T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TARIM TEKNOLOJİSİ

BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ankara, 2012



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 2
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 4
1. AYRIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ................................................................................................. 4
1.1. Önemi ............................................................................................................................ 4
1.2. Bitkisel Özellikleri ........................................................................................................ 5
1.3. Adaptasyonu ............................................................................................................... 11
1.3.1. İklim İstekleri ...................................................................................................... 11
1.3.2. Toprak İstekleri.................................................................................................... 11
1.4. Yetiştirilmesi ............................................................................................................... 11
1.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim .................................................................................... 12
1.4.2. Bakım................................................................................................................... 13
1.4.2. Hasat ve Muhafaza .............................................................................................. 14
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 21
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22
2. ÇİM YETİŞTİRİCİLİĞİ .................................................................................................... 22
2.1. Önemi .......................................................................................................................... 22
2.2. Bitkisel Özellikleri ...................................................................................................... 24
2.3. Adaptasyonu ............................................................................................................... 27
2.3.1. İklim İstekleri ...................................................................................................... 27
2.3.2. Toprak İstekleri.................................................................................................... 27
2.4. Yetiştirilmesi ............................................................................................................... 27
2.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim .................................................................................... 27
2.4.2. Bakım................................................................................................................... 29
2.4.3. Hasat ve Muhafaza .............................................................................................. 30
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 32
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 36
3. YUMAK YETİŞTİRİCİLİĞİ ............................................................................................. 36
3.1. Önemi .......................................................................................................................... 36
3.2. Bitkisel Özellikleri ...................................................................................................... 37
3.3. Adaptasyon ................................................................................................................. 43
3.3.1. İklim İstekleri ...................................................................................................... 43
3.3.2. Toprak İstekleri.................................................................................................... 43
3.4. Yetiştirilmesi ............................................................................................................... 43
3.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim .................................................................................... 43
3.4.2. Bakım................................................................................................................... 45
3.4.3. Hasat ve Muhafaza .............................................................................................. 45
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 50
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 51
4. BROM YETİŞTİRİCİLİĞİ ................................................................................................ 51
4.1. Önemi .......................................................................................................................... 51
4.2. Bitkisel Özellikleri ...................................................................................................... 52

i

4.3. Adaptasyon ................................................................................................................. 54
4.3.1. İklim İstekleri ...................................................................................................... 54
4.3.2. Toprak İstekleri.................................................................................................... 54
4.4. Yetiştirilmesi ............................................................................................................... 54
4.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim .................................................................................... 55
4.4.2. Bakım................................................................................................................... 56
4.4.3. Hasat ve Muhafaza .............................................................................................. 57
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 59
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 62
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 63
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 65
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 67

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Tarım Teknolojileri
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği
Öğrencilere tekniğine uygun olarak buğdaygil yem
bitkilerini yetiştirebilme yeterliliğinin kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.
40/32
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Ayrık, çim, yumak ve brom yetiştirmek
Genel Amaç
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine
uygun olarak buğdaygil yem bitkilerinin yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ayrık yetiştiriciliği yapabileceksiniz.
2. Çim yetiştiriciliği yapabileceksiniz.
3. Yumak yetiştiriciliği yapabileceksiniz.
4. Brom yetiştiriciliği yapabileceksiniz
Ortam: Açık alan
Donanım: Traktör, pulluklar, tapan, merdane, mibzer,
tohumluk, gübre, gübreleme makinesi, pompaj ve sulama
sistemi unsurları, kürek, pülverizatör, römork, hastalık ve
zararlı ilaçları, yabancı ot ilaçları, yabancı ot katalogu,
hasat makinesi, akrobat tırmık, balya makinesi
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.

iii

1

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Beslenme insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaç hayvansal ve bitkisel
gıda maddeleri ile sağlanır. Bu nedenle dünyada her gün binlerce ton gıda tüketilir.
Buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği hem tarımsal ve hem de hayvansal üretim açısından
oldukça önem taşımaktadır.
Dünya üzerinde yem bitkisi yetiştiriciliği bütün ülkelerde yapılmaktadır. Ülkemizde
de gerek baklagil gerekse buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği yapan özel ve resmî pek çok
kuruluş vardır. Bu kuruluşlar yem bitkileri yetiştiriciliğinin önemini kavramıştır fakat
buğdaygil yem bitkileri üretimi diğer yem bitkilerinin üretimine oranla daha düşük
seviyelerdedir.
Bu modülde buğdaygil yem bitkilerinden ayrık, çim, yumak ve brom türlerinin
önemini, bitkisel özelliklerini ve yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak öğrenecek, en
kaliteli ve yüksek verimli üretimi yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak ayrık
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ayrığın kullanım alanlarını araştırınız



Ayrık ekiminde nelere dikkat edileceğini araştırınız.



Ayrık bitkisinin genel özelliklerini araştırınız.



Bölgenizde yetiştirilen ayrık çeşitlerini araştırınız.



Ayrık üretim işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırınız.



Ayrık hasat ve depolama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AYRIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
1.1. Önemi
Ayrık türleri serin iklim bölgelerine adapte olmuş buğdaygil yem bitkileridir. Yaklaşık
150 ayrık türü bulunmaktadır. Bu türler Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kökenlidir. Ayrık
türlerinin başlıca kullanım alanları şunlardır:




Çayır-mera tesisinde ve meraların iyileştirilmesinde
Sağlam kök sistemi nedeniyle erozyonu önlemede
Hayvan yetiştiriciliğinde yem bitkisi olarak

Resim 1.1: Hayvan otlatma
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Kuru ot üretiminde
Diğer buğdaygil ve baklagil yem bitkileri karışık ekimlerde

Ayrık bitkisi ülkemiz çayır-mera alanlarında, kurak ve dağlık bölgelerde doğal olarak
yetişmektedir. Tarımsal üretimde ise otlak ayrığı, mavi ayrık ve yüksek otlak ayrığı
ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en önemli ayrık türleridir.


Otlak ayrığı: Çok yıllık bir türdür. Orta Avrupa, Orta Doğu ve Çin gibi geniş
bir alana yayılmıştır. Besleyici otundan dolayı yem bitkileri içinde büyük
öneme sahiptir. Otlak ayrığının ekonomik ömrü 20–30 yıldır.

Resim 1.2: Otlak ayrığı



Mavi ayrık: Çok yıllık ve rizomlu ayrık türüdür. Anavatanı Güney Avrupa,
Orta Doğu, Güney Rusya ve Batı Pakistan olan bir türdür.



Yüksek otlak ayrığı: Çok yıllık bir türdür. Anavatanı Güney Avrupa’dır.
Ülkemiz çayırlıklarında doğal olarak yetişmektedir.

1.2. Bitkisel Özellikleri
Ayrık türlerinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır:


Otlak ayrığı: Otlak ayrığı bitkisinde yabancı tozlaşma çok fazladır. Bu nedenle
bitki ve başak tipleri bireyden bireye farklılık gösterir.
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Resim 1.3: Otlak ayrığı kısımları



Kök: Oldukça gelişmiş saçak köklere sahiptir. Bu nedenle kuraklıklara
oldukça dayanıklıdır. Kökler toprağın 30–40 cm derinliğe iner ve
yaklaşık 40–50 cm yanlara açılır.

Resim 1.4: Otlak ayrığı kökü



Sap: Yumak şeklinde bir gövde sistemine sahiptir. Saplar ince ve alttan
dirseklidir. Bitki boyu 50–70 cm kadardır.
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Resim 1.5: Otlak ayrığı sapı



Yaprak: Bazı bitkiler bol yapraklı, ince gövdeli olmalarına rağmen
bazıları az yapraklı ve kaba gövdelidir Otlak ayrığın düz yaprak ayalarına
sahiptir.

Resim 1.6: Otlak ayrığı yaprağı



Çiçek: Başakçık topluluğu sık veya seyrek başaktır. Başakçıklar kılçıklı
veya kılçıksız olabilir.

Resim 1.7: Otlak ayrığı başağı



Tohum: Otlak ayrığı tohumların bin dane ağırlığı 2–3 gramdır.
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Resim 1.8: Otlak ayrığı tohumu



Mavi ayrık


Kök: Çok gelişmiş saçak köklere sahiptir. Kısa rizomlara sahiptir ve
kuvvetli çim meydana getirir.

Resim 1.9: Mavi ayrık kökü



Sap: Yumak oluşturur. Mavi ayrık türü otlak ayrığından daha uzun
boyludur.

Resim 1.10: Mavi ayrık sapı

8



Çiçek: Başakçık topluluğu sade, seyrek ve iki taraflı başak şeklindedir.
Başaklar 10–25 cm uzunluğundadır.

Resim 1.11: Mavi ayrık başağı



Tohum: Mavi ayrığın bin dane ağırlığı 4–5,5 g arasında değişmektedir.

Resim 1.12: Mavi ayrık tohumu



Yüksek otlak ayrığı


Kök: Saçak kök sistemine sahip bir bitkidir.



Sap: Yüksek otlak ayrığı diğer türlere göre çok uzun boyludur. Bitki
boyu 90–180 cm arasında değişmektedir. Kaba yapılıdır ve yumak
meydana getirmektedir.
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Resim 1.13: Yüksek otlak ayrığı sapı



Yaprak: Kaba yapılı yapraklara sahiptir. Kulakçıklar uzun, dar şekildedir
ve uç kısma doğru daralarak üçgen şeklini alır.

Resim 1.14: Yüksek otlak ayrığı yaprağı



Çiçek: Başakçık topluluğu sade iki taraflı seyrek başaktır.

