.

 Her ne kadar ürün hasat için uygun nem seviyesine inmiş
olsa da havanın durumu da hasat zamanını belirleyen bir
faktördür. Tarlada çiğin kalktığı zaman hasada başlayınız.

 Çiğ düşmeden önce hasat yapmayı bırakınız.

 Biçerdöver motorunun
günlük bakımını
yapınız.

 Kesintisiz bir çalışma için çalışmaya başlamadan önce
motorun günlük bakımını yapınız.

 Bunun için “Motorda Günlük Bakım” modülündeki
tavsiyeleri dikkate alınız.

 Biçim planı yapınız.
 Biçerdöverin depo kapasitesi, tarlanın boyutları ve tarla

verimini dikkate alarak tarlanın parsellere bölünüp
bölünmeyeceğine karar vererek biçim planını yapınız.

 Biçerdöverin
ayarlarını yapınız.

 “Biçerdöver Ayarları-1” ve “Biçerdöver Ayarları-2”
modülünde anlatılan bilgiler ışığında biçerdöverin
ayarlarını yapınız.

 Biçerdöver ayarları yaparken bakım kullanma
kitabındaki tavsiyelere uyunuz.

 Ayar için ürün ve arazi şartlarını mutlaka göz önünde
bulundurunuz.



 Biçerdöveri
çalıştırınız.

 Motoru çalıştırmadan önce özellikle güvenlikle ilgili son
kontrolleri yapınız.

 Hidrostatik kolu nötr konuma (mekanik kontrollü ise
vitesi boşa) alınız.

 Yine ürün işleme ünitelerine hareket iletimini kesiniz.
 Kontak anahtarı açınca yağ, şarj ve hararet

göstergelerinin çalıştığını görünüz. Bunlar çalışmıyorsa

UYGULAMA FAALİYETİ
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motoru çalıştırmayınız.
 Gerekli kontrolleri yapıp problemi giderdikten sonra

çalıştırınız.

 Ürün işleme
ünitelerine hareket
veriniz.

 Motor çalışıp devrini aldıktan sonra, önce biçme ünitesi
ardından harmanlama (dövme, ayırma ve temizleme)
ünitelerine hareket veriniz.

 Hareket vermek için kabin içinde bulunan kumanda ve
kontrol organlarından ilgili olanlarını kullanınız.

 Biçme yüksekliğini
belirleyerek biçme
ünitesi yüksekliğini
ayarlayınız.

 Ürünün ve arazinin durumuna göre biçme yüksekliğine
karar veriniz.

 Engebeli ve taşlı arazilerde biçerdöverin zarar
görmemesi için çok alttan biçim yapmayınız.

 Yine çok otlu tarlalarda tıkanmalara engel olmak için
üstten biçim yapınız.

 Kabin içindeki kontrol organları ile biçme yüksekliğini
ayarlayınız.

 Çalışma sırasında, biçim şartlarında olabilecek
değişikliklere göre gerekli işlemleri anında yapınız.

 Uygun çalışma hızını
belirleyip çalışmaya
başlayınız.

 Yine arazinin ve ürünün durumuna göre çalışma hızınızı
belirleyiniz. Engebeli ve eğimli arazilerde çalışma hızınızı
düşük tutunuz.

 Kuvvetli üründe tıkanmaları önlemek için düşük hızla,
zayıf üründe ise yeterli beslenmeyi sağlamak için yüksek
hızla çalışma yapınız.

 Tarlaya ilk girişten bir
süre sonra ayarları
kontrol ediniz.

 İlk ayarları yapıp yaklaşık 30 metre biçim yaptıktan
sonra gerekli kontrolleri yaparak ayarları gözden
geçiriniz.

 Değişiklik gereken ayarları yeniden yapınız.

 Depoyu kontrol edip
dolduğu zaman
boşaltınız.

 Deponun dolarak danenin tarlaya dökülmesini önlemek
için depoyu takip ediniz.

 Kabinde gösterge yoksa depo operatörün hemen
arkasında yer aldığından depo üzerindeki göstergeden
depoyu takip ediniz.

 Kabin içinde gösterge varsa deponun doluluk durumunu
takip ederek zamanında boşaltınız.

 Danenin aktarılacağı vasıtanın durumuna göre dane
boşaltma elevatörünün konumunu ayarlayınız. Daha sonra
boşaltma elevatörünü çalıştırarak depoyu boşaltınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Çalışılacak araziyi kontrol edip hasada uygunluğuna karar verdiniz mi?
2. Hasat edilecek ürünü kontrol edip ürünün hasat olgunluğunda olup

olmadığını tespit ettiniz mi?
3. Ürünün hasadına başlama zamanına karar verdiniz mi?
4. Biçerdöver motorunun günlük bakımını yaptınız mı?
5. Biçim planı yaptınız mı?
6. Biçerdöverin ayarlarını yaptınız mı?
7. Biçerdöveri çalıştırdınız mı?
8. Ürün işleme ünitelerine hareket verdiniz mi?
9. Biçme yüksekliğini belirleyerek biçme ünitesi yüksekliğini ayarladınız

mı?
10. Uygun çalışma hızını belirleyip çalışmaya başladınız mı?
11. Tarlaya ilk girişten bir süre sonra ayarları kontrol ettiniz mi?
12. Depoyu kontrol edip dolduğu zaman boşalttınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

DEĞERLENDİRME
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Arazi yapısı ile tesviye ve eğim durumunun biçerdöver ile hasatta dane kaybı
üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

2. ( ) Yatık ürün hasadında eğer yatma yönü tarlanın genelinde aynı yönde ise
biçerdöverin ilerleme yönü ürünün yatma yönüyle aynı doğrultuda olacak şekilde
tarlaya girilmelidir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Tohumların gerekli hasat olgunluğuna ulaşmadan hasat edilmesi verimi azalttığı gibi
kaliteyi de düşürür. Hasat zamanının gecikmesi durumunda ise başaktan dökülerek
meydana gelen ……………. kaybında artış olur.

1. Hasat olgunluğunun tespit edilmesinde önemli bir ölçü olan dane nem oranı, kolayca
kullanılabilen elektronik ……….. ölçme cihazlarıyla basit bir işlemle
ölçülebilmektedir.

2. Eğimli arazilerde en az kayıpla hasat yapabilmek için …………………. şartlar için
tasarlanmış özelliklere sahip biçerdöverler tercih edilmelidir. Bunun için integral
özelliğine sahip, aksiyal tip ayırma ünitesi olan ve temizleme ünitesinde elek
dengeleme sistemi gibi hususiyetler bulunan biçerdöverler tercih edilmelidir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Biçerdöver ile çalışma sırasında meydana gelebilecek ürün kaybını kontrol edebilecek
ve bu kayıpları engelleyebileceksiniz.

 Biçerdöver ile çalışma sırasında meydana gelebilecek dane kayıplarının

sebeplerini araştırınız.

 Bu dane kayıplarının nasıl engellenebileceğini araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BİÇERDÖVERLERDE DANE KAYIPLARI

2.1. Dane Kayıplarının Ekonomik Önemi

İstatistiklere göre ülkemizde ekilen tarım alanlarının % 75–80’ini tahıl alanları
oluşturmakta ve tüm bu alanın % 70 kadarı biçerdöverlerle hasat edilmektedir. Her yıl
yaklaşık 18-20 milyon ton tahıl biçerdöverle hasat edilmekte ve hasat sırasında oluşacak
% 1’lik bir kayıp 180–200 bin ton tahılın kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bunun parasal
değeri açıklanan kg buğday, taban fiyatıyla çarpılıp bulunabilir. Bulunacak rakamlar
gerçekten gelişmekte olan bir ülke ekonomisi için önemli miktarlarda olup büyük rakamlara
tekabül etmektedir.

Sadece tahıl için yukarıda verilen örnek bile dane kayıplarını önlemenin önemini
ortaya koyarken tahılların yanında biçerdöverle hasadı yapılan baklagil ve endüstri
bitkilerinin hasadında meydana gelen kayıpları eklediğimizde ortaya çıkan olumsuz tablo
daha da büyümektedir.

2.2. Tarla Dane Veriminin Bulunması

Ürünün belirlenen tarla dane verimi ile hasat edilip ele geçen miktarı arasındaki fark,
hasattaki dane kayıplarını verir. Tarla dane verimi, hasat sırasında oluşan dane kaybının
bulunmasında en önemli etkiye sahiptir. Bu açıdan dane kayıplarının belirlenmesinden önce,
tarla dane veriminin belirlenmesi gerekmektedir. Dane veriminin belirlenmesinde birçok
metot kullanılır. Önemli olan ölçüm ve sayım yaparken hassas olmak ve alınan numunelerin
tarlanın genel durumunu yansıtıyor olmasına dikkat etmektir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Ürün verimini bulabilmek için önce tarlanın belirlenen en az 10 değişik yerinden 1
m2lik çerçevelerle başaklı sap hasat edilir (danelenir). Hasat edilen başaklardaki tahıl
harmanlanır (sap samandan temizlenir) ve her bir çerçeveden alınan daneler tartılarak
toplanır. Bulunan toplam ağırlık, tarladan alınan örnek sayısına bölündüğünde 1 m2lik alanda
bulunan danenin ağırlığını verir. Birim çevirmede, g/m2 sayısal olarak kg/dekara karşılık
geldiğinden sonuçta tarlanın verimi kg/dekar olarak bulunmuş olur.

Alınan örneklerin ağırlık toplamı (gram)
Tarlanın dane tahıl verimi (kg/da)=

Tarladan alınan örnek sayısı

Tarla veriminin belirlenmesinde kullanılan başka bir pratik yöntem de her bir kenarı
50 cm olan kare şeklindeki çerçevelerin kullanılmasıdır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için
ürüne ait bin dane ağırlığının bilinmesi gerekir. Verimi belirlenecek tarlanın dört ayrı yerine
bu çerçeveler konur. Çerçeve içinde kalan başaklar sayılır. Daha sonra, bir çerçeve içine
giren başakları temsil edebilecek özellikte 4 adet başak alınıp danelenir ve bu daneler sayılır.
Böylece bir başaktaki dane sayısı bulunmuş olur. Bu sayıyı, bir çerçeve içindeki başak sayısı
ile çarptığımızda o çerçeve alanı içine giren toplam dane sayısı bulunmuş olur. Her bir
çerçeve için aynı işlem tekrar edilerek toplam 4 çerçevedeki dane sayısı bulunur. Her bir
çerçeve kenarı 50 cm olan bir kare olduğundan 0,25 m2 alana sahip olur. Dolayısı ile 4
çerçevenin toplam alanı 1 m2ye karşılık gelir. Yani 4 çerçevedeki toplam dane sayısı 1
m2deki dane sayısını verir. Daha sonra ürünün 1000 dane ağırlığı üzerinden doğru orantı
kurularak tarlanın verimi bulunmuş olur.

Resim 2.1: Tarla veriminin tespitinde kullanılan kare çerçeve

Örnek: Yukarıdaki yöntemle tarlanın verimini belirlemek için atılan ve bir kenarı 50
cm olan çerçevelerin içinde kalan danelerin sayısı şu şekildedir. 1. çerçevede 2400, 2.
çerçevede 2350, 3. çerçevede 2750 ve son çerçevede 2500 dane tespit edilmiştir. Bu
tarladaki ürünün bin dane ağırlığı 50 g olduğuna göre tarlanın verimini kg/dekar olarak
bulunuz.

