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TOPRAK HAZIRLIĞI
Ek�m yapılacak tarla sonbaharda normal 
der�nl�kte sürülür ve �y� b�r tohum yatağı 
hazırlanmalıdır. Toprak hazırlığında d�kkat 
ed�lecek en öneml� konu yabancı ot tem�zl�ğ�d�r.

YABANCI OT MÜCADELESİ
Yabancı otlar özell�kle gel�ş�m�n �lk dönemler�nde 
ç�mler �ç�n sorun oluşturur. Yabancı ot büyük 
mücadeles� kültürel, k�myasal ve mekan�k 
yollarla yapılab�l�r. Taze ot üret�m� amacıyla 
yapılan Süt Otunda yabancı ot �lacı (Herb�s�t) 
kullanılmaz. 

TOHUM EKİMİ 

Ç�m ek�m� uygun m�bzerlerle 
yapılmalıdır. Bakım �şler�n� 
kolaylaştırmak ve b�tk�n�n 
gel�ş�m�ne yardımcı olmak 
amacıyla 20–40 cm sıra 
aralığı mesafe bırakılmalıdır. 
Ç�mler küçük tohumlara sah�p 
olduğundan ek�m der�nl�ğ� 
0,6–1,3 cm olmalıdır. 
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SULAMA
İtalyan Ç�m�n�n su �steğ� oldukça fazladır. 
Kuraklığa fazla toleransı olmayan 
b�tk�lerd�r. Ç�m b�tk�s�nden �y� ve kal�tel� 
ürün alab�lmek �ç�n toprakta b�tk�n�n 
yararlanab�leceğ� nem oranı % 50–60 
sev�yeler�ne düştüğünde mutlaka sulama 
yapılmalıdır. Su m�ktarı, eks�len su 
m�ktarını tarla kapas�tes�ne get�recek 
kadar olmalıdır. 

GÜBRELEME
Azotlu gübre �ht�yaçları daha fazladır, 
azotlu gübrelere çok olumlu tepk� ver�r, 
gel�şme hızlanır ve ot ver�m� artar. 
Ek�mden önce tohum yatağına 15 kg/da 
20-20-0 (NPK) taban gübres� ver�lmel�d�r. 
Ot çıkışını tak�ben çıkıştan �k� hafta sonra 
20  kg /da  Amonyum n � t ra t  (%33) 
uygulaması yapılır. Her b�ç�mden sonra 
15-20 kg/da Amonyum n�trat (%33) �le 
gübreleme yapılır. 
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HASAT
Kuru ot elde etmek amacıyla yalnız ek�m 
yapıldığında hasat ç�m başaklarının % 50’s� 
polenler�n� döktüğünde yapılmalıdır Süt otu . 

b�tk�s�nde 20 günde b�r b�ç�m yapılır.

DEPOLAMA
Uygun koşullarda kuru ot olarak depolanab�l�r. 

Tek başına veya danel� buğdayg�l �le karışık s�lajı 

yapılab�l�r. 

NOT
Hastalık ve zararlılarla mücadelede daha gen�ş 
b�lg� �ç�n İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükler�m�ze 
müracaat ed�lmes� gerekmekted�r.
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B�r�m alandan b�rden fazla b�ç�m alınan bu çeş�t; 
kuru ot olarak, s�laj yapılarak, günlük yeş�l b�ç�lerek 
ve otlatma yapılarak değerlend�r�lmekted�r. %19 
prote�n �çermekted�r. %30-45 aralığındak� kuru 
madde m�ktarıyla bes� hayvanlarında kond�syon 
artışı, süt hayvanlarında %20 süt ver�m�nde artış 
sağlamaktadır.

İKLİM İSTEKLERİ 
Ilıman ve neml� �kl�m koşullarında �y� gel�ş�r. Aşırı 
soğuk ve sıcaktan hoşlanmaz. Yet�şeb�ld�kler� 
en �deal sıcaklık 18–20°C'd�r. İtalyan Ç�m� gölge 
alanları sevmez. Ç�m b�tk�s� uygun sıcaklıklarda 
kışın da gel�ş�m�n� devam ett�reb�l�r.

TOPRAK İSTEKLERİ 
İtalyan Ç�m� farklı topraklarda yet�şeb�l�r. Genel 
olarak drenajı �y�, s�ltl�, k�ll�, neml�, b�tk� bes�n 
maddeler�nce zeng�n, hafif as�d�k, nötr veya hafif 
alkal� topraklarda �y� gel�ş�m göster�r. 

SU İSTEKLERİ 
Yet�şme dönem� boyunca su �ht�yacı çok 
yüksekt�r ve sulamalara çok olumlu tepk� ver�r, 
ver�m artar. 
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BARTIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 Telefon : 0378 227 02 23
Faks : 0378 227 12 52

Ayrıntılı Bilgi İçin;

Bu proje �le Bartın’a uygun İtalyan Ç�m� çeş�d�n�n 
bel�rlenmes�, İtalyan Ç�m� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 
yaygınlaştırılması ve böylece yem b�tk�ler� 
üret�m alanlarında İtalyan Ç�m� üret�m 
alanlarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Projede ç�ftç�lere,  çeş�d�  İlk Adım
tanıtılmaktadır.

Bu amaçla; demonstrasyon alanları 
oluşturularak, �ht�yaç duyulan tekn�k 
b� lg� ler Bart ın Tarım ve Orman İ l 
Müdürlüğü tekn�k personel� tarafından 
ç�ftç�lere aktarılacaktır.
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