Resim 1.15: Yüksek otlak ayrığı başağı
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Tohum: Diğer ayrık türlerine göre daha büyük tohumları vardır.

1.3. Adaptasyonu
Ayrık türlerinin başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda verilmiştir.

1.3.1. İklim İstekleri
Yem bitkileri arasında soğuk ve kurak iklim şartlarına en dayanıklı olan bitkiler ayrık
türleridir.


Otlak ayrığı: Yem bitkileri içerisinde soğuklara ve kuraklığa en dayanıklı
türdür. İç Anadolu Bölgesi’nde yıllık yağışı 300 mm olan yerlerde ve Doğu
Anadolu’da çok soğuk havalarda fazla zarar görmeden yetiştirilebilir.



Mavi ayrık: Kurak ve soğuk şartlara dayanıklıdır fakat az yağışlı yerlerde ot
verim daha düşük olur. Mavi ayrık 350 mm’den daha fazla yağış alan
bölgelerde 3000 metre rakıma kadar yetişebilmektedir.



Yüksek otlak ayrığı: Kurak şartlara dayanıklıdır. Yıllık yağış miktarı 200 mm
olan bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir.

1.3.2. Toprak İstekleri
Ayrık türleri genel olarak toprak isteği yönünden seçici değildir. Asitli olmayan hafif
kumlu-tınlı topraklardan ağır killi topraklara kadar her çeşit toprakta yetiştirilebilir. Türlere
göre toprak istekleri:


Otlak ayrığı: Drenajı iyi ve verimli topraklarda iyi gelişir fakat nemli
topraklardan hoşlanmaz.



Mavi ayrık: Orta yapılı, geçirgen ve zengin topraklarda daha iyi gelişir. Asitli
topraklara dayanıklı değildir.



Yüksek otlak ayrığı: Bu ayrık türü diğer bitkilerin yetiştirilemediği alkali,
tuzlu, taban suyu yüksek yerlerde ve çok kurak topraklarda rahatlıkla
yetiştirilebilir.

1.4. Yetiştirilmesi
Ayrık bitkisi yetiştiriciliğinde türlere göre bazı farklılıklar olabilir. Ayrık türlerinin
toprak hazırlığı ve ekimi aşağıda verilmiştir.
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1.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim


Toprak hazırlığı: Ayrık üretiminde sonbaharda pullukla normal derinlikte
toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra ilkbaharda ekimin yapılacak toprağın
birkaç cm’lik yüzeyi ufalanarak tohum yatağı hazırlanmalıdır. Toprak
hazırlığında dikkat edilecek en önemli konu yabancı ot mücadelesidir. Toprak
tavının kaçma ihtimali olan topraklarda ekim öncesi yabancı ot ilacı
kullanılmalıdır. Toprak tavının kaçma ihtimali olmayan yerlerde ise ekimden
önce diskaro veya kazayağı ile yüzeysel bir sürüm yapılmalıdır.

Resim 1.16: Tarla sürümü



Ekim: Ekim öncesi tohum yatağı merdane ile bastırılmalıdır. Ekim sonbahar
aylarında yapılmalıdır. Ayrık ekimi mibzerle yapılmalıdır. Ekim sonrası toprak
merdane ile bastırılmalıdır.

Resim 1.17: Ekim



Otlak ayrığı: Otlak ayrığı tohumları küçük olduğu için mutlaka iyi bir
tohum yatağı hazırlanmalıdır. Ekimde:
o

Sıra arası mesafe: Kıraç şartlarda ot üretimi amacıyla ekim
yapılacaksa 30–40 cm, tohum üretimi amacıyla 50–100 cm sıra
arası mesafe ayarlanmalıdır.

o

Ekim derinliği: Ekim derinliği 2–2,5 cm olmalıdır.
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o





Ekilecek tohum miktarı: Çayır-mera tesisi amacıyla dekara 0,75–
1,2 kg, tohum üretimi amacıyla ise dekara 0,25–0,5 kg tohum
ekilmelidir.

Mavi ayrık: Mavi ayrık tohumları otlak ayrığına göre daha büyüktür.
Ekimde:
o

Sıra arası mesafe: Kıraç şartlarda ot üretimi amacıyla ekim
yapılacaksa 50–60 cm, tohum üretimi amacıyla 70–80 cm sıra arası
mesafe ayarlanmalıdır.

o

Ekim derinliği: Ekim derinliği 3–4 cm olmalıdır.

o

Ekilecek tohum miktarı: Dekara 1–1,5 kg tohum ekilmelidir.

Yüksek otlak ayrığı: Ayrık türleri içerisinde en iri tohuma sahip tür
olduğu için ekimi daha kolaydır. Ekimde:
o

Sıra arası mesafe: Kıraç şartlarda ot üretimi amacıyla ekim
yapılacaksa 60–70 cm, tohum üretimi amacıyla 80–100 cm sıra
arası mesafe ayarlanmalıdır.

o

Ekim derinliği: Ekim derinliği 3–4 cm olmalıdır.

o

Ekilecek tohum miktarı: Dekara 2 kg tohum ekilmelidir.

1.4.2. Bakım
Ayrık yetiştiriciliğinde uygulanacak bakım işlemleri şunlardır:


Sulama: Ayrık türlerinin su ihtiyaçları fazla değildir. Toprakta taban suyu
yüksekse sulamaya gerek yoktur. Bakım yıllarında yağmurların ardından 8–10
gün arayla başaklanma başlangıcına kadar sulama yapılması yeterli olmaktadır.



Gübreleme: Ekim sonrası dekara 5–6 kg saf azot (25–30 kg/da amonyum
sülfat) verilmelidir. Toprakta yeterli miktarda fosfor yoksa dekara 5 kg saf hâlde
fosforlu gübre uygulanmalıdır. Ayrıca bakım gübrelemesi olarak biçimden
sonra sulama ile beraber dekara 5 kg saf azot düşecek şekilde (50 kg/da
amonyum sülfat) gübre verilir. Ülkemiz toprakları potasyumca zengin
olduğundan potasyumlu gübrelerin uygulanmasına pek gerek duyulmaz.



Yabancı otlarla mücadele: Ayrıkta yabancı ot mücadelesine ekim öncesi
başlanmalıdır. Ekim öncesi yapılacak ilaçlama ve toprak işleme ile temiz bir
tohum yatağı hazırlanmalıdır. Yabancı otlarla mücadelede kültürel, mekanik ve
kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
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Kültürel mücadele: Yaz döneminde görülen tek yıllık yabancı otlar için
tohumlar olgunlaşmadan tarlanın yüzeysel olarak biçilmesi gereklidir.



Mekanik mücadele: Tarlada görülen yabancı otlara karşı mekanik
mücadele tedbirleri uygulanmalı, daha sonra sıra aralarına kazayağı
çekilmelidir.



Kimyasal mücadele: Yeni tesis yıllarında, bitkiler kardeşlendikten sonra
yabancı ot görülürse uygun ilaçlarla tarla ilaçlanır. Diğer yıllarda da aynı
uygulamaya ilkbaharda devam edilir.

Resim 1.18: İlaçlama

1.4.2. Hasat ve Muhafaza
Ayrık türleri ot ve tohum üretimi için farklı dönemlerde hasat edilmektedir.


Otlak ayrığı hasadı: Otlak ayrığının ekonomik ömrü yaklaşık 25 yıldır. Hasadı
ot ve tohum amacıyla yapılır.


Ot için hasat: Biçim başaklanma sonu veya çiçeklenme başlangıcında
yapılır. Çiçeklenme başlangıcında yapılan hasatta otun besin değeri daha
yüksek olur. Biçim çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır. Biçim
yüksekliği 5 cm olmalıdır. Karışık ekim yapılmışsa biçim, karışımdaki
diğer bitkilerin çiçeklenme durumuna göre yapılır. Yonca ile karışık ekim
yapılmışsa yoncanın %10’u çiçeklendiğinde ve 7–8 cm yükseklikten
biçilir. Korunga ile karışık ekim yapılmışsa korunganın % 50’si
çiçeklendiğinde ve 10 cm yükseklikten biçilir. Otlak ayrığında dekara
yeşil ot verimi 600–800 kg arasında değişir.
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Resim 1.19: Hasat

Biçimden sonra otlar tarlada balyalama kuruluğuna gelinceye kadar
soldurulmalı, akrobat tırmıklar kullanılarak namlu hâline getirilmeli ve
balya makineleri ile balya yapılmalıdır. Balya hâline getirilen bu otlar
uygun şartlarda depolanmalıdır.

Resim 1.20: Balya yapımı





Tohum için hasat: Tohum için otlak ayrığı hasadı başakların sarardığı
dönemde yapılmalıdır. Tohumlar kolayca döküldüğünden hasatta geç
kalınmamalıdır. Dekardan ortalama 25–30 kg tohum alınmaktadır.

Mavi ayrık hasadı: Mavi ayrık ot ve tohum elde etmek amacıyla yetiştirilir.


Ot için hasat: Mavi ayrık çiçeklenme öncesi dönemde biçilmelidir.
Biçim geciktirilirse yaprak ve saplar sertleşir, besin değeri azalır. Sulu
şartlarda dekara 1200–1500 kg, kıraç şartlarda ise 800–1000 kg yeşil ot
elde edilir.
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Resim 1.21: Hasat

Hasat edilen otlar tarlada uygun kuruluğa gelinceye kadar bekletilerek
akrobat tırmıklar yardımıyla namlu hâline getirilmelidir. Daha sonra
balya makineleri ile balya yapılarak depolara taşınmalı ve uygun bir
şekilde istiflenmelidir.