Çözüm: Önce 4 çerçevedeki toplam dane sayısı bulunur.

Toplam dane sayısı=2400 + 2350 + 2750 + 2500 =10.000 dane

Yani 1 m2de 10.000 dane vardır. Bin dane ağırlığı üzerinden doğru orantı kurarak
10.000 danenin (1 m2 deki toplam danenin) ağırlığını bulabiliriz.
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1 m2 alandaki dane ağırlığı 500 g olarak bulunur. Birim çevirme işlemi sonucunda
g/m2 karşılığı kg/dekar ile aynı olduğundan bu tarlanın verimi 500 kg/dekar olarak bulunmuş
olur.

2.3. Dane Kayıplarının Sebepleri

Dane kayıplarını genel olarak üç kısımda incelemek mümkündür. Bunlar, biçerdöverle
hasada başlamadan önce meydana gelen hasat öncesi kayıpları, hasat sırasında oluşan
kayıplar ve hasat sonrası kayıplardır.

Hasat öncesi kayıplar, tohumluğun özelliği ve hasadın gecikmesi gibi nedenlerle
oluşur. Hasat sonrası kayıplar ise taşıma-iletim vb. nedenlerle oluşan kayıplardır. Bu
kayıpların üçü birden hasattaki toplam dane kaybını oluşturur. Hasat öncesi ve sonrası
kayıplar biçerdöverle ilgili olmadığından bu konulara burada yer verilmeyecektir.

Hasat sırasında meydana gelen kayıpların giderilmesi kısa zamanda mümkün olan
kayıplar olup biçerdöverin tarlaya girişinden ürünün biçerdöveri terk edişine kadar oluşan
ürün kayıplarıdır. Bu kayıplar esas olarak tarla faktöründen, hatalı kullanımdan (insan
faktörü) ve biçerdöver ayarsızlıklarından kaynaklanır.

Tarla faktörünün dane kayıplarına etkisi ve çözüm yolları birinci öğrenme faaliyetinde
“Arazinin Biçerdöverle Hasada Uygunluk Durumu” konusunda anlatılmıştır. İnsan faktörü
ise en başta eğitimle çözülecek bir konudur. Bu eğitim, hem teknik anlamda hem de
sorumluluk anlamında olmalıdır. Çünkü dane kayıplarının teknik sebepler dışında en önemli
sebebi, ayarlara gerekli özenin gösterilmeyişi ve kısa zamanda daha fazla hasat yaparak daha
çok para kazanma düşüncesidir. İnsandan kaynaklanan hataları, hasat sırasındaki hava
şartlarına dikkat edilmemesi, hasada erken veya geç girilmesi gibi faktörler artırmaktadır.
Hasada başlama ve bitiş saatleri günün hava şartları ile mahsulün nem oranı dikkate alınarak
belirlenmelidir.

Biçerdöverden kaynaklanan kayıplar; biçme, dövme, ayırma, temizleme ünitesi
kayıpları ve yardımcı organ kayıpları ile aralık ve boşluklardan oluşan diğer kayıplar olmak
üzere alt başlıklar altında incelenebilmektedir.

2.3.1. Biçme Ünitesi Kayıpları

Bu kayıplar bıçak seviyesi üstünde duran ürünün, biçme düzeninden dövme düzenine
ulaştırılması esnasında meydana gelen kayıplardır. Biçerdöverle hasatta toplam kayıpların %
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60-70’ini meydana getiren biçme ünitesi kayıpları; vurma, kesme ve diğer kayıplar olarak
sınıflandırılabilir.

 Vurma kayıpları: Dolabın başaklara vurması, tabla yan tarafının biçilmemiş
ekine çarpması; parmak, başak kaldırıcı, sap ayırıcı gibi kısımların ekine
çarparak silkmesi ve sap kırması şeklinde meydana gelir. Ayırıcıların
kullanılmaması, hatalı kullanılması veya hasat esnasında zikzaklı bir düzenleme
yapılması sonucu, tabla yan tarafının biçilmemiş ekin tarafındaki saplara teması
da vurma kaybı yaratır. Bu kısımlar sapı silkeler, büker ve çoğunlukla başak
hâlinde dökülmesine neden olur. Resim 2.2’de görüldüğü gibi yükseklik ayarı
yanlış yapılmış bir dolap, dolap pervazlarının başaklara vurması sonucunda
dane kaybına (vurma kaybı) yol açacaktır. Doğru ayarlanmış bir dolapta, dolap
pervazlarının, başağın altından (sapın üstten itibaren 1/3’lük kısmından)
vuracak yükseklikte olması gerekmektedir.

Resim 2.2: Yanlış dolap ayarı sonucu oluşan vurma kaybı

Dolabın vurmasından kaynaklanan kayıplar tabla iz genişliğinde, tabla yan kayıpları
ise sap ayırıcıların izinde görülür.

Vurma kayıplarını azaltmak için dolap sap ayırıcı ayarları uygun şekilde yapılmalı ve
ayrıca yeterli sayıda başak kaldırıcı kullanılmalıdır. Sap ayırıcıların iç kısmında vurma
şeklinde görülen kayıpları giderebilmek için baştan itibaren ilk üç parmağa başak kaldırıcı
takılmamalıdır.

 Kesme kayıpları: Kesme kayıpları, bıçak seviyesi üstünde veya bu seviyedeki
başakların vurma kayıpları dışında kesilmeden veya kesildikten sonra tarlaya
dökülmesiyle oluşur. Kesme kayıpları özellikle yüzeyi düzgün olmayan tarlalar
ile yatık ekinlerde görülür. Yetersiz veya gereksiz başak kaldırıcı kullanılması,
iç sap ayırıcının bulunmayışı veya geniş açılı takılması, bıçak parmaklarının kör
veya kırık olması, bıçak strok ayarının bozuk olması, bıçak hızının yetersiz
olması, fazla yeşil ot dolayısıyla bıçak kenarlarındaki dişlerin tıkanması, dolap
ayarlarının yanlış yapılması sebebiyle kesilen ürünün tekrar tabladan düşmesi,
tablanın yeterince indirilmemesi, tabla paralellik ayarının bozuk olması, çalışma
sırasında tablanın sık sık indirilip kaldırılması ve hatalı dümenleme sonucu
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bayrak bırakılması gibi hususlar kesme kayıplarını artırmaktadır. Kesme
kayıplarının önlenebilmesi için;

 Yatık ekinlerde 4-6 parmağa bir adet, kısa bükük başaklı ürünlerde 2
parmağa 1 adet başak kaldırıcı kullanılmalıdır.

 Bıçak strok ayarı, bıçak hızı ve dolap parmaklarının ayarı doğru
yapılmalıdır.

 İç ayırıcı bayrak bırakmayacak ve yatık ekini yerden yükseltip tabla orta
kısmına yönlendirecek pozisyonda olmalıdır.

 Biçerdöverin kullanılması esnasında tablanın yere indirilmesi,
kaldırılması, parsele giriş-çıkış manevralarında biçme sisteminin görevini
tam yapmasına dikkat edilmelidir.

 Diğer kayıplar: Bu kayıplar, biçilip tablaya alınan ürünün dövme ünitesine
ulaşmadan tarlaya dökülmesi veya hasar görmesi sonucu meydana gelen
kayıplardır. Bu kayıplarından biri, tabla helezonunun hatalı ayarı veya yüksek
devri sonucunda özellikle kırılmaya veya çatlamaya dayanıksız ürünlerde
görülür. Tabla helezon devrinin yüksek olması ve helezon parmaklarının hatalı
ayarlanması ürünün tarlaya fırlatılmasına sebep olur. Dolap hızının yüksek
olması ve dolap parmaklarının hatalı ayarlanması durumunda ürün dolaba
sarılarak tabla dışına fırlatılır. Bu kayıplar genellikle büyük saplı başakların
tarla yüzeyinde görülmesi ile anlaşılır.

Boğaz elevatörünün taban sacına yakın ayarlanması durumunda, elevatör lamaları ile
taban sacı arasında ezilerek kırılırken taban sacından uzak ayarlanması ise özellikle zayıf
ürünlerde kusmaya (biçilen ürünün tabladan dövme ünitesine gitmeden tekrar tablaya
düşmesi durumuna) sebep olur. Kusma durumunda, boğaz elevatörü önünde biriken
danelerde hem hasar meydana gelir hem de tabladan taşıp tarlaya dökülmesinden dolayı
kayıplar meydana gelir. Bunu önlemek için boğaz elevatöründe yapılması gereken ayarların
eksiksiz ve doğru olarak yapılması gerekir.

2.3.2. Dövme Ünitesi Kayıpları

Dövme ünitesinin neden olduğu kayıplar, sap haznesine dökülen başaklarda dane
kırılması, namlu altında ve depoda kırık veya hasarlı dane olarak ya da depoda kesmik ve
namlu altında tam dövülmemiş başakların bulunması şeklinde kendini gösterir. Dövme
ünitesinin kendisi doğrudan dane kaybına neden olduğu gibi ayırma ve temizleme
ünitelerinin de kayıplarını artırmaktadır.

Dövme ünitesi kayıpları, yetersiz ya da aşırı dövmeden kaynaklanır. Yetersiz dövme
durumunda dane deposunda kesmik ve tarlada namlu içinde tam dövülmemiş başaklar
görülecektir. Aşırı dövme durumunda ise danede zedelenmeler ve kırılmalar ortaya
çıkacaktır.

Dövme ünitesi kayıplarının nedenleri şöylece sıralanabilir:
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 Hasat zamanının yanlış belirlenmesi: Ürünün nem oranı istenilen seviyeye
düşmeden yani aslında hasat zamanı gelmeden erken yapılan hasatta yetersiz
dövmeden dolayı kayıplar artacaktır. Yine hasada başlamada geç kalınması
durumunda da aşırı dövmeden dolayı kayıplar ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde,
gün içinde çiğ kalkmadan hasada başlanması durumunda da yine yetersiz
dövmeden kaynaklanan kayıplar ortaya çıkabilecektir.

 Batör kontrbatör aralık ayarının yanlış yapılması: Bu aralık gereğinden
fazla olursa yetersiz dövmeden, gereğinden az olursa da aşırı dövmeden
kaynaklanan kayıplar artacaktır.

Resim 2.3: Doğru batör kontrbatör açıklık ayarı

 Batör kontrbatör paralellik ayarının uygun olmayışı: Bu durumda depoda
hem kırık daneye hem de kesmiğe rastlanır. Bir yandan da namluda iyi
dövülmemiş başaklar görülür.

 Batör devir ayarının uygun olmaması: Gereğinden düşük devir yetersiz
dövmeye, yüksek devir ise aşırı dövmeye sebep olur.

 Dövme ünitesinin düzenli beslenememesi: Dövme ünitesi belli bir
beslenmeye göre ayarlanmıştır. Kapasitesinin altında düzensiz beslenmesi,
zedelenen dane oranını artırırken kapasitesinin üzerinde beslenmesi de
kontrbatörden elenen dane yüzdesini azaltıp sarsakların aşırı yüklenmesine
neden olur. Bu durum da ayırma ünitesi kayıplarının artmasına sebep olur.
Dövme ünitesinin düzenli beslenmesi, ürünün kuvvetli ve zayıf olması
durumuna göre ilerleme hızının ve buna bağlı olarak diğer ayarların doğru
yapılmasıyla sağlanır.

