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Bugün Dünya tarım alanlarının yaklaşık %45’i kuraklık,

üretim yapılan alanlarının %20’si ile sulama yapılan 

alanların yarısı ise tuzluluk stresine maruz kalmıştır. 

Ülkemizde ise 4.5-5 milyon ha tarımsal alanda  

kuraklık, 4.3 milyon ha alanda ise tuzluluk problemi 

bulunmaktadır. 

Iğdır coğrafyasında ise yıllık yağış miktarı düşük (255 mm), buharlaşma oranı yüksek olup, Türkiye'nin en kurak 

illerinden biridir. Ayrıca 92.200 ha Iğdır ovasının 41.701 ha’lık kısmında tuzluluk ve alkalilik vardır. 

Dolayısıyla bu alanlar tuzluluk ve kuraklıktan dolayı üretim dışı kalmış,

pek çok kültür ve yem bitkisi türü ekonomik olarak yetiştirilememektedir.



Diğer taraftan karlı bir

hayvancılık ve yüksek

hayvansal üretim için

hayvanların yeterli ve

dengeli beslenmesi ve

gereksinim duyulan

kaba yem miktarının

da ucuza temin

edilmesi büyük önem

arz etmektedir.

Çünkü hayvancılıkta

yapılan masrafların %70’i

yemlemeye, bunun da

%78’i kaba yem

giderlerine gitmektedir.



Akdeniz tuz çalısı (Atriplex

halimus L.): 

Hindiba (Cichorium

intybus L.) 
Küçük çayır düğmesi 

(Poterium sanguisorba
Horozibiği (Amaranthus

retroflexus

Kinoa (Chenopodium

quinoa )

Kochia prostrata

(Yemlik süpürge otu): 
Sahil Ayrığı (Aeluropus

littoralis) 

Çorak Çimi 

(Puccinellia distans), 



Bu türlerden bir tanesi de Selvi sirken (Atriplex nitens / A. hortensis) bitkisidir. 



Ayrıca Dağ ıspanağı / Fransız 

ıspanağı olarak adlandırılan 

bitki, C3 fotosentetik yolu izleyen 

tek yıllık ömür uzunluğuna sahip 

otsu bir türdür. 

Bitki hızlı bir gelişme göstererek, 

birim alandan arzu edilen 

seviyelerde toprak üstü biomas
meydana getirmektedir. 



Bitkinin erken gelişme 

dönemlerinde yaprakları insan 

gıdası olarak, tüm bitki kısımları ise 

hayvan yemi (hasıl veya silaj) 

olarak tercih edilmekte ve orta 

kalitede yem materyali 

üretebilmektedir.



Kuraklığa toleransı çok yüksektir. 

Bu nedenle sulama imkanın 

olmadığı ve yağış miktarının 

düşük olduğu bölgelerde 

ekilebilir ve ekonomik anlamda 

üretim verir.

Kuraklık Uygulamaları BKA KKA KTY

0 (kontrol)
40,11 a 8,23 a 100,00 a

%50 (düşük Kuraklık)
35,37 a 7,17 a 88,16 a

%75 (orta Kuraklık)
29,62 b 7,30 a 74,41 b

%90 (yüksek kuraklık)
21,10 c 4,83 b 53,56 c

%95(şiddetli kuraklık)
18,46 c 3,93 b 46,85 c

Ort.
28,93 6,29 72,60



Bilinen kültür ve yem bitkilerinin yetiştirilemediği tuzlu 
topraklarda rahatlıkla gelişmesini tamamlar ve 

ekonomik anlamda üretim verir. 
Dolayısıyla tuzlu topraklarda kolaylıkla çimlenme, 

büyüme ve gelişmesini yapabilir.
Sıcaklıklar

Tuz konsantrasyonları (mM NaCl)

Sıcaklık

Ort.0 100 200 300 400 500

25 oC 94,7 97,3 96,0 96,0 90,7 89,3 94,0

20/15 oC 97,3 98,7 100,0 96,0 90,7 81,3 94,0

Tuzluluk Ort. 96,0 a 98,0 a 98,0 a 96,0 a 90,7 b 85,3 c

Farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarına maruz bırakılan 

tohumların toplam çimlenme oranları (%)

Sıcaklıklar

Tuz konsantrasyonları (mM NaCl) Sıcaklık

Ortalaması0 100 200 300 400 500

25 oC 84,0 53,3 34,7 8,0 0,0 0,0 30,0 b

20/15 oC 65,3 78,7 88,0 61,3 13,3 9,3 52,7 a

Tuzluluk Ort. 74,7 a 66,0 b 61,3 b 34,7 c 6,7 d 4,7 d

Sıcaklıklar

Tuz konsantrasyonları (mM NaCl) Sıcaklık

Ortalaması0 100 200 300 400 500

25 oC 3,4 3,3 3,6 6,1 7,0 7,0 5,1 b

20/15 oC 4,1 4,4 4,6 4,9 6,9 7,2 5,4 a

Tuzluluk Ort. 3,8 c 3,9 c 4,1 c 5,5 b 6,9 a 7,1 a

100 mM= 9.14 dS/m Ece / %0.59

200 mM= 18.28 dS/m ECe /  %1.18

300 mM=27.42 dS/m ECe /  %1.77

400 mM=36.56 dS/m ECe /  %2.36

500 mM=45.70 dS/m ECe /  %2.95

Kültürü yapılan bitkilerin büyük bir kısmı maksimum 

toprak tuzluluk (Ece) değeri 4 dS/m’ye kadar dayanabilir. 