Resim 1.22: Balya yapımı





Tohum için hasat: Mavi ayrık hasadı başakların sararmaya başladığı
dönemde yapılmalıdır. Tohum için yapılacak hasatta dekardan 30–50 kg
ürün alınır. Mavi ayrık bitkisinde en yüksek verim ekimden sonraki ikinci
ve üçüncü yıllarda alınır.

Yüksek otlak ayrığı hasadı: Yüksek otlak ayrığı ot ve tohum elde etmek
amacıyla yetiştirilir.


Ot için hasat: Biçim bitkinin sap ve yapraklarının körpe olduğu
dönemde yapılmalıdır. Dekardan ortalama 1000–1200 kg yeşil ot elde
edilir. Hasat edilen otlar tarlada uygun kuruluğa gelinceye kadar
bekletilerek akrobat tırmıklar yardımıyla namlu hâline getirilmelidir.
Daha sonra balya makineleri ile balya yapılarak depolara taşınmalı ve
uygun bir şekilde istiflenmelidir.
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Resim 1.23: Balya



Tohum için hasat: Tohum verimi diğer ayrık türlerinden daha yüksektir.
Dekardan 50–60 kg tohum alınmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun ayrık yetiştirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Ayrığın bitkisel özeliklerini
belirleyiniz.
 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını
yapınız.

 Ekim yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

























 Yabancı ot mücadelesi yapınız.





 Hastalık ve zararlılarla mücadele
ediniz.
 Biçim zamanını tespit ediniz.
 Biçim yapınız.
 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve
kurutunuz.
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Öneriler
Ayrık köklerini inceleyiniz.
Bitki sapını inceleyiniz.
Ayrık yapraklarını inceleyiniz.
Ayrık çiçeklerini inceleyiniz.
Derin sürüm yapınız.
Yüzeysel sürüm yapınız.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağa merdane çekiniz.
Mibzeri traktöre bağlayınız.
Ekim normu ayarını yapınız.
Sıra arası mesafesini ayarlayınız.
Ekim derinliğini ayarlayınız.
Tekniğine uygun ekim yapınız.
Ayrığın su ihtiyacını tespit ediniz.
Sulama yöntemini belirleyiniz.
Uygun dönemde sulama yapınız.
Toprak tahlili yaptırınız.
Ayrığın gübre ihtiyacını tespit ediniz.
Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
Gübreleme zamanını belirleyiniz.
Tekniğine uygun olarak gübreleme
yapınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Mekanik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Ot için biçim zamanını belirleyiniz.
Tohum için biçim zamanını belirleyiniz.
Biçim makinesini hazırlayınız.
Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
Tekniğine uygun olarak biçim yapınız.
Biçilen otu 1–2 gün güneş altında
soldurunuz.

 Namlu yapınız.
 Balya yapınız.
 Tırmık çekiniz.

 Balyaları muhafaza ediniz.

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar yardımıyla
çevirerek namlu hâline getiriniz.
 Balyalama makinesini ayarlayınız.
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız.
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık
kullanarak toplayınız.
 Balyaları depolama alanına taşıyınız.
 Depolama alanını hazırlayınız.
 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
 Balyalarda kızışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Ayrık bitkisinin önemini öğrendiniz mi?
Ayrık bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?
Ayrık bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?
Ayrık bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?
Ayrık bitkisinin ekimini yaptınız mı?
Ayrık bitkisinde bakım işlemlerini yaptınız mı?
Ayrık bitkisinde görülen yabancı otlara karşı mücadele yaptınız
mı?
Ayrık bitkisinde biçim yaptınız mı?
Ayrık bitkisinin kurutma ve balyalama yaptınız mı?
Ayrık balyalarını depoladınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ayrık türleri ….. iklim bölgelerine adapte olmuş buğdaygil yem bitkileridir.

2.

Otlak ayrığı oldukça gelişmiş ….. köklere sahiptir.

3.

Mavi ayrığın bin dane ağırlığı ….. gram arasında değişmektedir.

4.

Yüksek otlak ayrığının boyu …… cm arasında değişmektedir.

5.

Otlak ayrığı ….. topraklardan hoşlanmaz.

6.

Ayrık üretiminde ………. pullukla normal derinlikte toprak işlemesi yapılmalıdır.

7.

Çayır-mera tesisi amacıyla dekara …….. kg otlak ayrığı tohumu ekilmelidir.

8.

Mavi ayrık üretiminde ekim derinliği … cm olmalıdır.

9.

Otlak ayrığında dekardan ortalama ….. kg tohum alınmaktadır.

10.

Mavi ayrık ………. öncesi dönemde biçilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak çim
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çim kullanım alanlarını araştırınız



Çim ekiminde nelere dikkat edileceğini araştırınız.



Çim bitkisinin genel özelliklerini araştırınız.



Bölgenizde yetiştirilen çim çeşitlerini araştırınız.



Çim yetiştiren çiftçileri ziyaret ederek bitki hakkında bilgi alınız.



Çim üretim işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırınız.



Çim hasat ve depolama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇİM YETİŞTİRİCİLİĞİ
2.1. Önemi
Çim bitkisi yaklaşık on türü bulunan ve ekonomik ömrü 2–4 yıl olan bir bitkidir.
Önemli iki türü bulunmaktadır. Bunlar İngiliz çimi ve İtalyan çimi olarak adlandırılmıştır.
İngiliz çimi çok yıllık bir türüdür. İtalyan çiminin ise tek yıllık ve iki yıllık formları
bulunmaktadır. Her iki çim türünün Anavatanı Anadolu, Avrupa, Afrika’nın Akdeniz
kıyıları, Asya ve Avrupa’nın ılıman bölgeleridir.
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Resim 2.1: Çim tarlası

Çim türleri ülkemizde hem doğal olarak yetişmekte hem de kültür bitkisi olarak
yetiştirilmektedir. Çim türleri; yüksek verimli olmaları, otlatmaya ve biçilmeye dayanıklı
olmaları, gelişme dönemlerinin uzun olması, adaptasyon kabiliyetlerinin yüksek olması,
karışık ekime uygun olması, yabancı otlarla rekabet gücünün yüksek olması, hızlı büyümesi
ve otunun kaliteli olması nedeniyle yaygın olarak yetiştirilmektedir.
Çim türlerinden çok farklı şekillerde yararlanılmaktadır. Bunlar:


Peyzaj alanı: Çim türleri estetik görünümleri nedeniyle parklar, bahçeler, oyun
alanları, sosyal tesisler ve binalar gibi pek çok alanda peyzaj bitkisi olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca spor alanlarında da kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Peyzajda çim kullanımı



Hayvan otlatma: Hayvan otlatmaya dayanıklı olduğundan kışların sert
geçmediği bölgelerde kış merası olarak da kullanılmaktadır. Otlak ve mera
kurmak amacıyla hazırlanan karışımlarda genellikle çok yıllık çim
kullanılmaktadır. Ayrıca silajlık bitki olarak da değerlendirilmektedir.



Ekim nöbeti: Yem bitkileri üretiminde ekim nöbeti içerisinde tek ve çok yıllık
çimler geniş ölçüde kullanılmaktadır.



Kuru ot üretiminde: Gelişme dönemi içerisinde birden fazla biçim
yapılabildiğinden kuru ot üretiminde kullanılmaktadır. Çimlerden elde edilen ot
kurutulduğunda yapraklar dökülmez ve yeşil rengi fazla kaybolmaz.
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Yem yapımında: Çok yıllık çimler biçim sonrası sıkıştırılarak yem hâline
getirilir ve hayvan beslemesinde kullanılır.



Toprak muhafazası ve erozyon kontrolünde: Çimler, hızlı çimlenmesi
nedeniyle erozyonla mücadelede kullanılır. Ayrıca topraktaki suyun muhafazası
için de çim ekilir. Güçlü kök yapısı toprağın yüzey erozyonunu büyük ölçüde
engeller.

2.2. Bitkisel Özellikleri
Çim türlerinin başlıca bitkisel özellikleri aşağıdaki gibidir:


İngiliz çimi: İngiliz çiminin bitkisel özellikleri şunlardır:


Sap: İngiliz çimi dik gelişen bir gövdeye sahiptir ve bitki 90 cm’ye kadar
uzayabilmektedir.

Resim 2.3: İngiliz çimi



Yaprak: Yapraklar tüysüz, parlak, yeşil renktedir ve genç sürgünlerde
yaprak ayaları katlanmış durumdadır.

Resim 2.4: İngiliz çimi yaprağı



Çiçek: Başakçık topluluğu yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir başak
oluşturur. İngiliz çimi genellikle kılçıksızdır.
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Resim 2.5: İngiliz çimi başağı



Tohum: Tohumların bin dane ağırlığı 2 gram kadardır.

Resim 2.6: İngiliz çimi tohumu



İtalyan çimi: İtalyan çiminin bitkisel özellikleri şunlardır:

Resim 2.7: İtalyan çimi



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

Resim 2.8: İtalyan çimi sapı
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Yaprak: Tek yıllık çimde yapraklar tüysüzdür. Genç sürgünlerde yaprak
ayaları katlanmamıştır. Yaprak, sürgün içinde yuvarlak şekildedir.
Yaprak kını yuvarlak, omurgasız, tüysüz ve yeşil renktedir. Yaprak ayası
yumuşak koyu yeşil renkte, 4–7 mm genişlik ve 10–40 cm uzunluktadır.
Kulakçıklar yumuşak, yassı ve sivri uçlu kerpeten şeklinde veya bazen
yuvarlak 1–3 mm uzunluktadır. Yakacık kısa, yuvarlak ve sağlamdır.