 Kontrbatördeki tıkanmalar: Taş tuzağı dolduğunda, erken hasatta ve yeşil
otlu ürünlerin hasadında kontrbatör ızgaraları tıkanır. Bu durum dövme
ünitesinde tıkanmalara ve danelerin zarar görmesine yol açar.

 Dövme ünitesi parçalarındaki aşınma ve şekil bozuklukları: Bütün çalışan
aksamlarda olduğu gibi dövme ünitesinde de aşınan, bozulan parçalar
kendisinden beklenen vazifeleri sağlıklı bir şekilde yerine getiremez. Bu
durumda da daneler zarar görür ya da yeterince dövme yapılamaz.
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 Temizleme ünitesindeki tıkanmalar: Eleklerin tıkanması veya ayarsızlığı
durumunda aşırı miktarda kesmik ve dane tekrar dövülmek üzere dövme
ünitesine döner. Bu durumda ikinci kez dövülen üründe, dövme ünitesindeki
yığılmadan dolayı dane kırılması şeklinde hasarlar ortaya çıkar. Bu dönüşlerin
fazla olması hâlinde, boğaz elevatöründen tablaya, oradan da tarlaya dökülme
şeklinde kayıplar ortaya çıkar.

2.3.3. Ayırma Ünitesi Kayıpları

Sarsaklardan geçen sap miktarının çok fazla olması, namluda sap saman arasında
bulunan danelerde kayıplara neden olur. Namluda, sap arasında bulunan daneler başaktan
ayrılmış veya hafif bir sarsıntı ile ayrılabilecek durumda ise ayırma ünitesi kaybı, başaktan
sarsıntı ile ayrılmayacak kadar sıkı ise bunlar dövme ünitesi kayıpları olarak
nitelendirilmelidir. Namlu altında, toprak üzerinde bulunan daneler, temizleme ünitesi
kayıplarından kaynaklanabildiği gibi ayırma ünitesi ve diğer sebeplerden de
kaynaklanabilmektedir.

Ayırma ünitesi kayıpları; işlenen ürün, sap uzunluğu, dane saman oranı, tarla eğimi,
nem oranı, yeşil aksam ve kılçık oranı gibi faktörlere bağlıdır. Bunun dışında ayırma ünitesi
kayıplarının biçerdöverle ilgili olan sebepleri şunlardır:

 Perdenin yırtık olması: Sarsak üstünde bulunan perdenin yırtık olması
durumunda, tamburun fırlattığı ürün, sarsağın önüne düşmesi gerekirken
perdeyi geçerek sarsağın arkasına doğru düşer. Bu durumda sap saman karışımı
yeterli ayırma işlemine tabi olmadığından dane kayıpları artar.

 Ayırma ünitesinin aşırı yüklenmesi: Ayırma ünitesine gelen sap miktarının
fazla olması, sarsak eleman ızgaralarının tıkalı olması, biçerdöver ilerleme
hızının gereğinden fazla olması, kontrbatör ızgaralarının tıkalı olmasından
kaynaklanan daha fazla ürünün sarsaklara gelmesi, yokuş aşağı hasatta sarsak
eğiminin uygun olmayışı ve sarsak devrinin düşük olması gibi sebeplerden
ayırma ünitesi aşırı yüklenmelere maruz kalır. Bu durumda ayırma ünitesi
kayıpları artar.

 Ayırma ünitesinin yetersiz yüklenmesi: Sarsaktaki ürünün gereğinden az
olması, sarsak devrinin yüksek olması, sarsağın geriye doğru meyilli olması,
biçerdöver ilerleme hızının gereğinden az olması ve dövme ünitesinin hatalı
ayarlanmasından kaynaklanan ürünün kontrbatör ızgaralarından fazla oranda
geçmesi, bunun sonucu olarak sarsaklara az ürün gitmesi gibi durumlarda
ayırma ünitesi yetersiz yüklenmeye maruz kalır. Bu durumda yine ürün
kayıpları artmaktadır.

Teğetsel akışlı biçerdöverlerde harmanlama düzenleri içinde en yüksek kayıp
sarsaklarda meydana gelmektedir. Ayırma düzeni verimini artırmak, dane kayıplarını
azaltabilmek için teğetsel yapılı biçerdöverlerde değişik sarsak üstü düzenler (ilave ayırıcı
elemanlar) kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, bazı biçerdöverlerde sarsağın önünde bir
merkezkaç ayırıcı bulunmaktadır. Bu ayırıcı sayesinde danelerin % 95’i sarsaklara gelmeden
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önce başaktan ayrılabilmektedir. Merkezkaç ayırıcının devri 400-760 devir/dakikaya kadar
ayarlanabilmektedir. Yine bazı biçerdöverlerde ayırma ünitesi, dövme ünitesinin hemen
arkasında yer alan çok sayıda (genellikle 8) ayırma silindiri ızgarası ile bunların altındaki bir
eğik düzlemden oluşmaktadır. Bu sistemde, ürün batör yardımıyla sarsak ızgaralarına
zorlayıcı bir kuvvetle gönderildiği için ayırma randımanı artmaktadır.

Diğer taraftan özellikle eğimli arazilerde çalışma sırasında saplar eğim istikametinde
kayar. Bunun sonucunda istenildiği gibi gevşetilemeyen danelerin başaktan ayrılması
güçleşir. Bunu ortadan kaldırmak için sarsakların her iki yanındaki duvarlara yöneltici yaylı
perdeler konulmaktadır. Böylece kenara gelen saplar yeniden sarsak dilimlerine sevk
edilmektedir.

Resim 2.4: Sarsaklarda yöneltici yaylı perdeler

2.3.4. Temizleme Ünitesi Kayıpları

Namlu altında ve toprak yüzeyinde bulunan zayıf ve hafif danelerle birlikte görülen
daneler genellikle temizleme düzeninin neden olduğu kayıplardır. Aslında bunların içinde
hasat öncesi oluşan kayıplar ile biçme kayıpları da bulunur. Ancak yine de bunların
temizleme ünitesi kayıpları olabileceğini düşünüp temizleme düzeni ile ilgili tedbirleri
almakta fayda vardır.

Dövme ünitesi kayıpları olarak gözlenen depodaki kırık ve hasarlı danelerin, aynı
zamanda temizleme ünitesindeki yığılmalardan kaynaklanan kesmik dönüşünün fazla
olmasından kaynaklanabileceği de unutulmamalıdır.

Tarlanın eğimi arttıkça ayırma ünitesi ile birlikte temizleme ünitesinde oluşan kayıplar
da artar. Bunların dışında temizleme ünitesinde oluşan kayıpların sebepleri genel olarak iki
alt başlık altında incelenebilir. Bunlar:

 Eleklerin aşırı yüklenmesi: Eleklerin aşırı yüklenerek fazla miktarda samanla
tıkanması, yetersiz temizlemeden kaynaklanan dane kayıplarına sebep olur. Üst
elek açıklığının yetersiz oluşu danenin alt eleğe geçmesini engellerken alt elek
açıklığının yetersiz olması da kesmik dönüşünün fazla olmasına sebep olur.
Kesmik dönüşünün fazla olması da depoda kırık dane görülmesine sebep olur.
İlerleme hızının gereğinden fazla olması, üründe yeşil aksamın fazla olması,
elek açıklıklarının (sabit delikli eleklerde delik çaplarının) yetersiz olması, beşik
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salınımının yetersiz olması, ürünün çok kuru olup aşırı dövülmesiyle sağır
eleğin de aşırı yüklenmesi, kılçıksız üründe kılçık kıran düzeninin kullanılması,
sarsakların fazla miktarda samanı eleklere göndermesi, vantilatörün
(rüzgârlığın) yetersiz hava üretmesi, hava yönlendirme levhalarının ayarının
yanlış yapılması sonucu havanın istenilen yönde eleklere tesir etmemesi gibi
hususlar eleklerin aşırı yüklenmesine ve temizleme ünitesinde dane kayıplarına
sebep olur. Vantilatör devri düşük, rüzgâr yetersiz ve elek açıklığı azsa dane ve
kesmiklerin bir kısmı elek altına geçmeden elek üzerindekilerle birlikte tarlaya
atılacak ve ürün kaybı meydana gelecektir. Bu durum, tarlada namlu içinde,
dane ve kesmik görülmesiyle anlaşılabilecektir.

Resim 2.5: Düşük vantilatör devrinin ürün kaybına etkisi

 Eleklerin yetersiz yüklenmesi: Bu durumda elek açıklıkları daraltılmazsa
havanın geçiş alanı geniş olacağından havanın hızı düşer. Hava hızının düşük
olması durumunda savurma etkisi de düşer ve elekte ara ara tıkanmalar
meydana gelir. Vantilatör devrinin yüksek olmasından kaynaklanan aşırı ve
özellikle yanlış yönlendirilen hava, dane kayıplarını artırır. Eleklerin yetersiz
yüklenmesi durumunda, depoda fazla miktarda kavuz, saman ve kesmik
görülür. Biçerdöver ilerleme hızının gereğinden düşük olması, ürünün nemli
olması, yetersiz dövme sonucu ürünün eleklere değil sarsaklara gitmesi, hava
miktarı ve hızının fazla olması üst ve alt elek açıklıklarının fazla olması gibi
hususlar eleklerin yetersiz yüklenmesine dolayısıyla temizleme ünitesinde dane
kayıplarının artmasına sebep olur.

Resim 2.6: Yüksek vantilatör devrinin ürün kaybına etkisi

 Temizleme düzeni kayıplarını azaltabilmek için öncelikle elek, vantilatör ve
hava yönlendirme levhalarının (deflektör) ayarları tam olarak yapılmalıdır.
Eleklerin ve vantilatörün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını anlamak için
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temizleme sistemi normal ayarındayken biçerdöverle 30 m kadar gittikten sonra
durulur ve motor stop edilir. Daha sonra üst elek gözle kontrol edilir. Kontrolde
normal olarak danelerin eleğin ilk (ön) 2/3’ü veya ¾’ünde aşağı geçmiş ve
eleğin ilk 1/3 ... 1/4'lük kısmının temiz, diğer kısımlarının malama ile düzgün
yüklü olması gerekir.

Resim 2.7: Üst eleğin kontrolü

2.3.5. Diğer Kayıplar

Diğer kayıplardan biri, yardımcı organlardan özellikle elevatörlerin ayarsızlığı ve
bakımsızlığı sebebiyle oluşan kayıp ve dane hasarlarıdır. Özellikle elevatör zincirlerinin
gevşek olması durumunda elevatör muhafazaları ile taşıma elemanları arasında kalan
danelerde ezilmelerden dolayı hasarlar oluşabilecektir. Bu hasarları önlemek için çalışmaya
başlamadan önce elevatör gerginlik ayarları yapılmalı, çalışma sırasında da gerekli kontroller
ihmal edilmemelidir.

