TOHUM KATALOĞU

MISIR ÇEŞİTLERİ

LYKIA
SİLAJ

* FAO 630 grubunda, silajlık olgunlaşma süresi 95-100 gün
* Adaptasyon kabiliyeti mükemmel, toprak seçiciliği yoktur
* Gövde kuvvetli, yatmaya karşı dayanıklı,
* Koçan nem atma hızı ve danelik verim yüksek
* Teknik değerleri (protein ve şeker oranı yüksek, selülozu düşük,
yüksek metabolik enerji değeri) çok iyi olan bir çeşit,
* Silaj kalitesi yüksek olan bir çeşit olup denemeler sonucunda süt
veriminde %15- 20 oranında artış sağladığı tespit edilmiştir.
* Sap ve koçan kurduna toleranslı bir çeşittir,
* Hasat gecikmesinde alt yapraklar koyu yeşil olarak bekleme
oranı yüksek,
* Koçan çapında 18-20 sıra,koçan boyunda ise 46-50 dane
bulunmakta, dolayısıyla danelik verim çok yüksektir.
* Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde dane üretimi için ana ürün olarak da yetiştirilebilir.
* %100 yerli ıslah bir çeşittir.

1. Ürün
SİLAJ

* FAO 700 grubunda, silajlık olgunlaşma süresi 100-110 gün
* Adaptasyon kabiliyeti mükemmel, toprak seçiciliği yoktur
* Teknik değerleri çok iyi olan bir çeşittir.
* Sap ve koçan kurduna toleranslı bir çeşittir,
* Hasat gecikmesinde alt yapraklar koyu yeşil olarak bekleme
oranı yüksek,
* Koçan çapında 16-18 sıra,koçan boyunda ise 50-52 dane
bulunmakta,
* İhtiyaç duyulan bütün bölgelerde 1. ürün olarak kullanılması
tavsiye edilir.
* %100 yerli ıslah edilmiş bir çeşittir.
* Selüloz düşüktür.

1. ve 2. Ürün
SİLAJ DANE

*FAO 680 grubundadır; Silajlık olarak 95-100 gün, Danelik için
ise 115-120 günde yetişir.
*Amﬁbi (hem silaj hem dane) çeşit özelliği taşımaktadır.
*Adaptasyon kabiliyeti mükemmel olup,toprak seçiciliği yoktur.
*Gövde kuvvetli ve yatmaya karşı dayanıklıdır.
*Silajlık amaçlı üretimde hasat gecikmesinde alt yapraklar koyu
yeşil olarak bekleme oranı yüksek.
*Koçan çapında 16-18 sıra,koçan boyunda 48-52 dane
bulunmaktadır.
*İthal bir çeşittir.
*Teknik değerleri(protein, şeker, metabolik enerji değeri)
oldukça yüksek
bir çeşittir.
*Selüloz düşük olmasından dolayı hayvanın hazmetmesi
kolaydır.

YONCA ÇEŞİTİ

NiMET
*Dormansi grubu 8,
48 HK
349

*Yılda 7 biçim yapılabilen,
*Uzun boylu (yaklaşık 90-100 cm),
*Yumuşak,
*Geniş yapraklı,
*Gövde içi boş,
*Teknik değerler açısından(protein v.s.) oldukça zengin,
*Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için çok yararlı bir çeşittir,
*Yeşil ot verimi ~8000-10000 kg/dekar,
*Kuru ot verimi~3000-3500 kg/dekar,
*Bitki boyu dik,
*Küsküt vb. yabancı otlara karşı direnci yüksektir.

RYEGRASS (SÜT OTU) ÇEŞİTLERİ

iLKADIM
* Tek yıllık, kolay sindirilebilen buğdaygil yem bitkisidir.
* İklim koşullarına ve bakım tekniğine göre yılda 4-5 defa
biçilebilinir.
* Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerimiz için Eylül - Ekim
aylarında diğer bölgelerimizde Eylül ayının başında ekilmesi tavsiye
edilir.
* Ekim yapılacak ürünün derinliği 1,5 cm - 2,5 cm aralığında olması
tavsiye edilir.
* Don olaylarına karşı dayanım toleransı vardır.
* 1 Dekara (1000 m2) 5 kg tohum ekilmesi tavsiye edilir.
* Bitki, protein değerinin en yüksek olduğu dönem olan 40 cm -50
cm
boya gelince biçimesi tavsiye edilir.
* Kuru ot veya yeşil ot olarak otlatılabilinir.
* Yeşil ot verimi dekara 12.000 kg - 14.000 kg, kuru ot verimi ise
2.500 kg - 3.500 kg arasındadır.
* Tek başına veya karışım halinde kullanılabilir.
* Büyükbaş hayvanlarda tavsiye edilen günlük tüketim miktarı 150
kg. civarında’dır.
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