Resim 2.9: İtalyan çimi yaprağı



Çiçek: Başakçıklar 17-35 cm uzunluğunda seyrek başaklar meydana
getirir. Başakçık uzunluğu ise 1-2 cm’dir. Her başakta 11-22 çiçek
bulunur.



Tohum: Tohumların bin dane ağırlığı 2 gramdır.

Resim 2.10: İtalyan çimi tohumu

Bu iki çim türü arasındaki farklar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:
Bitkisel Özellikler
İngiliz Çimi
İtalyan Çimi
Çok yıllık
Bir veya çok yıllık
Ömür
Kısa
Uzun
Bitki boyu
Dar
Geniş
Yaprak ayası genişliği
Kısa
Uzun
Yaprak ayası uzunluğu
Yuvarlak (dürülü)
Yaprağın sürgün içindeki Katlanmış
durumu
Düşük
Yüksek
Başakçık/başak sayısı
Düşük
Yüksek
Çiçek başakçık sayısı
Yok veya küçük
Belirgin
Kılçık
Kısa veya yok
Uzun
Kulakçık
Ucu kesik veya düz
Ucu yuvarlak veya düz
Yakacık
Tablo 2.1: Çim türleri arasındaki bitkisel farklılıklar
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2.3. Adaptasyonu
Çim türlerinin başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda belirtilmiştir.

2.3.1. İklim İstekleri
Çim türleri ılıman ve nemli iklim koşullarında iyi gelişir. Aşırı soğuk ve sıcaktan
hoşlanmaz. Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar büyümelerini engeller. Yetişebildikleri en
ideal sıcaklık 18–20 °C’dir. Su istekleri fazla olduğu için kurak koşullarda sulanarak
yetiştirilebilir. Çim türleri gölge alanları sevmez. Çim bitkisi uygun sıcaklıklarda kışın da
gelişimini devam ettirebilir.

2.3.2. Toprak İstekleri
Çim türleri farklı topraklarda yetişebilir. Genel olarak drenajı iyi, siltli, killi, nemli,
bitki-besin maddelerince zengin, hafif asidik, nötr veya hafif alkali topraklarda iyi gelişim
gösterir.

2.4. Yetiştirilmesi
Çim bitkisinin toprak hazırlığı ve ekim aşamaları aşağıda anlatılmıştır.

2.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim


Toprak hazırlığı: Çim ekimi yapılacak tarla sonbaharda normal derinlikte
sürülür. İlkbaharda iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. Bu amaçla toprak
ufalanarak ekime hazır hâle getirilmelidir. Toprak hazırlığında dikkat edilecek
en önemli konu yabancı ot temizliğidir. Sorun oluşturacak yabancı otlar kültürel
ve kimyasal yollarla tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Resim 2.11: Tarla sürümü



Ekim: Çim türleri ot üretimi amacıyla yalnız veya karışık şekilde ekilebilir.


Ekim zamanı: Çimlerde ekim zamanı bölgenin iklim özellikleri ve
ekilecek çeşide bağlı olarak değişir. Kışların çok soğuk geçmediği
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bölgelerde sonbahar ekimi, kış aylarının ılık geçtiği bölgelerde, kış
merası amacıyla çim yetiştirilecekse erken sonbahar ekimi ve kış
aylarının çok soğuk geçtiği bölgelerde erken ilkbaharda ekim
yapılmalıdır.
Ekim şekli: Çim ekimi uygun mibzerlerle yapılmalıdır. Peyzaj amaçlı
küçük alan ekimlerinde elle serpme yöntemi ile ekim yapılabilir.

Resim 2.12: Elle ekim



Sıra arası mesafe: Çim ekiminde bakım işlerini kolaylaştırmak ve
bitkinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla 20–40 cm sıra aralığı
mesafe bırakılmalıdır.

Resim 2.13: Sıra arası mesafe



Ekim derinliği: Çimler küçük tohumlara sahip olduğundan ekim
derinliği 0,6–1,3 cm olmalıdır.
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Resim 2.14: Çimlenme



Atılacak tohum miktarı: Ot üretimi amacıyla çim bitkisi yalnız
ekilecekse dekara 1,5–2 kg tohum atılır. Toprak koruma amacıyla ekimde
ise dekara 3–3,5 kg tohum atılmalıdır. Karışık ekimlerde kullanılacak
tohum miktarı karışım içerisindeki çim oranına göre ayarlanır.

2.4.2. Bakım
Çim yetiştiriciliğinde uygulanacak başlıca bakım işleri şunlardır:


Sulama: Çim türlerinin su istekleri oldukça fazladır. Kuraklığa fazla toleransı
olmayan bitkilerdir. Çim bitkisinden iyi ve kaliteli ürün alabilmek için toprakta
bitkinin yararlanabileceği nem oranı % 50–60 seviyelerine düştüğünde mutlaka
sulama yapılmalıdır. Verilecek su miktarı, eksilen su miktarını tarla kapasitesine
getirecek kadar olmalıdır. Peyzaj çalışmalarında sulama daha dikkatli yapılmalı
ve sulama aralıkları sık tutulmalıdır.

Resim 2.15: Sulama



Gübreleme: Gübreleme, çim yetiştiriciliğinde oldukça önemlidir. Çim
türlerinin azotlu gübre ihtiyaçları daha fazladır çünkü çimler birim alandan
yüksek kuru madde verimi sağlamaları ve yıl içerisinde birkaç kez gelişme
göstermeleri nedeniyle topraktan fazla miktarda azot alır. Verilecek azotlu
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gübre miktarı; çimin yetiştirme amacına, toprak yapısına, toprağın su tutma
kapasitesine ve topraktaki azot miktarına göre değişir. Çim bitkisine normal
şartlarda 15–20 kg/da saf azot verilmesi yeterli olmaktadır. Çimler baklagil yem
bitkileri ile karışık ekildiğinde sadece ekim yılında azotlu gübre verilmesi
yeterli olmaktadır. Bitki gelişimi, verim ve kalitesine yardımcı olmak amacıyla
azotlu gübrelere ek olarak uygun oranlarda fosforlu ve potasyumlu gübreler ile
iz elementlerinin de verilmesi gereklidir. Özellikle bitki besin elementlerince
fakir topraklarda gübreleme ile verim 2–3 katına çıkarılabilir.


Yabancı ot mücadelesi: Yabancı otlar özellikle gelişimin ilk dönemlerinde
çimler için büyük sorun oluşturur. Çim bitkisinden daha hızlı gelişen yabancı
otlar özellikle ilk gelişme devresinde faydalı tarla alanını kaplayarak çimlerin
gelişmesini engeller. Bitki besin maddelerine ortak olarak önemli oranda zarar
verir. Çimlerde yabancı ot mücadelesi kültürel, mekanik ve kimyasal yollarla
yapılabilir. Kültürel önlem olarak yabancı otlarla mücadelede sık bir ekim
yapılmalıdır. Mekanik tedbir olarak tarla sürüldükten sonra yabancı otlar
toplanarak yok edilmelidir. Kimyasal yöntem olarak uygun ilaçlarla yabancı
otlarla mücadele edilmesi gereklidir.

2.4.3. Hasat ve Muhafaza
Çim türleri ot ve tohum üretimi amacıyla hasat edilmektedir.


Ot üretimi amacıyla hasat: Çim türleri yalnız veya karışık şekilde
ekilmektedir. Karışık ekimde buğdaygil ve baklagil yem bitkileri
kullanılmaktadır. Kuru ot elde etmek amacıyla yalnız ekim yapıldığında hasat
çim başaklarının % 50’si polenlerini döktüğünde yapılmalıdır. Daha sonra bu
alan hayvan otlatma amacıyla kullanılabilir. Karışık ekimlerde çok yıllık çim
türleri yonca ve çayır üçgülü, tek yıllık çim türleri ise kırmızı üçgül ve fiğ gibi
baklagillerle birlikte ekilerek ot üretimi amacıyla kullanılır. Karışık ekimde ilk
biçim başaklanma döneminde yapılır. Daha sonraki biçimler, iklime, toprak
yapısına ve azotlu gübrelemeye bağlıdır. Genellikle tek yıllık çimler çok yıllık
bitkilerle birlikte ekilmez. Yılda 2–6 defa biçim yapılabilir. Karışık ekimde
800–2000 kg kuru ot, yalnız ekimde 550–600 kg kuru ot elde edilir. Çim hasadı
çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır. Hasat edilen otlar tarlada uygun
kuruluğa gelinceye kadar bekletilerek akrobat tırmıklar yardımıyla namlu hâline
getirilmelidir. Daha sonra balya makineleri ile balya yapılarak depolara
taşınmalı ve uygun bir şekilde istiflenmelidir.
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Resim 2.16: Balya yapımı



Tohum üretimi amacıyla hasat: Tohum elde etmek amacıyla hasat sarı olum
devresinde yapılmalıdır. Tam olum döneminde yapılacak çim hasadında
tohumlar dökülür ve tohum kaybı olur. Kurak bölgelerde hasat biçerdöverle
yapılır. Nemli bölgelerde önce çayır biçme makineleri ile biçilen ot birkaç gün
kurutulur ve daha sonra biçerdöverlerle harman yapılır. Tohumlar daha sonra
kurutulur ve temizlendikten sonra depolanır. Çim bitkisinde tohum üretimi
verimli olarak 2–3 yıl sürer. İyi şartlarda dekardan ortalama 70–80 kg tohum
elde edilir. Tek yıllık çimlerde tohum elde etmek için genellikle bir baklagil
yem bitkisi ile beraber ekilmelidir. İlk biçim sadece ot için yapılır. İkinci
biçimde yalnız kalan bitkiden tohum alınır. Tohum üretiminde en önemli sorun,
bitkinin yatması ve tohum dökmesidir.