Taşınacak ürün yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda da tıkanmalardan
kaynaklanacak hasarlar söz konusu olabilir. Elevatör temizliği ve bakımı, elevatör altında ve
üstünde bulunan kapakların açılmasıyla bu kısımlardan yapılabilir. Elevatör alt kısmında
biriken toz, toprak, kavuz, kırık daneler, kesmik vb. birikmiş maddeler zarara yol açmadan
alt kapak açılarak boşaltılmalıdır.

Resim 2.8: Elevatörlerin temizlenmesi
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Yardımcı organların dışında oluşan diğer kayıplardan biri de çeşitli aralık ve
boşluklardan meydana gelen ürün kayıplarıdır. Bu kayıplar, özellikle bakım ve gerekli tamir
işlemleri ihmal edilmiş eski biçerdöverlerle hasat esnasında meydana gelen kayıplardır.
Hasat edilen ürünün depoya gidene kadar ilerlediği yolda (iletim hattında) oluşan herhangi
bir delik, boşluk veya aralığın bulunması, ürünün tarlaya dökülmesine ve dolayısıyla
kayıplara sebep olacaktır.

Paslanma ve hasar sonucu meydana gelen delikler, gözetleme ve ayar pencerelerinin
açık bırakılması, yapılan bakım ve onarım sırasında malzemelerin yerlerine tam olarak
oturmaması ve sızdırmazlık için kullanılan fitil, yaka vb. parçaların takılmamış veya aşınmış
olması aralık ve boşluklardan meydana gelen kayıpları artırmaktadır.

2.4. Dane Kayıplarının Tanınması ve Önlenmesi

Dane kayıplarının muhtemel sebepleri bilindikten sonra hasat sırasında görülen dane
kayıplarını gidermek daha kolay olacaktır. Yukarıda sayılan dane kaybı sebepleri ortadan
kaldırıldığında dane kayıpları da önlenmiş olacaktır. Aşağıda hasat sırasında ortaya çıkan
kayıpların sebepleri ve bu kayıpların nasıl önleneceği bir tablo hâlinde gösterilmiştir.

Sorunlar Sebepleri Giderilmesi

 Biçme genişliği
boyunca sapından
kopmuş başaklar var.

 Dolap devri/hızı,
biçerdöver ilerleme hızına
göre çok fazladır.

 Dolap, ürünün sapına
doğru çok aşağı
indirilmiştir.

 Dolap çok kaldırıldığı için
dolap pervazları başaklara
vurmaktadır.

 Dolap ayarlarını, ayarlar
konusunda anlatıldığı
şekilde ürünün durumuna
göre tekrar kontrol ediniz.

 Tabla kenarı
boyunca sıra hâlinde
yatırılmış veya
kırılmış ancak
biçilmemiş ürün var.

 Sap ayırıcı yoktur veya
sap ayırıcı ayarları düzgün
yapılmamıştır.

 Sap ayırıcı yoksa takınız
ve ayarlarını doğru
şekilde yapınız.

 Dolap genişliği
boyunca kesilmiş
saplı başak var.

 Dolabın ileri geri, aşağı
yukarı ve devir ayarı
yanlıştır.

 Tabla helezonunun arka
tarafta sıyırıcı ile
arasındaki mesafe çok
fazladır.

 Tabla helezonunun tabla
taban sacına olan mesafesi
çok azdır.

 Tabla helezon

 Dolap ve tabla helezon
ayarlarını kontrol ederek
doğru bir şekilde yapınız.
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parmaklarının ayarı
yanlıştır veya parmaklarda
eksikler vardır.

 Biçilen kısımda
biçilmemiş ürün var,
yani bayrak
bırakılmış.

 Biçme ünitesinde bıçak
parmakları veya bıçak
yapraklarında eksikler
vardır.

 Biçme ünitesi ayarları
yanlıştır.

 İç sap ayırıcı yoktur veya
yanlış ayarlanmıştır.

 Biçme ünitesinin
parçalarını ve ayarlarını
kontrol ediniz. Eksik
parçaları tamamlayınız,
aşınmış ve kırılmış
olanlarını yenisi ile
değiştiriniz. Ayarlarını
doğru şekilde yapınız.

 İç sap ayırıcı yoksa
takınız ve ayarını yapınız.

 Biçilen ürün dolaba
sarıyor.

 Dolap ayarları yanlıştır.
Özellikle dolap devri
yüksektir ve dolap
parmaklarının eğimi çok
fazladır.

 Dolap ayarlarını yeniden
yapınız.

 Sap tabla helezonuna
sarıyor.

 Tabla helezonunun arka
tarafta sıyırıcı ile
arasındaki mesafe çok
fazladır.

 Helezon parmaklarının
ayarı yanlıştır.

 Tabla helezonunun tabla
taban sacına olan mesafesi
çok fazladır.

 Tabla helezonun
ayarlarını doğru bir
şekilde yapınız.

 Tabla helezonunda
dane kırılıyor.

 Helezon devri çok
yüksektir.

 Helezon yükseklik ayarı
yanlış yapılmıştır.

 Boğaz elevatörü
düzensiz besleniyor.

 Dolap yükseklik ve ileri
geri ayarı yanlış yapıldığı
için ürün bıçağın önünde
toplanıp yığılma yapıyor ve
helezona demet hâlinde
giriyordur.

 Helezon parmakları ürünü
doğru sevk edemiyordur.

 Boğaz elevatörün
yükseklik ayarı girişte
fazladır.

 Dolabı alçaltıp geriye
doğru alınız.

 Helezon parmaklarını
ayarlayınız.

 Boğaz elevatörünün
yükseklik ayarını ürüne
göre yeniden yapınız.

 Ürün, boğaz
elevatörü tarafından
tabla helezonuna geri
veriliyor.

 Boğaz elevatörü gerginlik
ayarı yanlış yapılmıştır.

 Elevatör lamaları
aşınmıştır.

 Boğaz elevatör gerginlik
ayarını yeniden yapınız.

 Aşınan lamaları yenisi ile
değiştiriniz.
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 Taş tuzağı tıkanmış
olabilir.

 Taş tuzağını
temizleyiniz.

 Biçerdöver
arkasındaki namluda
az dövülmüş veya hiç
dövülmemiş başaklar
var (Ürün iyi harman
edilemiyor.).

 Ürün gerekli hasat
olgunluğunda olmayabilir.

 Batör devri düşüktür.
 Batör kontrbatör aralığı

fazladır.
 Batör kontrbatör paralel

değildir.
 Batör lamaları ve

kontrbatör aşınmış veya
hasar görmüş olabilir.

 Tambur devri düşüktür.
 Dövme ünitesine ürün

beslemesi yetersizdir.

 Ürünün hasat
olgunluğuna ulaşması için
bekleyiniz.

 Batör kontrbatör
ayarlarını doğru şekilde
yapınız.

 Dövme ünitesini kontrol
ederek aşınmış ve kırılmış
parçaları yenisi ile
değiştiriniz.

 Tambur devrini kontrol
ediniz. Hareket ileten
kayışların gerginliğini
kontrol ediniz.

 Yeterli besleme için
biçme yüksekliğini
düşürünüz ve ilerleme
hızını artırınız.

 Namludaki/destedeki
saplar arasında dane
var.

 Sarsaklar tıkalıdır.
 Sarsak önünde perde

yoktur.
 Sarsak üstü yardımcı

düzenler yoktur.
 Sarsak devri uygun

değildir.
 Sarsaklar fazla

yükleniyordur.

 Ayırma ünitesini kontrol
ediniz. Eksik parça varsa
tamamlayınız. Aşınmış ve
eskimiş olanlarını yenisi
ile değiştiriniz. Sarsakları
temizleyiniz.

 Tambur devrini kontrol
ediniz. Motor ve tambur
arasında hareket ileten
kayışların gerginliğini
kontrol ediniz.

 Sarsakların fazla
yüklenmesini önlemek
için ilerleme hızını
düşürünüz.

 Kontrbatör tıkanmışsa
temizleyiniz. Biçme
yüksekliğini artırınız
(Yüksekten biçim
yapınız.).

 Namlu altındaki
toprakta dane var.

 Biçerdöver ilerleme hızı
fazladır.

 Batör devri yüksek olup
fazla malama oluşmuş ve
temizleme ünitesi aşırı
yüklenmiştir.

 Biçerdöver ilerleme
hızını düşürünüz.

 Batör devrini kontrol
ederek ürüne göre
gerekirse yeniden
ayarlayınız.
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 Dövme ünitesine kesmik
elevatöründen çok fazla
dane gelmiştir.

 Sarsak devri düşük veya
sarsak elemanları tıkalıdır.

 Sarsak önündeki perde ve
diğer sarsak üstü yardımcı
elemanlar yoktur.

 Beşik (elek kasası) devri
düşüktür.

 Üst ve alt elek çok kapalı
veya tıkalıdır.

 Hava yönlendirme
levhalarının ayarı yanlıştır.

 Vantilatör devri çok
yüksek olup tarlaya dane
fırlatılmaktadır.

 Vantilatör devri çok düşük
olup üst elek üzerindeki
malamadan daneyi
ayıramayıp dane malama
ile birlikte tarlaya
atılmaktadır.

 Sarsak devrini kontrol
ediniz. Devri düşükse
kayışları kontrol ediniz.

 Sarsak elemanlarını
temizleyiniz.

 Perdeyi ve sarsak üstü
yardımcı elemanlarını
takınız.

 Temizleme ünitesi
ayarlarını kontrol ederek
ürüne göre gerekirse
yeniden ayarlayınız.

 Kesmik elevatörüne
fazla miktarda dane
geliyor.

 Üst elek ve alt elek çok
kapalı veya tıkanmıştır.

 Vantilatör devri yetersiz
veya hava yönlendirme
levhalarının ayarları
yanlıştır.

 Elekler aşırı yüklenmiştir.

 Temizleme ünitesi
ayarlarını kontrol ediniz.

 Elekleri temizleyiniz.
 Batör devrini düşürünüz,

batör kontrbatör açıklığını
artırınız.

 Depoda fazla
miktarda kesmik var.

 Ürün yeterince
dövülmemiş ve temizleme
ünitesine fazla kesmik
gönderilmiştir.

 Üst elek ve uzantısı ile alt
elek ayarları doğru
değildir.

 Dövme ünitesi ayarlarını
kontrol ediniz.

 Elek ayarlarını kontrol
ediniz.

 Depoya kavuz,
saman ve toz gibi atık
parçacıklar geliyor.

 Biçerdöver ilerleme
hızının ve batör kontrbatör
aralığının fazla olması
nedeniyle temizleme
ünitesi aşırı yüklenmiştir.

 Batör devri çok yüksektir,
sapı fazla parçalayarak
temizleme ünitesini aşırı
yüklemiştir.

 Biçerdöver ilerleme
hızını düşürünüz.

 Batör kontrbatör
açıklığını kontrol ediniz.

 Temizleme ünitesi
ayarlarını kontrol ediniz.
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 Vantilatör devri düşüktür
veya hava yönlendirme
levhaları yanlış
ayarlanmıştır.

 Üst ve alt elekler fazla
açık veya üst elek uzantısı
çok dik ayarlanmıştır.

 Depoda kırık dane
var.

 Kontrbatör tıkalı olabilir.
 Batör kontrbatör arası

mesafe çok azdır, paralellik
bozuktur.