Ve bu grupta yer alan topraklara tuzsuz veya hafif tuzlu 

topraklar denir. Oysa yetiştiriciliği yapılan bazı türler; 

örneğin ıspanak ve kuşkonmaz ECe 5-8 dS/m, yüksek otlak 

ayrığı, köpek dişi ve gazal boynuzu ECe 6-12 dS/m, arpa, 

şekerpancarı, pamuk ve kolza gibi türler ise Ece 8-12 dS/m 

tuzluluğa kadar tolerans gösterebilir.  Bunun yanında 

yonca, çok yıllık çim ve kılçıksız brom tuzluluk değeri 3-6 

dS/m’ye, Mısır bitkisi ise 2-3 dS/m’ye kadar dayanım 

gösterebilir. 

Farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarına maruz bırakılan 

tohumların normal çimlenme oranları (%)

Farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarına maruz bırakılan 

tohumların çimlenme zamanları (gün)

Deniz suyunun tuzluluk 

oranı 45-55 ECw

arasında değişir.



Serin mevsim bitkisi olduğundan, ekimde geç kalınmamalı.

Ekimler yazlık olarak yapılmalı

Hem sulu hem de kuruda ekimler toprağın tavda olduğu 

dönemde yapılmalı

45 cm sıra aralığı ve 10 cm sıra üzeri ekimler uygundur. 

Suluda 2.31-3.07 m, kuruda ise 2.20-2.90 m arasında boylanma 

göstermekte.

Yapraklılık oranı %25-40 arasında değişmekte

Ekim ve hasat dönemlerine göre değişmekle birlikte 70-120 

günlük yetişme süresine sahiptir.

Kendine katlanmaz bir bitkidir.



Suluda yetiştirilen Selvi sirken bitkisinin ekim ve hasat zamanlarına göre
ortalama ot verim ve kalite değerleri.

Yaş ot 

(kg/da)

Kuru ot 

(kg/da)

HPO

(%)

HPV 

(kg/da)

NDF

(%)

ADF

(%)

Ekim 

zamanları

Mart-ortası 16947.2 a 4906.9 a 10.08 c 469.3 a 61.19 a 38.19 a

Mart-sonu 14372.8 b 3952.2 b 10.76 bc 404.6 b 59.78 b 36.88 ab

Nisan başı 12874.6 c 3384.3 c 11.37 ab 365.1 b 58.84 b 36.20 b

Nisan-ortası 11036.9 d 2749.7 d 11.93 a 311.0 c 56.60 c 34.21 c

Hasat 

dönemleri

VDS 13013.8 b 2719.5 c 14.21 a 379.6 53.90 c 32.66 c

ÇB 13906.9 a 4036.2 b 10.11 b 396.8 60.26 b 37.18 b

TÇD 14503.0 a 4489.1 a 8.78 c 386.1 63.15 a 39.28 a

Yaş ot 

(kg/da)

Kuru ot 

(kg/da)

HPO

(%)

HPV 

(kg/da)

NDF

(%)

ADF

(%)

Ekim 

zamanları

Mart-ortası 7382.9 a 2336,1 a 8,59 b 200,67 a 57.88 a 36.29 a

Mart-sonu 6350.9 b 2018,1 b 9,24 a 186,47 b 58.27 a 36.17 a

Nisan başı 5785.6 c 1872,4 c 9,04 a 169,26 c 58.85 a 36.63 a

Nisan-ortası 4902.2 d 1526,9 d 9,40 a 143,53 d 56.88 b 34.91 b

Hasat 

dönemleri

VDS 6664.5 a 1471,9 c 11,68 a 171,92 b 52.16 c 31.65 c

ÇB 6837.0 a 2568,8 a 8,19 b 210,38 a 58.64 37.10 b

TÇD 4814.8 b 1774,5 b 7,33 c 130,07c 62.99 39.24 a

Kuruda yetiştirilen Selvi sirken bitkisinin ekim ve hasat zamanlarına göre
ortalama ot verim ve kalite değerleri.

Dozlar P0 P5 P10 P15

Azot

Ortalama

N0 9900,13 12272,13 15287,40 18778,53 14059,6

N5 11384,90 12698,97 15818,67 18731,1 14658,4

N10 12390,40 13869,77 15610,23 17035,40 14726,5

N15 10845,07 12352,90 12976,47 14973,50 12787,0

Fosfor Ortalama 11130,1 c 12798,4 c 14923,2 b
17379,6

a

Dozlar P0 P5 P10 P15

Azot

Ortalama

N0 2844,07 3544,30 4439,07 5114,67 3985,5

N5 3453,87 3843,1 4519,63 5301,8 4279,6

N10 3757,00 3904,83 4658,70 4878,40 4299,7

N15 3200,67 3643,40 3812,23 4302,40 3739,7

Fosfor Ortalama 3313,9 c 3733,9 c 4357,4 b 4899,3 a

Azot ve fosfor doz uygulamaları sonucu elde edilen ortalama
kuru ot verimleri.

Azot ve fosfor doz uygulamaları sonucu elde edilen ortalama
yaş ot verimleri.



Kuruda Farklı Sıra Aralıkları ile 

Yetiştirilen Atriplex Nitens Schkuhr 'de 

Hasat Dönemi ve Katkı Maddelerinin 

Silaj Performansına Etkisi



Tohum verimi yüksektir. Suluda dekara 900-3200 kg. Ayrıca tohum üretiminde arta kalan saplardan 2000-

5300 kg/da verim alınabilmekte ve bu yakacak olarak kullanılmaktadır. 



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