Resim 2.17: Hasat edilmiş bitki

31

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun çim yetiştirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları
 Çimin bitkisel özeliklerini belirleyiniz.

 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını
yapınız.

 Ekim yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

Öneriler
























 Yabancı ot mücadelesi yapınız.





 Hastalık ve zararlılarla mücadele
ediniz.
 Biçim zamanını tespit ediniz.
 Biçim yapınız.
 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve
kurutunuz.
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Çim köklerini inceleyiniz.
Bitki sapını inceleyiniz.
Çim yapraklarını inceleyiniz.
Çim çiçeklerini inceleyiniz.
Derin sürüm yapınız.
Yüzeysel sürüm yapınız.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağa merdane çekiniz.
Mibzeri traktöre bağlayınız.
Ekim normu ayarını yapınız.
Sıra arası mesafesini ayarlayınız.
Ekim derinliğini ayarlayınız.
Tekniğine uygun ekim yapınız.
Çimin su ihtiyacını tespit ediniz.
Sulama yöntemini belirleyiniz.
Uygun dönemde sulama yapınız.
Toprak tahlili yaptırınız.
Çimin gübre ihtiyacını tespit ediniz.
Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
Gübreleme zamanını belirleyiniz.
Tekniğine uygun olarak gübreleme
yapınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Mekanik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Ot için biçim zamanını belirleyiniz.
Tohum için biçim zamanını belirleyiniz.
Biçim makinesini hazırlayınız.
Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
Tekniğine uygun olarak biçim yapınız.
Biçilen otu 1–2 gün güneş altında
soldurunuz.

 Namlu yapınız.
 Balya yapınız.
 Tırmık çekiniz.

 Balyaları muhafaza ediniz.

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar yardımıyla
çevirerek namlu hâline getiriniz.
 Balyalama makinesini ayarlayınız.
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız.
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık
kullanarak toplayınız.
 Balyaları depolama alanına taşıyınız.
 Depolama alanını hazırlayınız.
 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
 Balyalarda kızışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.

33

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Çim bitkisinin önemini öğrendiniz mi?
Çim bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?
Çim bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?
Çim bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığını yaptınız mı?
Çim bitkisinin ekimini yaptınız mı?
Çim yetiştiriciliğinde bitkiye bakım yaptınız mı?
Çim bitkisinde görülen yabancı otlara karşı mücadele
yaptınız mı?
Çim biçimi yaptınız mı?
Çim bitkisinde kurutma ve balyalama yaptınız mı?
Çim balyalarını depoladınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

İngiliz çimi .….… yıllık bir türüdür.

2.

İngiliz çimi tohumların bin dane ağırlığı …..… kadardır.

3.

İtalyan çimi …..… gelişen bir gövdeye sahiptir.

4.

Çim türleri ……… .. ….….. iklim koşullarında iyi gelişir.

5.

Çim ekiminde ……... cm sıra aralığı mesafe bırakılmalıdır.

6.

Ot üretimi amacıyla çim bitkisi yalnız ekilecekse dekara ..….. kg tohum atılır.

7.

Çim türlerinin …...… gübre ihtiyaçları daha fazladır.

8.

Kuru ot elde etmek amacıyla çim bitkisi yalnız ekildiğinde hasat çim başaklarının …….
polenlerini döktüğünde yapılmalıdır.

9.

Tohum elde etmek amacıyla çim hasadı ……. ……. devresinde yapılmalıdır.

10.

İyi şartlarda dekardan ortalama …….. kg çim tohumu elde edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak yumak
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yumak bitkisinin genel özelliklerini araştırınız.



Yumak yetiştiren çiftçileri ziyaret ederek bitki hakkında bilgi alınız.



Yumak bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta
tartışınız.

3. YUMAK YETİŞTİRİCİLİĞİ
3.1. Önemi
Yumak, serin ve ılıman iklim bölgelerine adapte olmuş ve 80–100 türü bulunan
buğdaygil yem bitkisidir. Tek yıllık ve çok yıllık türleri bulunmaktadır. Tek yıllık yumak
türleri genellikle yabancı ot şeklindedir ve tarımsal açıdan üretimi yoktur. Çok yıllık yumak
türleri ise genellikle yem bitkisi olarak üretilmektedir.

Resim 3.1: Yumak tarlası

Yem bitkisi olarak yetiştirilen yumak türleri; kamışsı yumak (yüksek çayır yumağı),
çayır yumağı, koyun yumağı ve kırmızı yumaktır. Yumak bitkisi ot üretimi amacıyla yalnız
olarak veya çoğunlukla yonca, çayır üçgül, melez üçgül, ak üçgül ve gazal boynuzu gibi
baklagillerle karışık ekilmektedir.
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3.2. Bitkisel Özellikleri
Yumak türlerinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır:


Kamışsı yumak (yüksek çayır yumağı): Yumak türleri içerisinde en önemli
türdür. Kökeni Avrupa ve Kuzey Afrika’dır.


Kök: Kamışsı yumak derin kök sistemine sahiptir, kuvvetli yumak
oluşturur ve kısa rizomlara sahiptir.

Resim 3.2: Kamışsı yumak kökü



Sap: Kamışsı yumak yaklaşık 1–1,5 metre boyundadır.

Resim 3.3: Kamışsı yumak sapı



Yaprak: Kamışsı yumak yaprakları koyu yeşil renktedir. Yapraklar
yaprak kını içerisinde dürülü hâldedir. Yaprak ayası geniş olup ucu sivri
ve deri yapısındadır. Yakacık kısadır ve kulakçıklar bariz şekilde
görülmektedir. Yaprak kını açıktır ve dip kısmı kırmızı renklidir.

37

Resim 3.4: Kamışsı yumak yaprağı



Çiçek: Başakçıklar dar veya geniş salkım şeklindedir. Salkımlar
dallanmış yapıda olup 15–30 cm uzunluğundadır. Başakçıklarda 3-10
adet çiçek bulunur. Başakçıklarda 5–7 tohum bulunur.

Resim 3.5: Kamışsı yumak başağı



Tohum: Tohum kavuzları hafif mor renklidir ve
uzunluğundadır. Tohumların bin dane ağırlığı 2,5 gramdır.

7–8

mm

Resim 3.6: Kamışsı yumak tohumu



Çayır yumağı: Çayır yumağı Erzurum ve Kars bölgesinde doğal olarak
çayırlarda yetişen bir türdür.
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Resim 3.7: Çayır yumağı



Kök: Gevşek yumak oluşturan ve kısa rizomları bulunmaktadır.
Kardeşlenme az görülür.



Sap: Saplar dik şekilde gelişmektedir. Sapların dip kısmı kırmızı
renklidir.



Yaprak: Yapraklar parlak yeşil renktedir. Kın içerisinde yuvarlak
şekildedir. Yaprak ayasının üst yüzü dalgalı, alt yüzü ise düz yapıdadır.
Küçük kulakçıklar ve kısa bir yakacık bulunmaktadır.

Resim 3.8: Çayır yumağı yaprağı



Çiçek: Başakçıklar toplu salkım şeklinde olup 10–20 cm boyundadır.
Başakçıklar 5–8 çiçek bulunur.

Resim 3.9: Çayır yumağı başağı
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Tohum: Kavuzlu tohumlar 6–7 mm boyundadır. Tohumların bin dane
ağırlığı 2 gramdır.

Resim 3.10: Çayır yumağı tohumu



Koyun yumağı: Anavatanı kuzey yarımküredir. Yumak türleri arasında en ince
yapıya sahip yumak türüdür.

Resim 3.11: Koyun yumağı



Kök: Çok sık yumak meydana getiren bir türdür. Fazla kardeşlenme
görülür.

Resim 3.12: Koyun yumağı kökü



Sap: Koyun yumağı dik gelişen ve 10–60 cm boyundadır.
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Yaprak: Yaprakları kendi üzerine dürülmüş, ucu sivri, mavi-gri
renklidir. Yakacık ve kulakçık belirsizdir.

Resim 3.13: Koyun yumağı yaprağı



Çiçek: Çiçek topluluğu salkım şeklinde olup gri renklidir. Her başakçıkta
4–5 çiçek vardır.



Tohum: Kavuzlu tohumlar 5 mm uzunluğundadır. Tohumların bin dane
ağırlığı 0,7 gramdır.

Resim 3.14: Koyun yumağı tohumu



Kırmızı yumak: Anavatanı Avrupa ve Asya olan bir yumak türüdür.
Günümüzde dünyanın her tarafına yayılmıştır.

Resim 3.15: Kırmızı yumak
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Kök: Kırmızı yumak türü hem yumak hem de rizom oluşturmaktadır.



Sap: Sap uzunluğu 40–100 cm arasında değişir. Sapın alt kısımları
pembe renkli ve dirsekli yapıdadır.

Resim 3.16: Kırmızı yumak tarlası



Yaprak: Parlak yeşil renkte yapraklara sahiptir. Yaprak ayasının üst
yüzeyi çıkıntılı, alt yüzeyi ise düz yapıdadır. Yakacık kısadır, kulakçık
bulunmaz.

Resim 3.17: Kırmızı yumak yaprağı



Çiçek: Başakçıklar sık salkım yapısındadır. Başakçıklar üzerinde 4–7
çiçek bulunur.

Resim 3.18: Kırmızı yumak başağı
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Tohum: Küçük tohumları vardır. Kırmızı yumak tohumlarının bin dane
ağırlığı 1,2 gramdır.