 Batör devri çok yüksektir.
 Alt elek açıklığı yetersiz,

tamamen kapalı veya
tıkalıdır.

 Çok fazla kesmik batöre
tekrar geliyordur.

 Besleme (boğaz) elevatörü
zincir gerginliği ve
yüksekliği düzgün
ayarlanmamıştır.

 Biçerdöver yetersiz
besleniyordur.

 Dövme ünitesi ayarlarını
kontrol ediniz.

 Alt elek açıklığını
artırınız ve temizleyiniz.

 Fazla kesmik dönüşü ile
ilgili kontrolleri yapınız.

 Besleme elevatörü
ayarlarını kontrol ediniz.

 Biçme tablasını biraz
daha indirerek ilerleme
hızını artırınız.

2.5. Dane Kayıplarının Ölçülmesi

Üretilen ürünün tarla dane verimi olarak belirlenen miktarı ile hasat edilmiş olarak ele
geçen miktarı arasındaki fark hasatta dane kaybını oluşturur.

Dane kaybının ölçümünden elde edilecek verilerin doğruluğu için öncelikle ölçüm
yapılacak ve yapılmayacak yerlerin belirlenmesi gerekir. Örneğin yol kenarı ve yastık
başlarından, tarla kenarlarından itibaren biçerdöver iki tabla genişliği içinden biçerdöverin
manevra yaptığı yerlerde yapılacak ölçümler hatalı değerlendirmelere neden olur.

Tarladaki dane kayıplarının belirlenmesinde genellikle toplam kayıplar göz önüne
alınır. Kayıpların belirlenmesinde çerçeve, çerçeveli branda, tava gibi basit gereçlerle
uygulanan ölçüm yöntemleri yanında, sonucu anında belirleyen elektriksel ölçme cihaz ve
sistemleri de vardır.

 Üç çeyrek metrekare ölçüm yöntemi

Bu yöntemde alanı çeyrek metrekare (0,25 m2) olan 50x50 cm’lik çerçevelerle ölçüm
yapılır. Çerçeve, biçerdöver biçme genişliğince iki yanda sap ayırıcıların bulunduğu yerlere
ve ortada sap haznesinin bıraktığı namlu üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Çerçeveler
yerleştirilirken önce biçerdöverin en son geçtiği izden bir önceki iz bulunur. Daha sonra
çerçeve tablanın sağında ve solunda bulunan ayırıcıların bıraktığı izler, dıştan 5 cm içine
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alacak şekilde yerleştirilir. Kayıp oranını bulabilmek için çerçeveler içinde bulunan bütün
başak ve başak parçacıkları toplanır, ovularak danelenir, diğer danelerle birlikte sayılıp
çerçeve dışına atılır. Namlu üzerine konan çerçeve, eğer biçerdöverde destelik kullanılıyorsa
10-15 metrelik bir mesafe için destelik devre dışı bırakılarak ölçüm yapılır. Sonraki
sayfadaki şekilde çerçevelerin yerleri görülmektedir.

Ölçüm sonucu, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

 
tQ

cba
kaybıDane




133
%

Burada;

a : Sol taraftaki ayırıcının bulunduğu yerdeki dane kaybı (g)
b : Sağ taraftaki ayırıcının bulunduğu yerdeki dane kaybı (g)
c : Namlu üzerindeki çerçevede dane kaybı (g)
Qt : Tarlanın ortalama dane ürün verimi (kg/da)
133 : Üç çeyrek metrekareyi bir metrekareye denkleyen rakam

Örneğin; dekara tarla dane verimi 250 kg, bin dane ağırlığı 45 g, (a) çerçevesinde 42,
(b) çerçevesinde 27, (c) çerçevesinde 51 dane sayılmış ise toplam dane kaybı yüzdesini
bulmak için önce toplam dane adedinin gram olarak ağırlığı bulunur.
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1000

45120
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Ayrıca yöntemin pratikte kullanımını sağlamak için çizelgeler geliştirilmiştir. Bunlarla
tarla şartlarında hiçbir hesaba gerek kalmadan aynı oranlar kolayca bulunabilmektedir. Takip
eden sayfada bu amaçla geliştirilmiş çizelge görülmektedir.

VERİ
M

125 kg/da 150 kg/da 200 kg/da 250 kg/da 300 kg/da 350 kg/da 400 kg/da 500 kg/da 600 kg/da 700 kg/da

1000
D.a.

35g40g45g50g 35g40g45g50g 35g 40g45g 50g 35g40g 45g 50g35g 40g 45g50g 35g 40g45g 50g 35g40g 45g 50g35g 40g 45g50g 35g 40g45g 50g 35g40g 45g 50g
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20 0,7 0,9 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

40 1,5 1,7 1,9 2,1 1,2 1,4 1,6 1,8 0,9 1,1 1,2 1,3 0,7 0,9 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

60 2,2 2,6 2,9 3,2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,4 1,6 1,8 2,0 1,1 1,3 1,4 1,6 0,9 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,0 1,1 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6

80 3,0 3,4 3,8 4,3 2,5 2,8 3,2 3,5 1,9 2,1 2,4 2,7 1,5 1,7 1,9 2,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,1 1,2 1,4 1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 0,7 0,9 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8

100 3,7 4,3 4,8 5,3 3,1 3,5 4,0 4,4 2,3 2,7 3,0 3,3 1,9 2,1 2,4 2,7 1,6 1,8 2,0 2,2 1,3 1,5 1,7 1,9 1,2 1,3 1,5 1,7 0,9 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,0 1,1 0,7 0,8 0,9 1,0

120 4,5 5,1 5,7 6,4 3,7 4,3 4,8 5,3 2,8 3,2 3,6 4,0 2,2 2,6 2,9 3,2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,6 1,8 2,1 2,3 1,4 1,6 1,8 2,0 1,1 1,3 1,4 1,6 0,9 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,0 1,1

140 5,2 6,0 6,7 7,4 4,3 5,0 5,6 6,2 3,3 3,7 4,2 4,7 2,6 3,0 3,4 3,8 2,2 2,5 2,8 3,1 1,9 2,1 2,4 2,7 1,6 1,9 2,1 2,3 1,3 1,5 1,7 1,9 1,1 1,2 1,4 1,6 0,9 1,1 1,2 1,3

160 6,0 6,8 7,7 8,5 5,0 5,7 6,4 7,1 3,7 4,3 4,8 5,3 3,0 3,4 3,8 4,3 2,5 2,8 3,2 3,5 2,1 2,4 2,7 3,0 1,9 2,1 2,4 2,7 1,5 1,7 1,9 2,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,1 1,2 1,4 1,5

180 6,7 7,7 8,6 9,6 5,6 6,4 7,2 8,0 4,2 4,8 5,4 6,0 3,4 3,8 4,3 4,8 2,8 3,2 3,6 4,0 2,4 2,7 3,1 3,4 2,1 2,4 2,7 3,0 1,7 1,9 2,2 2,4 1,4 1,6 1,8 2,0 1,2 1,4 1,5 1,7

200 7,4 8,5 9,6
10,
6

6,2 7,1 8,0 8,9 4,7 5,3 6,0 6,7 3,7 4,3 4,8 5,3 3,1 3,6 4,0 4,4 2,7 3,0 3,4 3,8 2,3 2,7 3,0 3,3 1,9 2,1 2,4 2,7 1,6 1,8 2,0 2,2 1,3 1,5 1,7 1,9

220 8,2 9,4
10,
5

11,
7

6,8 7,8 8,8 9,6 5,1 5,9 6,6 7,3 4,1 4,7 5,3 5,9 3,4 3,9 4,4 4,9 2,9 3,3 3,8 4,2 2,6 2,9 3,3 3,7 2,0 2,3 2,6 2,9 1,7 2,0 2,2 2,4 1,5 1,7 1,9 2,1

240 8,9
10,
2

11,
5

12,
8

7,4 8,5 9,6
10,
6

5,6 6,4 7,2 8,0 4,5 5,1 5,7 6,4 3,7 4,3 4,8 5,3 3,2 3,6 4,1 4,6 2,8 3,2 3,6 4,0 2,2 2,6 2,9 3,2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,6 1,8 2,1 2,3

260 9,7
11,
1

12,
4

13,
8

8,1 3,2
10,
4

11,
5

6,1 6,9 7,8 8,6 4,8 5,5 6,2 6,9 4,0 4,6 5,2 5,8 3,5 4,0 4,4 4,9 3,0 3,5 3,9 4,3 2,4 2,8 3,1 3,5 2,0 2,3 2,6 2,9 1,7 2,0 2,2 2,5

280
10,
4

11,
9

13,
4

14,
9

8,7 9,9
11,
2

12,
4

6,5 7,4 8,4 9,3 5,2 6,0 6,7 7,4 4,3 5,0 5,6 6,2 3,7 4,3 4,8 5,3 3,3 3,7 4,2 4,7 2,6 3,0 3,4 3,7 2,2 2,5 2,8 3,1 1,9 2,1 2,4 2,7

300
11,
2

12,
8

14,
4

16,
0

9,3
10,
1

12,
0

13,
3

7,0 8,0 9,0
10,
0

5,6 6,4 7,2 8,0 4,7 5,3 6,0 6,6 4,0 4,6 5,1 5,7 3,5 4,0 4,5 5,0 2,8 3,2 3,6 4,0 2,3 2,7 3,0 3,3 2,0 2,3 2,6 2,9

325
12,
1

13,
8

15,
6

17,
3

10,
1

11,
5

13,
0

14,
4

7,6 8,6 9,7
10,
8

6,1 6,9 7,8 8,6 5,0 5,8 6,5 7,2 4,3 4,9 5,6 6,2 3,8 4,3 4,9 5,4 3,0 3,5 3,9 4,3 2,5 2,9 3,2 3,6 2,2 2,5 2,8 3,1

350
13,
0

14,
9

16,
8

18,
6

10,
9

12,
4

14,
0

15,
5

8,1 9,3
10,
5

11,
6

6,5 7,4 8,4 9,3 5,4 6,2 7,0 7,8 4,7 5,3 6,0 6,7 4,1 4,7 5,2 5,8 3,3 3,7 4,2 4,7 2,7 3,1 3,5 3,9 2,3 2,7 3,0 3,3

375
14,
0

16,
0

18,
0

20,
0

11,
6

13,
3

15,
0

16,
6

8,7
10,
0

11,
2

12,
5

7,0 8,0 9,0
10,
0

5,8 6,7 7,8 8,3 5,0 5,7 6,4 7,1 4,4 5,0 5,6 6,2 3,5 4,0 4,5 5,0 2,9 3,3 3,7 4,2 2,5 2,9 3,2 3,6

400
14,
9

17,
0

19,
2

21,
3

12,
4

14,
2

16,
0

17,
7

9,3
10,
6

12,
0

13,
3

7,4 8,5 9,6
10,
6

6,2 7,1 8,0 8,9 5,3 6,1 6,8 7,6 4,7 5,3 6,0 6,6 3,7 4,3 4,8 5,3 3,1 3,5 4,0 4,4 2,7 3,0 3,4 3,8