Resim 3.19: Kırmızı yumak tohumu

3.3. Adaptasyon
Yumak türlerinin başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda belirtilmiştir.

3.3.1. İklim İstekleri
Yumak türleri serin ve ılıman iklim bölgelerine uyum sağlamış bitkilerdir. Kamışsı
yumak ve çayır yumağı her iklime uyum sağlayan bir türlerdir fakat serin iklim şartlarında
daha iyi gelişirler. Kar yağmayan yıllarda kış donlarından zarar görebilir. Bu türler 20–25 ºC
sıcaklıklarda daha iyi gelişir. Kırmızı yumak en iyi gelişmesini serin ve nemli bölgelerde
yapmasına rağmen kuraklığa da dayanıklıdır. Koyun yumağı kurak ve soğuk iklim bitkisidir.

3.3.2. Toprak İstekleri
Yumak türleri hemen her toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Toprağın asitli ve alkali
olması bitki gelişimi için sorun oluşturmaz fakat nemli ve ağır yapılı topraklarda daha iyi
gelişim gösterir.

3.4. Yetiştirilmesi
Yumak türlerinin yetiştiriciliğinde yapılacak toprak işlemeleri ve ekim işlemleri
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

3.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim


Toprak hazırlığı: Yumak ekimi yapılacak tarlada sonbaharda normal derinlikte
bir sürüm yapılmalı ve ilkbaharda ekimin yapılacağı tarla birkaç cm’lik
yüzeyden ufalanmalıdır. Ekimden önce tohum yatağı merdane ile
bastırılmalıdır.
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Resim 3.20: Tarla sürümü



Ekim: Yumak türlerinin ekiminde genel olarak aşağıdaki verilere göre ekim
yapılmalıdır.


Ekim zamanı: Yumak türleri kış soğuklarından zarar görmediği için hem
ilkbaharda hem de sonbaharda ekim yapılabilir fakat sonbahar ekimi daha
uygun olmaktadır.



Ekim şekli: Yumak ekiminin mibzerle yapılmalıdır fakat mibzer
kullanma imkânının olmadığı yerlerde serpme ekim yapılabilir.

Resim 3.21: Ekim



Sıra arası mesafe: Mibzerle ekimde sıra arası mesafe 30 cm olmalıdır.



Ekim derinliği: Ekim derinliği yumak türlerine bağlı olarak değişebilir.
Tohumun büyüklüğüne bağlı olarak 0,6–1 cm derinliğe ekim
yapılmalıdır.



Atılacak tohum miktarı: Yumak bitkisi ot üretimi amacıyla yalnız
ekiliyorsa 1,5–2 kg/da, tohum üretimi amacıyla yapılıyorsa 1–1,5 kg/da
tohum kullanılmalıdır.

Ekim sonrası toprak ağır bir tapan veya merdane ile bastırılmalıdır.
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3.4.2. Bakım
Yumak türlerine uygulanacak başlıca bakım işlemleri şunlardır:


Sulama: Yumak türleri kuraklığa belirli bir düzeyde toleranslıdır fakat uygun
dönemlerde yapılacak sulamalar ile elde edilecek ürünün verim ve kalitesinde
çok önemli artışlar sağlanabilir. Çıkış sonrası yağış yetersizse ve imkân varsa
yağmurlama sulama yapılmalıdır. Yağmurlama sulama imkânı yoksa bitkileri
yatırmayacak şekilde yavaş yavaş salma sulama yapılmalıdır. İlkbaharda
yağışlar kesildikten sonra 8–10 gün arayla sulama yapılmalıdır.



Gübreleme: Yumak bitkisi ot elde amacıyla yalnız olarak yetiştirildiğinde 8–20
kg/da azotlu gübre uygulanmalıdır. Verilecek toplam azot, her gelişmede iki kez
olmak üzere, parçalar hâlinde uygulanmalıdır. Yine yapılan toprak analizlerine
göre eksikliği görülen diğer makro ve mikro besin elementleri yeterli miktarda
verilmelidir. Tesis yılında ekimle birlikte 4–5 kg/da saf azot ve 7–8 kg/da
fosforlu gübre verilmelidir. Kıyı bölgelerimiz hariç diğer yörelerde
topraklarımız potasyumca zengin olduğu için potasyumlu gübre uygulamaya
gerek yoktur. Bakım yıllarında ise yalnız ekimde 5–18 kg/da azotlu gübre,
baklagil ile karışık ekimde ise sadece 8–10 kg/da fosforlu gübre uygulanmalıdır.



Yabancı ot mücadelesi: Yumak bitkisinde yabancı otlarla mücadeleye ekim
öncesi başlanmalıdır. Ekim yapılacak önceki yıllarda yoğun bir yabancı ot
görülmüşse önce sık bir hububat ekimi yapılmalıdır. Ekim sisteminde yumak
bitkisinden önce çapa bitkisine yer verilmelidir. Toprak tavının kaçma ihtimali
olan tarlalarda, yabancı otun cinsine göre ekimden önce ilaçlı mücadele
yapılmalıdır. Toprak tavının kaçma ihtimali yoksa ekimden önce diskaro veya
kazayağı ile yüzeysel bir sürüm yapılmalıdır.

3.4.3. Hasat ve Muhafaza
Yumak yetiştiriciliği hem ot hem de tohum elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu
nedenle hasat zamanları farklılık göstermektedir.


Ot için hasat: Yumak bitkisi baklagil yem bitkileriyle birlikte ekilmişse biçim,
baklagil yem bitkilerinin fazla gelişmesine izin verilmeden 15–20 cm boyuna
ulaştığında yapılmalıdır çünkü baklagil yem bitkileri yüksek çayır yumağı
fidelerini baskı altına alıp gelişimlerini engelleyebilir. Kuru ot üretmek
amacıyla biçim karınlanma döneminde yapılmalıdır. Yüksek çayır yumağı bu
devrede kaliteli ot verir fakat kalite salkımlaşmanın başlangıcıyla birlikte düşer.
Biçim, çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır.
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Resim 3.22: Hasat olgunluğu

Biçimden sonra otlar tarlada balyalama kuruluğuna gelinceye kadar soldurulmalı,
akrobat tırmıklar kullanılarak namlu hâline getirilmeli ve balya makineleri ile balya
yapılmalıdır. Balya hâline getirilen bu otlar uygun şartlarda depolanmalıdır. Kuru ot
verimi sulu şartlarda 600–800 kg/da, kıraç şartlarda ise 300–400 kg/da civarındadır.


Tohum için hasat: Yüksek çayır yumağı yabancı döllenen ve tohum üretimi iyi
olan bir bitkidir. Tohum için hasat, başakçıkların % 60–70’i olgunlaşıp
kahverengi bir renk aldığında yapılmalıdır. Pratik olarak başakçıklar başparmak
ve işaret parmağı arasında tutulup hafifçe çekildiğinde tohumların bir miktarı
dışarı çıkıyorsa hasat zamanının geldiği anlaşılır. Yumak hasadı biçerdöverle
yapılmalıdır. Biçilen bitkiler, kurutulup tohumu alındıktan sonra torbalanır.
Nemsiz bir yerde saklanır. Tohum verimi ortalama 30–50 kg/da’dır.

Resim 3.23: Hasat
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun yumak yetiştirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.

İşlem Basamakları
 Yumağın bitkisel özeliklerini
belirleyiniz.
 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını
yapınız.

 Ekim yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

Öneriler
























 Yabancı ot mücadelesi yapınız.





 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz.
 Biçim zamanını tespit ediniz.
 Biçim yapınız.
 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve
kurutunuz.
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Yumak köklerini inceleyiniz.
Bitki sapını inceleyiniz.
Yumak yapraklarını inceleyiniz.
Yumak çiçeklerini inceleyiniz.
Derin sürüm yapınız.
Yüzeysel sürüm yapınız.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağa merdane çekiniz.
Mibzeri traktöre bağlayınız.
Ekim normu ayarını yapınız.
Sıra arası mesafesini ayarlayınız.
Ekim derinliğini ayarlayınız.
Tekniğine uygun ekim yapınız.
Yumağın su ihtiyacını tespit ediniz.
Sulama yöntemini belirleyiniz.
Uygun dönemde sulama yapınız.
Toprak tahlili yaptırınız.
Yumağın gübre ihtiyacını tespit ediniz.
Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
Gübreleme zamanını belirleyiniz.
Tekniğine uygun olarak gübreleme
yapınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Mekanik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Ot için biçim zamanını belirleyiniz.
Tohum için biçim zamanını belirleyiniz.
Biçim makinesini hazırlayınız.
Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
Tekniğine uygun olarak biçim yapınız.
Biçilen otu 1–2 gün güneş altında
soldurunuz.

 Namlu yapınız.
 Balya yapınız.
 Tırmık çekiniz.

 Balyaları muhafaza ediniz.

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar yardımıyla
çevirerek namlu hâline getiriniz.
 Balyalama makinesini ayarlayınız.
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız.
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık
kullanarak toplayınız.
 Balyaları depolama alanına taşıyınız.
 Depolama alanını hazırlayınız.
 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
 Balyalarda kızışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Yumak bitkisinin önemini öğrendiniz mi?
Yumak bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?
Yumak bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?
Yumak bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?
Yumak bitkisinin ekimini yaptınız mı?
Yumak yetiştiriciliğinde bitkiye bakım yaptınız mı?
Yumak bitkisinde görülen yabancı otlara karşı mücadele
yaptınız mı?
Yumak biçimini yaptınız mı?
Yumak bitkisinde kurutma ve balyalama yaptınız mı?
Yumak balyalarını depoladınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yumak …… türü bulunan buğdaygil yem bitkisidir.

2.

Kamışsı yumak ….. kök sistemine sahiptir.

3.

Çayır yumağı tohumların bin dane ağırlığı …. gramdır.

4.

Koyun yumağı ….… yumak meydana getiren bir türdür.

5.

Kırmızı yumağın sap uzunluğu …… cm arasında değişir.

6.

Yumak ekimi yapılacak tarlada sonbaharda …… ………. bir sürüm yapılmalıdır.

7.

Mibzerle yumak ekimde sıra arası mesafe … cm olmalıdır.

8.

Yumak, ot üretimi amacıyla yalnız ekiliyorsa ……….. tohum kullanılmalıdır.

9.

Yumakta kuru ot verimi sulu şartlarda ……. kg/da’dır.

10.

Tohum için yumak hasadı, başakçıkların % 60–70’i olgunlaşıp ………. bir renk
aldığında yapılmalıdır.

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.

50

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak brom
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Brom bitkisinin genel özelliklerini araştırınız.



Brom yetiştiren çiftçileri ziyaret ederek bitki hakkında bilgi alınız.



Brom bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta
tartışınız.

4. BROM YETİŞTİRİCİLİĞİ
4.1. Önemi
Brom, dünyanın serin ve ılıman bölgelerine adapte olmuş, yaklaşık 100 türü bulunan,
anavatanı Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları olan buğdaygil yem bitkileridir. Tek yıllık ve
çok yıllık türleri bulunmaktadır. Çok yıllık türlerden kılçıksız brom, dağ bromu ve dik brom;
tek yıllık türlerden tarla bromu ve parlak brom yem bitkisi olarak üretilmektedir. Brom
türleri farklı iklim bölgelerine uyum sağlamıştır ve farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Genellikle yem bitkisi ve mera bitkisi olarak üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde yetiştiriciliği
yapılan brom türleri içerisinde en geniş oranda kullanılan ve yem bitkileri içerisinde büyük
öneme sahip olan bitki kılçıksız bromdur.

Resim 4.1: Kılçıksız brom tarlası

Kılçıksız brom yetiştiriciliğinin başlıca avantaj ve dezavantajları şunlardır:
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Avantajları:











Derin kök sistemine sahiptir.
Kurak ve sıcak şartlara dayanıklıdır.
Çok yıllıktır.
Yoğun bir çim tabakası oluşturur.
Sert kışlara dayanıklıdır.
Kaliteli kuru ota sahiptir.
Değerli bir otlatma bitkisidir.
Yonca ve çayır üçgülü ile birlikte kolaylıkla yetiştirilebilir.
Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
Yetişme mevsimi boyunca birçok buğdaygilden daha fazla yeşil kalır.

Resim 4.2: Kılçıksız brom bitkisi



Dezavantajları:






Kılçıksız brom tohumları kaba kavuzlu olduğu için ekimi zor ve
çimlenmesi yavaştır.
Azot eksikliğinde keçeleşir.
Sürekli ve ağır otlatmayla zayıflar.
Azot uygulanmazsa veya baklagillerle karışık ekilmezse verimi düşüktür.
Alkali toprakları sever, drenajı zayıf toprakları sevmez.

4.2. Bitkisel Özellikleri
Kılçıksız brom bitkisinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır:

Kök: Derin bir kök sistemine sahip, kök-sap oluşturan ve rizomlu bir bitkidir.
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Resim 4.3: Kılçıksız brom kökü



Sap: Kılçıksız brom bitkisinin çiçekli sap uzunluğu 80–120 cm’dir.

Resim 4.4: Kılçıksız brom sapı



Yaprak: Yaprak kını kapalı ve tüysüz bir bitkidir. Yaprak ayası düz, ucu sivri,
4–12 mm genişlikte, 15–40 cm uzunluğunda, ayanın orta kısmında W şeklinde
çizgi vardır. Kulakçık bulunmaz.

Resim 4.5: Kılçıksız brom yaprağı



Çiçek: Başakçıkları karışık salkım şeklindedir. Salkım uzunluğu 10–20 cm olup
çiçeklenmeden önce toplu hâlde bulunmaktadır. Salkımlar çiçeklenme
döneminde açılır.
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Resim 4.6: Kılçıksız brom başağı



Tohum: Bin dane ağırlığı 3–4 gramdır.

Resim 4.7: Kılçıksız brom tohumu

4.3. Adaptasyon
Kılçıksız bromun başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda anlatılmıştır.

4.3.1. İklim İstekleri
Kılçıksız brom serin iklimlere uyum sağlamış bir bitkidir. Kurak ve sıcak şartlara
oldukça dayanıklıdır. Sıcak iklim şartlarına uyum sağlamış formları da bulunmaktadır.
Kılçıksız brom uzun süren kuraklık döneminde dinlenmeye geçer. Kuraklık döneminden
sonra tekrar gelişmeye başlar. Nemli step bölgelerde iyi verim alınır.

4.3.2. Toprak İstekleri
Kılçıksız brom farklı toprak şartlarında yetişebilir fakat killi-tınlı, drenajı iyi, derin
yapılı, bitki besin maddelerince zengin ve nemli topraklarda daha iyi gelişir. Alkali
topraklara karşı dayanıklığı yüksek, tuzlu topraklara ise orta derecededir.

4.4. Yetiştirilmesi
Kılçıksız brom yetiştiriciliğinde uygulanacak toprak işleme ve ekim işlemleri aşağıda
açıklanmıştır.
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4.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim


Toprak hazırlığı: Kılçıksız brom ekilecek tarla sonbaharda normal derinlikte
sürülmelidir. Ekim zamanına bağlı olarak ilkbahar veya sonbaharda ekimin
yapılacağı birkaç cm’lik toprak yüzeyi ufalanmalıdır. Tarlada yabancı ot oranı
fazla ise kılçıksız bromdan bir yıl önce sık bir hububat ekilmelidir. Yabancı
otlarla mücadele için toprak tavının kaçma ihtimali olan topraklarda, yabancı
otun cinsine göre ekim öncesi yabancı ot ilacı ile ilaçlama yapılmalıdır.

Resim 4.8: Tarla sürümü



Ekim: Kılçıksız brom ekiminde dikkat edilmesi geren başlıca konular şunlardır:


Ekim zamanı: Kılçıksız brom ekimi iklim şartlarına bağlı olarak ilkbahar
veya sonbaharda yapılabilir. Karışık ekim yapılacaksa (baklagil yem
bitkileri ile); soğuk iklime sahip bölgelerde ilkbaharda, ılıman iklime
sahip bölgelerde sonbaharda ekilebilir fakat her iki ekimin de
yapılabildiği bölgelerde yabancı ot rekabetinin azlığından ve kış
yağışlarından yeterince faydalanma açısından ekimde sonbahar dönemini
tercih edilmelidir.



Ekim şekli: Kılçıksız brom bitkisi elle serpme veya mibzerle sıraya
ekilebilir fakat küçük tohumlu olması, belli derinliğe ve belli miktarda
ekilmesi gerektiğinden mibzerle ekilmesi daha uygundur.

Resim 4.9: Ekim



Sıra arası mesafe: Kılçıksız brom ot üretimi amacıyla yetiştiriliyorsa
50–60 cm, hayvan otlatma amacıyla yetiştiriliyorsa 40–50 cm, tohum
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üretimi amacıyla yetiştiriliyorsa 70–80 cm sıra arası mesafede
ekilmelidir.

Resim 4.10: Çimlenme



Ekim derinliği: Ekim derinliği 1–1,5 cm olmalıdır.



Atılacak tohum miktarı: Dekara atılacak tohum miktarı ekim şekline
göre değişmektedir. Kılçıksız brom yalnız ekilecekse 1,5–2 kg/da, karışık
ekilecekse 1 kg/da tohum kullanılmalıdır.

Ekim sonrası tohum yatağı merdane ile mutlaka bastırılmalıdır.

4.4.2. Bakım
Kılçıksız broma uygulanacak başlıca bakım işlemleri şunlardır:


Sulama: Kılçıksız brom kurak şartlara çok dayanıklıdır fakat sulama
yapıldığında önemli derecede verim artışı olmaktadır. Susuz şartlarda
yetiştirilen kılçıksız bromdan 400–450 kg/da kuru ot alınırken sulu şartlarda
yetiştirilen bitkiden 800–900 kg/da kuru ot elde etme imkânı vardır. Sık
aralıklarla yapılan sulamalarla daha yüksek kuru ot ve tohum verimi alınabilir.
Kılçıksız bromda ekim sonrası çıkıştan sonra eğer yağışlar yetersiz ise sulama
yapılmalıdır. Bitkinin ekildiği ilk yıl ilkbaharda yağışlar sona erdikten sonra
sulamalar yapılmalıdır. Daha sonraki yıllarda 8–10 gün aralıklarla çiçeklenme
başlangıcına kadar sulamalara devam edilmelidir. Kılçıksız bromda en uygun
sulama yöntemi yağmurlama sulama yöntemidir. Bu imkân yoksa bitkileri
yatırmayacak şekilde suyu göllendirmeden salma sulama yapılmalıdır.