425
15,
8

18,
1

20,
3

22,
6

13,
2

15,
1

17,
0

18,
8

9,9
11,
3

12,
7

14,
1

7,9 9,0
10,
2

11,
3

6,6 7,5 8,5 9,4 5,7 6,5 7,3 8,1 4,9 5,7 6,4 7,1 4,0 4,5 5,1 5,7 3,3 3,8 4,2 4,7 2,8 3,2 3,6 4,0

450
16,
8

19,
2

21,
5

23,
9

14,
0

16,
0

18,
0

20,
0

10,
5

12,
0

13,
5

15,
0

8,4 9,6
10,
8

12,
0

7,0 8,0 9,0
10,
0

6,0 6,8 7,7 8,6 5,2 6,0 6,7 7,5 4,2 4,8 5,4 6,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 3,4 3,8 4,3

500
18,
6

21,
3

23,
9

26,
6

15,
5

17,
7

20,
0

22,
2

11,
6

13,
3

15,
0

16,
6

9,3
10,
6

12,
0

13,
3

7,8 8,9
10,
0

11,
1

6,7 7,6 8,6 9,5 5,8 6,7 7,5 8,3 4,7 5,3 6,0 6,7 3,9 4,4 5,0 5,5 3,3 3,8 4,3 4,8

 Tava ile ölçüm yöntemi

Tava ile ölçüm yöntemi olarak isimlendirebileceğimiz bu yöntemde biçerdöver biçme
ve besleme kanalı genişliği esas alınarak ölçme sonuçları değerlendirilmektedir. Bu
yöntemde 56x56 cm boyutlarında bir sac kenarları 3’er cm kıvrılarak 0,25 m2lik tava hâline
getirilmiştir. Tava üzerine aynı ebatta daneleri sap ve samandan ayırmakta yardımcı olmak
üzere seyrek aralıklı bir ızgara konulmuştur. Tava, hasat esnasında emniyet kurallarına
dikkat edilerek biçerdöverden uzakta, iki tekerlek arası ortalanıp ekinler arasına bastırılarak
yerleştirilir. Biçerdöver geçtikten sonra kaptaki daneler sayılır. Aşağıdaki eşitlik kullanılarak
% kayıp hesaplanır.

Kaptaki dane x Biçerdöver besleme x Bin dane ağırlığı (gr)
sayısı ağzı genişliği (m)

% Dane kaybı = x 0,004
Verim (t/ha) x Biçme genişliği (m)
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Ölçmede eğer 1 m2 lik bir tava kullanılırsa eşitlikte 0,004 yerine 0,001 konur.

Örnek: Verim 7 t/ha, kaptaki dane adedi 27, biçerdöver besleme ağzı genişliği 1,30
m, biçme genişliği 4,5 m, bin dane ağırlığı 45 g ise;

27 x 1,3 x 45
% Dane kaybı = x 0,004 = 0,21 bulunur.

7 x 4,5

 Elektriksel ölçme sistemleri

Biçerdöverle hasatta dane kayıplarının saptanması ve giderilmesini çabuklaştırmak
amacıyla son yıllarda yaygın olarak elektriksel algılayıcılardan yararlanılmaktadır. Bu
amaçla modern biçerdöverler üzerine dane kaybı oranlarındaki değişiklikleri gösteren
monitörler kullanılmaktadır. Monitörlerin çoğu, algılayıcıya çarpan danenin sesini elektronik
olarak kaydeden ve bunun operatör önünde görünmesini sağlayan ultrasonik algılayıcılara
sahiptir. Bu algılayıcılar, esas olarak dane kayıplarının biçerdöver ilerleme hızıyla doğru
orantılı olarak artmadığı yerlerde dane kayıpları hakkında operatör için bir gösterge
oluşturur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çalışma sırasında meydana gelebilecek ürün kaybını aşağıdaki işlem basamaklarına
göre kontrol ediniz ve bu kayıpları engelleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma sırasında
ürün kaybı olup
olmadığını kontrol
ediniz.

 Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu
giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş güvenliği ve emniyet
tedbirlerini alınız.

 Üretilen ürünün tarla dane verimi olarak belirlenen
miktarı ile hasat edilmiş olarak ele geçen miktarı
arasındaki farkın hasatta dane kaybını oluşturduğunu
hatırlayınız.

 Dane kaybının ölçümünden elde edilecek verilerin
doğruluğu için öncelikle ölçüm yapılacak ve yapılmayacak
yerleri belirleyiniz.

 Kayıpların belirlenmesinde çerçeve, çerçeveli branda, tava
gibi basit gereçlerle uygulanan ölçüm yöntemlerini
uygulayınız.

 Ürün kaybının
nedenini tespit ediniz.

 Hasat sırasında meydana gelen kayıpların biçerdöverin
tarlaya girişinden, ürünün biçerdöveri terk edişine kadar
oluşan ürün kayıpları olduğunu hatırlayınız.

 Kayıpların esas olarak tarla faktöründen, hatalı
kullanımdan (insan faktörü) ve biçerdöver
ayarsızlıklarından kaynaklandığını unutmayınız.

 Dane kayıplarının teknik sebepler dışında en önemli
sebebi, ayarlara gerekli özenin gösterilmeyişi ve kısa
zamanda daha fazla hasat yaparak daha çok para kazanma
düşüncesi olduğunu hatırlayınız.

 Ürün kaybına neden
olan ünitenin
ayarlarını kontrol
ediniz.

 Biçme, dövme, ayırma, temizleme ünitesi kayıpları ve
yardımcı organ kayıpları ile aralık ve boşluklardan oluşan
diğer kayıplara neden olan ünitelerin ayarlarını kontrol
ediniz.

 Ürün kaybına neden
olan ünitenin
ayarlarını yapınız.

 Biçme, dövme, ayırma, temizleme ünitesi kayıpları ve
yardımcı organ kayıpları ile aralık ve boşluklardan oluşan
diğer kayıplara neden olan ünitelerin ayarlarını yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma sırasında ürün kaybı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

2. Ürün kaybının nedenini tespit ettiniz mi?

3. Ürün kaybına neden olan ünitenin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

4. Ürün kaybına neden olan ünitenin ayarlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Dövme ünitesi kayıpları, yetersiz ya da aşırı dövmeden kaynaklanır.

2. ( ) Dövme ünitesi kayıpları olarak gözlenen depodaki kırık ve hasarlı danelerin, aynı
zamanda temizleme ünitesindeki yığılmalardan kaynaklanan kesmik dönüşünün fazla
olmasından kaynaklanabileceği de unutulmamalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Ürünün belirlenen tarla dane verimi ile hasat edilip ele geçen miktarı arasındaki fark,
hasattaki ………… kayıplarını verir.

4. Kare çerçeve yöntemi ile tarlanın verimini belirlemek için atılan ve bir kenarı 50 cm
olan çerçevelerin içinde kalan danelerin sayısı şu şekildedir. 1. çerçevede 2400, 2.
çerçevede 2350, 3. çerçevede 2750 ve son çerçevede 2500 dane tespit edilmiştir. Bu
tarladaki ürünün bin dane ağırlığı 50 g olduğuna göre, tarlanın verimi ………….
kg/dekardır.

5. ……………………… kayıplar taşıma-iletim vb. nedenlerle oluşan kayıplardır.

6. Dolabın vurmasından kaynaklanan kayıplar ………………………….. tabla yan
kayıpları ise sap ayırıcıların izinde görülür.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Biçerdöveri değişik ürünlerin hasadı için hazırlayabileceksiniz.

 Biçerdöverlerle değişik ürünlerin hasadını araştırınız.

 Hasat sırasında hangi aparatların, parçaların, ekipmanların değiştirildiğini ve

eklendiğini araştırınız.

 Değişik ürünler için biçerdöverle hasat yapılacağı zaman hangi ayarların ve

değişikliklerin nasıl yapıldığını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. BİÇERDÖVERLE DEĞİŞİK ÜRÜNLERİN
HASADI

Hububat dışında, bütün daneli ürünler biçerdöverle hasat edilebilir. Çim tohumu,
yonca, pirinç, kolza, fasulye, bezelye, ayçiçeği vb. ürünlerin tohumları, hububat tohumlarına
göre; küçük veya iri daneli, hafif veya ağır yapıdadır, ya kolay düşerler ya da zor harman
edilirler. Bu durum bazılarının danelerinin kırılmasına veya kavuzlu kalmasına neden olur.

Hasatta ürünlerin bu değişik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Polikültür
tarımın uygulandığı bölgelerde her ürünün kendisi için özel imal edilmiş biçerdöverlerle
biçilmesi en uygundur. Örneğin; dane mısır, mısır tablası takılı biçerdöverlerle kolza gibi
kolay dökülen ürünler namlu hâlinde iken pikap düzenleri ile alınarak harman edilir. Ancak
ülkemiz henüz bu uygulamanın başlangıç safhasındadır. Özel ürünler için imal edilmiş
biçerdöverlerle hasat büyük bir yatırım gerektirmektedir.

3.1. Ayçiçeği Hasadı

Ayçiçeğinin hasadında ayçiçeği hasat tablası kullanılır. Batör devri 650-800
devir/dakikaya ayarlanır. Batör-kontrbatör açıklığı geniş tutulursa dövme işi de iyi olur.
Vantilatör hızlı devire ayarlanır ve 16 mm’lik yuvarlak delikli elek kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Resim 3.1: Ayçiçeği tablası takılmış biçerdöver

Ayçiçeği hasadında iyi bir netice elde edebilmek için kontrbatör kapak levhaları ve
helezon zincir dişlisinin kullanılması tavsiye edilir. Bununla birlikte ayçiçeği hasadı için
ayçiçeği tablaları, bağlantı kitinde yapılacak değişiklik ile her marka ve modeldeki
biçerdövere takılır.

Resim 3.2: Ayçiçeği hasadı

Kayışların sıkıştırıp içeriye doğru çektiği ürün, ters yönde ve yüksek hızda dönen
bıçaklar ile titreşimsiz bir şekilde kesilir.

Resim 3.3: Tırtıllı bıçak

Ayçiçeği ekipmanı ile birlikte özel domuz burunları da kullanılır. Ayçiçeği hasadı için
en uygun bıçak cinsi tırtıllı olanıdır. Bıçağın önüne yakalama plakası takılmalıdır.

Besleyici helezon sacının yüksekliği 25 mm’ye ve helezon parmakları da tabla alt
sacına göre 15 mm’ye ayarlanır.

Ayçiçeği hasadı için muhafazası ile özel dolap kullanılmalıdır. Dolap hızını arazi
hızından biraz fazla tutmak gerekir. Besleme helezonuna iyi besleme temini için dolap
eğimini ayarlamak gerekir. Muhafaza sapın yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. Sarsıntısız
besleme ve yüksek hızda titreşimsiz kesme ile dane kaybı minimuma düşer. Tabla arkasında
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bulunan tel kafes sayesinde ürün tabladan dışarı sıçrayamaz. Böylece kesilen ürünün tamamı
tabladan biçerdöverin boğazına iletilir.

Resim 3.4: Tabla ve arkasındaki tel kafes

Götürücü zincir normal gerginliğe ayarlanır. Yay uzunluğu 50 mm olmalıdır.
Kontrbatör ızgarası en düşük duruma ayarlanır.