Gübreleme: Kılçıksız brom gübrelemesi yapılmadan önce toprak analizleri ile
bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementleri tespit edilmeli ve gübreleme
programı bu analiz sonuçlarına göre belirlenmelidir. Toprak analizi
yapılmamışsa tesis gübrelemesi olarak 6–7 kg/da saf azot (30–35 kg/da
amonyum sülfat) ve 5 kg/da saf fosfor (12,5 kg/da triple süper fosfat)
verilmelidir. Potasyumlu gübreler ihtiyaç varsa verilmelidir. Bakım gübrelemesi
olarak iki farklı yöntem uygulanabilir. Birinci yöntemde ilkbaharda 4 kg/da ve
sonbaharda 10 kg/da azotlu gübre (toplamda 70 kg/da amonyum sülfat)
uygulaması yapılmalıdır. İkinci yöntem olarak sadece ilkbaharda 15 kg/da (75
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kg/da amonyum sülfat) uygulanmalıdır. Bakım gübrelemesi olarak gerekli
hâller dışında fosforlu ve potasyumlu gübrelerin verilmesine gerek yoktur.
Kılçıksız brom bitkisinden topraktan kaldırdığı bitki besin elementleri nedeniyle
ilk iki yıldan sonra gübreleme yapılmadan verim elde etmek çok zordur.


Yabancı otlarla mücadele: Kılçıksız brom ile yabancı ot mücadelesine ekim
öncesi başlanmalıdır. Ekimden bir sene önce tarlaya sık bir hububat ekimi
yapılmalıdır. Ekim öncesi toprak diskaro veya kültüvatör gibi aletlerle işlenerek
yüzeysel bir sürüm yapılmalı veya yabancı ot ilaçları ilaçlanmalıdır.
Kardeşlenme sonrasında yabancı otlara karşı ilaçlama yapılmalıdır. Ertesi yıl
yine kardeşlenme döneminde yabancı otlara karşı ilaçlama yapılmalıdır.

4.4.3. Hasat ve Muhafaza
Kılçıksız brom hasadı ot ve tohum elde etmek amacıyla yapılır.


Ot için hasat: Kuru ot elde etme amacıyla kılçıksız brom hasadı bitkinin yalnız
ve karışık ekimine göre değişir. Yalnız ekimlerde vejetasyon döneminin uzun
olduğu bölgelerde (yılda 2–3 biçim alınan) salkımların oluştuğu dönemde,
vejetasyon döneminin kısa olduğu bölgelerde (Doğu Anadolu) çiçeklenme
dönemi başlangıcında biçim yapılmalıdır. Kılçıksız brom baklagillerle ile
karışık ekilmişse biçim zamanı baklagillere göre ayarlanmalıdır. Yonca ile
karışık ekimde yoncanın çiçeklenme başlangıcında, çayır üçgülü ile birlikte
karışık ekimde ise çayır üçgülünün % 30-65’nin çiçeklendiği döneminde
biçilmelidir. Biçim, çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır. Biçim yüksekliği 5
cm olmalıdır. Hasat edilen otlar tarlada uygun kuruluğa gelinceye kadar
bekletilerek akrobat tırmıklar yardımıyla namlu hâline getirilmelidir. Daha
sonra balya makineleri ile balya yapılarak depolara taşınmalı ve uygun bir
şekilde istiflenmelidir.

Resim 4.11: Hasat dönemi



Tohum için hasat: Tohum üretimi için kılçıksız brom yalnız ekilmelidir. Hasat
biçerdöverle yapılmalıdır. Salkımın alt tarafındaki gövdenin tamamen kuruduğu
fakat tohumların dökülmeye başlamadığı dönemde hasat yapılmalıdır.
Biçerdöver kullanma imkânı olmayan yerlerde biçim elle yapılır. Daha sonra
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kurutulur ve harman makinesi ile harman yapılır. Biçim yapılan bitki düzgün bir
yere taşınır, kurutulur ve kuruyan otlardan tohum çıkarılır. Bu tohumlar
rutubetsiz bir ortamda depolanır. Dekardan yaklaşık 25–30 kg tohum alınır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekniğine uygun brom yetiştirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.

İşlem Basamakları
 Bromun bitkisel özeliklerini
belirleyiniz.
 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını
yapınız.

 Ekim yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

Öneriler
























 Yabancı ot mücadelesi yapınız.





 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz.
 Biçim zamanını tespit ediniz.
 Biçim yapınız.
 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve
kurutunuz.
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Brom köklerini inceleyiniz.
Bitki sapını inceleyiniz.
Brom yapraklarını inceleyiniz.
Brom çiçeklerini inceleyiniz.
Derin sürüm yapınız.
Yüzeysel sürüm yapınız.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağa merdane çekiniz.
Mibzeri traktöre bağlayınız.
Ekim normu ayarını yapınız.
Sıra arası mesafesini ayarlayınız.
Ekim derinliğini ayarlayınız.
Tekniğine uygun ekim yapınız.
Bromun su ihtiyacını tespit ediniz.
Sulama yöntemini belirleyiniz.
Uygun dönemde sulama yapınız.
Toprak tahlili yaptırınız.
Bromun gübre ihtiyacını tespit ediniz.
Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
Gübreleme zamanını belirleyiniz.
Tekniğine uygun olarak gübreleme
yapınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Mekanik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kültürel mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
Ot için biçim zamanını belirleyiniz.
Tohum için biçim zamanını belirleyiniz.
Biçim makinesini hazırlayınız.
Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
Tekniğine uygun olarak biçim yapınız.
Biçilen otu 1–2 gün güneş altında
soldurunuz.

 Namlu yapınız.
 Balya yapınız.
 Tırmık çekiniz.

 Balyaları muhafaza ediniz.

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar yardımıyla
çevirerek namlu hâline getiriniz.
 Balyalama makinesini ayarlayınız.
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız.
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık
kullanarak toplayınız.
 Balyaları depolama alanına taşıyınız.
 Depolama alanını hazırlayınız.
 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
 Balyalarda kızışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütü
Brom bitkisinin önemini öğrendiniz mi?
Brom bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?
Brom bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?
Brom bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?
Brom bitkisinin ekimini yaptınız mı?
Brom yetiştiriciliğinde bitkiye bakım yaptınız mı?
Brom bitkisinde görülen yabancı otlara karşı mücadele yaptınız
mı?
Brom biçimi yaptınız mı?
Brom bitkisinde kurutma ve balyalama yaptınız mı?
Brom balyalarını depoladınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kılçıksız brom …… yıllık bir türdür.

2.

Kılçıksız brom ……… cm boyundadır.

3.

Kılçıksız bromun yaprak ayasının ortasında …..… şeklinde çizgi vardır.

4.

Kılçıksız bromun bin dane ağırlığı …… gramdır.

5.

Kılçıksız brom ….….. iklimlere uyum sağlamış bir bitkidir.

6.

Kılçıksız brom ekilecek tarla …………. normal derinlikte sürülmelidir.

7.

Kılçıksız brom ot üretimi amacıyla yetiştiriliyorsa ……... cm sıra arası mesafelerde
ekilmelidir.

8.

Kılçıksız bromda ekim derinliği ……... cm olmalıdır.

9.

Kılçıksız brom karışık ekilecekse ….... kg/da tohum kullanılmalıdır.

10.

Tohum elde etmek amacıyla kılçıksız brom hasadı salkımın alt tarafındaki gövdenin
…..….…kuruduğu fakat tohumların dökülmeye başlamadığı dönemde hasat
yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ayrık türlerinden biri değildir?
A) Kılçıksız ayrık
B) Otlak ayrığı
C) Mavi ayrık
D) Yüksek otlak ayrığı

2.

Otlak ayrığından dekara alınacak tohum miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10–20 kg/da
B) 25–30 kg/da
C) 30–50 kg/da
D) 50–60 kg/da

3.

Aşağıdakilerden hangisi çim türlerinin kullanım alanlarından değildir?
A) Peyzaj alanı
B) Hayvan otlatma
C) Kuru ot üretimi
D) Ekmeklik un üretimi

4.

Yumak türleri içerisinde diğerlerinden daha önemli kabul edilen tür hangisidir?
A) Kırmızı yumak
B) Koyun yumağı
C) Kamışsı yumak
D) Çayır yumağı

5.

Aşağıdakilerden hangisi tek yıllık brom türüdür?
A) Kılçıksız brom
B) Dağ bromu
C) Parlak brom
D) Dik brom

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6.

Otlak ayrığının ekonomik ömrü ….. yıldır.

7.

Mavi ayrıkta başaklar ….. cm uzunluğundadır.

8.

İngiliz çiminin yapraklar …… yapıdadır.

9.

Kamışsı yumak yaprakları …. ….. renktedir.

10.

Kılçıksız bromun alkali topraklara karşı dayanıklığı …… derecededir.
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Aşağıdaki cümlelerin başnda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
11.

( ).Ayrık türleri ılıman iklim bölgelerine adapte olmuş buğdaygil yem bitkileridir.

12.

( ) Ayrık türlerinin su ihtiyaçları oldukça fazladır.

13.

( ).Çim bitkisi uygun sıcaklıklarda kışın da gelişimini devam ettirebilir.

14.

( ).Yumak bitkisinin sadece çok yıllık türleri bulunmaktadır.

15.

( ).Kılçıksız brom uzun süren kuraklık döneminde dinlenmeye geçer.

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

Serin
Saçak
4-5,5
90-180
Nemli
Sonbaharda
0,75-1,2
3-4
25-30
Çiçeklenme

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

Çok
2 gram
Dik
Ilıman ve Nemli
20-40
1,5-2
Azotlu
% 50’si
Sarı Olum
70-80

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

80-100
Derin
2
Çok Sık
40-100
Normal
Derinlikte
30
1,5-2 kg/da
600-800
Kahverengi
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çok
80-120
W
3-4
Serin
Sonbaharda
50-60
1-1,5
1
Tamamen

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
D
C
C
20-30
10-25
Tüysüz
Koyu Yeşil
Yüksek
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
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