Resim 3.5: Kontrbatör ızgarası

Sap tutma perdesi en yüksek duruma göre asılır. Sarsak ilaveleri tamamen kapatılır,
balık sırtı levhaları takılır.

Her iki elek 1/2 derecesinde açılır. Üst elek ızgarası mümkün olduğunca düşük
yerleştirilir. Gerektiğinde alt elek, 14 mm’lik yuvarlak delikli değiştirilebilen elekle
değiştirilir.

3.2. Mısır Hasadı

Mısırın gün geçtikçe ekim alanı ve hasadında mekanizasyon olanakları hızla
artmaktadır. Mısır hasat makineleri çeşitli özellik ve çalışma koşullarına, güç kaynaklarına
göre;

 Koparıcılar,
 Toplar soyarlar (mısır toplayıcılar),
 Toplayıcı ve taneleyiciler,
 Biçerdöverlere mısır hasat ünitesinin takılması ile oluşan makineler olmak üzere

dört grup altında toplanır.
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Mısır hasadı için 4-6 sıralı mısır koparma tablaları kullanılmaktadır. Tablada dövücü
düzen üzeri koruyucu bir sac levha ile örtülmüş ve batör devri yaklaşık 600-800
devir/dakikaya düşürülmüştür.

Resim 3.6: Mısır hasat tablası

Her sırayı ayrı ayrı hasat eden koparma düzenlerinin her biri yağ banyolu ayrı bir
hareket sistemi ile donatılmış ve kaydırmalı kavrama sistemi ile de korunmuştur.

Mısır tablası, mısır kontrbatörü, taş tuzağı kapak levhası, sarsak takviye levhası ve
mısır eleğinden meydana gelen bir mısır hasat ekipmanına ihtiyaç vardır. Mısır hasadında
besleme, tabla ile temin edilir. Çok sıralı mısır tablaları ve mısır koparma düzenleri, normal
hububat tablalarına nazaran daha ağır oldukları için biçerdöverin arka aksına bir dengeleme
(balans) ağırlığı konur. Taşıyıcı aksın aşırı yüklenmesi, taşıma kabiliyeti yüksek lastiklerin
takılmasını gerektirir. Hububat hasadında kullanılan kontrbatör, üçlü bir takımdan oluşan
özel mısır kontrbatörü ile değiştirilir. Mısır kontrbatörünün ızgaraları arası mesafesi hububat
kontrbatörüne göre daha büyüktür. Bu sayede doğru ayarlanmış bir kontrbatörde mısır
danelerinin iyi ayrılması sağlanır. Çok bilinen üniversal kontrbatör ile hem hububatlar hem
de mısır rahatlıkla harmanlanabilir. Değiştirilmemeleri üniversal kontrbatörlerin avantajlı
yönleridir. Bunların ızgaralar arası mesafeleri, hububat ve mısır kontrbatörleri ızgaralar arası
mesafeleri arasındadır. Mısır tablasına eklenen değişik üniteler ve donatılar da (Şekil 3.1)
bulunmaktadır.

Şekil 3.1: Mısır hasat tablası ve eklenen üniteler
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Bunlardan konveyör (taşıyıcı) (02) dişi, sapı sap merdanelerine (03) iletir. Sap
merdaneleri farklı yönde dönerek mısırı aşağıya doğru çeker. Mısır koçanları, tabla
bıçaklarına (04) çarptıklarında kopar ve besleme zincirleri (05) yardımıyla helezona (06)
iletilir. Bu helezon ile mısır, mısır tablasının orta kısmına iletilir ve oradan da biçerdövere
sevk edilir.

Tabla bıçakları açılır ya da kapanabilir konumlarda ayarlanabilir. Bu işlem için
elektrikli bir motor (07) kullanılmaktadır. Konveyör dişlerinin altında ön kızaklar (12)
bulunmaktadır. Bu kızaklar zeminle temas hâlinde çalışır. Sıra ayırıcı kanatlarda (13)
zeminle temas hâlinde çalışır. Böylece makinenin zeminin engebelerini izleyebilmesine
yardımcı olur. İsteğe bağlı kullanılan yan helezon (09) ile mısır saplarının yanlarda birikmesi
önlenmiş olur.

İsteğe bağlı kullanılan sap kesici (01) tarlada bırakılan sapı keser. Eğer mısır
tablasında sap kesme üniteleri varsa isteğe bağlı olarak baskı tekeri (10) ile donatılabilir.
Zeminde kalan sap parçaları ile doğru eğileceği için biçerdöverin tekerine verecekleri zarar
önlenmiş olur.

Sıra ayırıcı kanatlar, sivri ve keskin yüzeylere sahip olduğu için çok tehlikelidir.
Ayrıca kanatlar hareketli parçalara da sahiptir ve bu hareketli parçalar yan üniteler kalkık ya
da inik durumda olsa bile çalışabilir.

Besleme zincirleri ve sap merdaneleri önlerinde bulunan her şeyi makinenin iç
kısmına alıp kolayca parçalayabileceklerinden çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Resim 3.7: Besleme zincirleri

Helezon ve yan helezon insan uzuvlarından herhangi birini kolaylıkla kapıp
parçalayabilir. Aynı tehlike, tarlada bulunabilecek çeşitli hayvanlar için de geçerlidir. Bu
nedenle tamamen durdurulduğundan ve emniyete alındıklarından emin olunmadığı sürece
kesinlikle helezona dokunulmamalıdır.

Günlük olarak temizlenmesi gereken veya kendini otomatik olarak temizleyen taş
tuzağı, mısır ve ayçiçeği gibi iri daneli ürünlerin hasadında kapatılmalıdır.
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Resim 3.8: Helezon

Eğer mısır tablası sap kesici takılı ise taş vb. materyaller, sap kesici bıçakları
tarafından yüksek bir hızla çevreye fırlatılabilir. Mısır tablası biçerdöver tarafından yukarı
kaldırılmış ve çalıştırılıyor ise buna özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Makine üzerindeki koruyucu kapaklar, saclar ve sıra ayırıcı kanatlar üzerinde en fazla
150 kg’lık bir yük taşıyabilir. Herhangi bir sebeple 150 kg’ın üzerinde ağırlıkları buralara
koymamak gerekmektedir. Ayrıca tablanın üzerinde her ne sebeple olursa olsun düşme
ihtimaline karşı yürünmemelidir.

Biçerdöverin dövme ünitesinde, batör ile kontrbatör giriş aralığı 25-32 mm, çıkış
aralığı 16-22 mm olarak ayarlanmalıdır. Temizleme ünitelerindeki elekler, mısır tanelerinin
geçmesine ve temizlemesine uygun olarak ayarlanmakta olup genellikle iyi bir temizleme
için fanın ürettiği hava akımı hızı, diğer taneli bitkilere kıyasla daha etkin olarak
artırılmaktadır.

3.2.1. Mısır Tablasının Çalıştırılması ve Ayarları

Hidrolik silindirli ayar sisteminde; yağ akışının yeterli seviyede tutulması açıklık
ayarının hassas bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir. Bundan başka sistemde arzu
edilmeyen yağ kaçakları veya dağıtıcı distribütördeki kaçaklar, platform açıklığında fark
edilemeyen değişikliğe neden olabilir. Halbuki elektrikli ayar sistemine hidrolik ayar
sisteminde bulunmayan bir skala konularak platform açıklığını net bir şekilde okumak
mümkündür. Elektrikli sistemde bu skala sayesinde sürücü kabinine ek bir sensör koymaya
da gerek kalmamıştır.

Her gün işe başlamadan önce tahrik zincirlerinin durumu kontrol edilir. Makineyi
çalıştırmadan önce tüm muhafazalar ve kapaklar yerlerine takılır. Mısır tablası hareketini yan
şanzımanlardan şaft aracılığı ile alır.



43

Resim 3.9: Yan şanzıman

Makine üzerindeki aktarma organlarına zarar vermemek için ilk çalıştırma düşük
devirlerde yapılır. Daha sonra devir istenen devre yükseltilir. Mısır tablası çalıştırıldıktan
sonra tablanın yüksekliği ürüne ve toprak koşullarına göre ayarlanır. İlerleme hızı, tablanın
donanımına, zemin ve ürün koşullarına bağlı olarak değiştirilir. Sıra ayırıcı kanatların
hepsinin yerden yüksekliği aynı olmalıdır. Tabla bıçakları içeriye ya da dışarıya doğru
ayarlanabilir. Sap merdaneleri ürünün en iyi şekilde alınmasını ve kesilmesini sağlayacak
açıda ayarlanmalıdır. Besleme zincirlerinin gerginlikleri ayarlanır.

İri daneli ürünlerin (mısır, fasulye vb.) hasadında, küçük daneli ürünlerin (buğday,
arpa vb.) hasadına göre batör devri daha düşük tutulmalıdır. Mesela, aynı marka bir
biçerdöverle hasatta, fasulye için 300-500 devir/dakika aralığı tavsiye edilirken buğday için
900 devir/dakika tavsiye edilmektedir. Hasadın gece de devam etmesi durumunda
koparıcıların uçlarının kolayca görülebilmesini sağlamak için koparıcıların uçları fosforlu
boya ile boyanmış tabla tipleri de vardır.

3.3. Çeltik Hasadı

Çeltik hasadında kullanılan biçerdöverlerin dövücü organları, normal biçerdöverlerin
dövücü organlarından farklı yapıda olup parmaklı tip bir dövücü düzenle donatılmışlardır.
Üzerinde çok veya az sayıda sıra hâlinde dizilmiş parmakları bulunan kontrbatörler
kullanılabilir. Yine çeltik gibi ürünlerin hasadında kullanılan kontrbatörün parmaklı batöre
uygun yapıda olması gerekmektedir.

Resim 3.10: Çeltik hasadında kullanılan kontrbatör
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Çeltik, genellikle danedeki nem oranı % 22-23 düştüğünde hasat edilmektedir.
Yurdumuzda geniş alanlarda çeltik tarımının yapıldığı bölgelerde çeltik hasadı biçerdöverler
ile yapılmaktadır. Biçerdöverle hasatta biçerdöver ayarları, mutlaka imal eden şirketin
tavsiyelerine uygun yapılmalıdır. Danede hasar yapmayı önlemek için uygun biçme
yüksekliği ve biçerdöver devri kullanılmalıdır.

Resim 3.11: Çeltik Hasadı

Dane kayıplarının en aza indirilmesi açısından biçerdöver ayarlarına dikkat edilmesi
ve özellikle yatmış ürünlerin hasadına özen gösterilmesi gerekmektedir. Hasat sırasında
biçerdöverlerin yüksekten biçim yapması sonucu tarlada kalan fazla miktardaki anız büyük
problem oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü için öncelikle çeltik hasadında biçimin
olabildiğince alttan yapılması gerekir.

Çeltik hasadında çeltik domuz burunları kullanılır. Çeltik hasadı için en uygun bıçak
cinsi tırtıllı olanıdır. Helezon parmakları tablaya ve dolap da helezona mümkün mertebe
yakın ayarlanır. Çalışma sırasında dolap hızı biçerdöverin hızından biraz fazla tutulur, yaylı
parmakları dik duruma getirilir, götürücü zincir normal gerginliğe ayarlanır.

Parmaklı batör ve kontrbatörler kullanılır. Batörün devri, mevcut nem miktarına ve
çeltiğin cinsine bağlıdır. İsteğe bağlı ikinci batör ile yüksek kapasitede ve kalitede çeltik
hasadı yapılmaktadır. İkinci batör ile tek batörlü biçerdöverlerle hasadın mümkün olmadığı,
nem düzeyinin yüksek olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde hasat yapmak ve toplam
hasat kapasitesini artırmak mümkündür.

Resim 3.12: Batör ve kontrbatör
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Daneler soyulmamak şartıyla saptan ayrılıncaya kadar batör devri artırılır. Farklı ürün
koşullarında yüksek harmanlama kapasitesini ve dane-sap kalitesini korumak amacıyla ikinci
batör ile kontrbatör arasındaki mesafe ayarlanarak kuru koşullarda sapın kırılması önlenirken
ağır ve nemli koşullarda harmanlama performansı artırılır. Batör ve kontrbatör parmakları
arasındaki mesafeyi 20-22 mm olacak şekilde ayarlamak gerekir.

Resim 3.13: Kontrbatörün ayarlanması

Yeni imal edilen teknolojik biçerdöverlerde harmanlama sisteminin kalbi olan batör
ve batörü saran kontrbatör ile oluşturulan geniş harmanlama alanı, biçerdöverlere yüksek
harmanlama kapasitesi kazandırmaktadır. Bu biçerdöverlerde, geleneksel devir ve pozisyon
ayarlarına ek olarak kontrbatörün son çeyreklik diliminin hasat koşullarına bağlı olarak
açılıp kapatılması sağlanmaktadır. Bu özellik sayesinde, özellikle kuru ve kırılgan ürün
koşullarında kontrbatörün son çeyreklik dilimi açılarak sap kalitesi korunur. Ağır ve nemli
koşullarda ise aynı kısım kapatılarak harmanlama kapasitesi artırılır.

Resim 3.14: Kontrbatörün son çeyreklik diliminin açılıp kapatılması

Çeltik hasadında kontrbatör ızgarası orta duruma getirilir, sap tutma perdesi en yüksek
durumda asılır. Nemli durumlarda, sarsaklara balık sırtı levhalarının takılması tavsiye edilir
ve sarsak ilaveleri çıkarılır. Her iki elek 1/3 açılır.

Hasat sırasında fazla miktarda kısa sap meydana gelirse alt elek 9 mm’lik yuvarlak
delikli, değiştirilebilir bir elekle değiştirilir. Üst elek uzantısı mümkün mertebe düz seviyede
tutulur. Çeltik hasadında ön elek, üst elek ve alt elekten oluşan yüksek kapasiteli temizleme
sistemi kullanılmaktadır.
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Resim 3.15: Yüksek kapasiteli temizleme sistemi

Arazi durumuna göre paletler veya geniş lastikler (çeltik lastiği) takılabilir. Çeltik
hasadı için biçerdöverler özel olarak tasarlanmış ve çok zorlu tarla koşullarında dayanıklılığı
ve güvenilirliği kanıtlanmış olan palet takımları, yüksek harmanlama kapasitesi ile birleşerek
biçerdöverlere çeltik hasadında da üstün bir performans kazandırmaktadır.

Biçerdöverlerde standart olan ağır hizmet tipi son redüksiyon dişli kutuları (cerler),
zorlu koşullarda bile güven ve emniyetle yüksek kapasitede hasat yapmayı sağlamaktadır.

Resim 3.16: Biçerdöver palet sistemi

3.4. Baklagil Hasadı

Fasulye hasadında batör devrini düşürmek için bir zincir dişli takılır ve helezon ile
götürücünün altına delikli muayene kapaklarının takılması tavsiye edilir. Fasulye doğrudan
olarak biçilebilir veya diziden toplanabilir. Hasat doğrudan olarak saptan yapılacağı zaman,
en iyi neticeyi alabilmek için sabit domuz burunlarının kullanılması tavsiye edilir.

Resim 3.17: Domuz burnu

Fasulye namludan toplanırken devri makinenin arazi hızından % 10 daha fazla olan
perdeli pikap kullanılır. Pikabın eğimi çok önemlidir. Pikabın üst tarafı ile helezon milinin
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bir hizada olması gerekir. Hasatta doğrudan saplar toplanacağı zaman, dolap hızı makinenin
arazi hızından biraz fazla olmalıdır. Pikap takılacağı zaman dolap çıkartılır. Götürücü zinciri
normal gerginlikte ayarlanır. Yay uzunluğu 50 mm olmalıdır.

Resim 3.18: Götürücü zincir ve yay

Düşük batör devri elde etmek için zincir dişlisi veya özel tahrik kasnağı kullanılması
tavsiye edilir. Kauçuk pervazlı batörlerde kauçuk yüzeyler, danenin kırılma tehlikesini
azalttığından bazı baklagiller gibi iri daneli ve zedelenmeye karşı duyarlı dirençsiz ürünlerin
dövülmesinde kullanılır.

Resim 3.19: Zincir dişli ve özel tahrik kasnağı

Kontrbatör ızgarası en düşük duruma ayarlanır. Sap tutma perdesi ön duruma göre
yerine asılır.

Resim 3.20: Sap tutma perdesi

Sarsak ilaveleri tamamen kapatılır. Rüzgârlık maksimum hızına göre ayarlanır. Üst
elek 1/2, üst elek uzantısı 1/3, alt elek 1/2 açılır veya alt elek l4-16-18 mm çapında
değiştirilebilen elekle değiştirilir. Üst elek uzantısı graepel elekle değiştirilir.

Resim 3.20: Elek
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3.5. Küçük Tohumlu Ürünlerin Hasadı

Biçerdöverle kolza hasadında kontrbatör üzerinde bir kapak levhası içeren bir kolza
tohumu ekipmanına ihtiyaç vardır. Bu ürün ya doğrudan doğruya biçilir veya namludan
toplanır. Birinci durumda, sabit domuz burunları kullanılır. İkinci durumda ise iyi netice
almak için tırmıklı pikap kullanılması tavsiye edilir.

Direkt biçmede tırtıllı bıçak kullanılması tavsiye edilir. Diziden toplanacağı zaman ise
dolap devrinin arazide ilerleme hızından % 10 daha fazla olması gerekir.

Helezon kanatları tabla alt sacından mümkün mertebe yüksek tutulur. Sapın götürücü
helezona sarılmaması için helezon ayarlı parmakları olabildiğince kısaltılır.

Doğrudan biçimde dolap hızı, arazi hızından biraz daha az olmalıdır. Kolzayı
namludan toplarken dolabı söküp pikap takılır. Elevatör zinciri normalden biraz daha gevşek
olmalıdır. Mevcut şartlara göre batör devri 600-800 d/d arasında tutulur.

Kontrbatör kapak levhaları takılır (İlave ekipmanlar incelenir.). Mevcut şartlara göre
kontrbatör açıklığı 3. veya 5. duruma getirilir. Kontrbatör ızgarası en düşük seviyeye göre
ayarlanır. Sap tutma perdesi en aşağı duruma göre asılır. Sarsak ilaveleri tamamen kapatılır,
balık sırtı levhaları sökülür. Kolza hasadında normal elekler, değiştirilebilir yuvarlak delikli
elekle değiştirilir. Üst elek uzantısı da graepel elek ile değiştirilir ve graepel elek düz
seviyeye getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Biçerdöveri aşağıdaki işlem basamaklarına göre değişik ürünlerin hasadı için
hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ürüne göre kullanılacak farklı
aparata karar veriniz.

 Hasadı yapılacak ürünü belirleyiniz.
 Ürüne uygun aparat, ek ilaveleri ve donatımları

belirleyiniz.

 Ürüne göre aparatları
hazırlayınız.

 Hasat edilecek ürüne göre aparat üzerinde
gerekli ayarlamaları yapınız.

 İlave edilmesi veya çıkarılması gereken
parçaları ve donatımları belirleyiniz.

 Gerekli eklemeleri ve çıkarma işlemlerini
yapınız.

 Aparat montajını yapınız.

 Aparatın montajından önce gerekli güvenlik
önlemlerini ve tedbirlerini alınız.

 Hazırlanan aparatın bakım ve kullanma kitabına
göre montajını yapınız.

 Görevi bitmiş aparatı sökünüz.

 Aparatın sökülmesinden önce gerekli güvenlik
önlemlerini ve tedbirlerini alınız.

 Görevi bitmiş aparatın bakım ve kullanma
kitabına göre sökümünü yapınız.

 Aparatı muhafaza ediniz.

 Sezon sonunda kullanılmayacak aparat için
muhafaza koşullarını hazırlayınız.

 Bir sonraki hasat sezonuna kadar aparatı
muhafaza ediniz.

 Ürün çeşidine göre ünite
ayarlarını değiştiriniz.

 Hasadı yapılacak ürüne göre biçerdöver
üzerinde gerekli ünite ayarlarını belirleyiniz.

 Belirlenen ayarları yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ürüne göre kullanılacak farklı aparatlara karar verdiniz mi?

2. Ürüne göre aparatları hazırladınız mı?

3. Aparat montajını yaptınız mı?

4. Görevi bitmiş aparatı söktünüz mü?

5. Aparatı muhafaza ettiniz mi?

6. Ürün çeşidine göre ünite ayarlarını değiştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ayçiçeği hasadında muhafazası ile özel dolap kullanılmalıdır. Dolap hızını arazi
hızından biraz az tutmak gerekir.

2. ( ) Yurdumuzda geniş alanlarda çeltik tarımının yapıldığı bölgelerde çeltik hasadı
biçerdöverler ile yapılmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Ayçiçeği hasadı için ……………………………………bağlantı kitinde yapılacak
değişiklik ile her marka ve modelde biçerdövere takılır.

4. Mısır hasadında tamamen durdurulduktan ve emniyete alındıklarından emin
olunmadığı sürece kesinlikle ……………………………… dokunulmamalıdır.

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

5. Arazi durumuna göre çeltik hasadında hangi yürüme organları takılır?

A) Paletler C) Batör
B) Dolap D) İnce lastikleri

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ekim öncesi toprak işleme esnasında yapılan hatalar, arazinin tesviyesindeki
bozukluklar ve tarla yüzeyinin engebeli oluşu dane kayıplarının artmasına sebep
olacaktır.

2. ( ) Genel olarak tarlanın üst ucundan işe başlanır ve müteakip işlemleri
kolaylaştırmak için ilk önce işlenecek sahanın çevresi biçilir.

3. ( )Fasulye hasadı doğrudan saptan yapılacağı zaman, en iyi neticeyi alabilmek için
sabit domuz burunlarının kullanılması tavsiye edilmez.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Çeltik hasadında ağır ve nemli koşullarda ise kontrbatörün son çeyreklik dilimi kısım
……………………. , harmanlama kapasitesi artırılır.

5. Çeltik hasadında biçimin olabildiğince ………………… yapılması gerekir.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Yanlış
2. Doğru
3. Dane
4. Nem
5. Eğimli

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 dane
4 500
5 hasat sonrası
6 tabla iz genişliği

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 ayçiçeği tablaları
4 helezon
5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Yanlış
4. kapatılarak
5. alttan

CEVAP ANAHTARLARI
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