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Daha çok arpa kullanarak yapılır (barley sprout – sprouted barley fodder) çünkü kızlı büyür ve maliyeti düşüktür.

1 kg tane arpa = 7 kg çimlenmiş yem haline gelir.

1 kg tane arpa ile birlikte 50 gram ayçiçeği tohumu birlikte ekilirse verim 1:10 olur! (protein de yükselir).

Arpa tanelerinin iyi germine olan (high germination rate) türü kullanılmalı (arpa temiz olmalı).

Rasyonda kullanılan kaba yem oran ve kalitesine bağlı olarak süt ineklerine günde 10-20 kg çimlenmiş yem verilebilir.

Tane arpa 8-12 saat suda bekletilir. 

18 saat ışık:6 saat karanlık olmalı.

En önemli problem yüksek nem ve ısı nedeniyle oluşabilecek KÜF ! Küf önlemek için arpa taneleri temiz olmalı. Küf 
önlemek için kimi zaman bekletme suyuna hidrojen peroksit veya çamaşır suyu kullanılır. 



Suda bekletilen arpa taneleri daha sonra tablalara serilir. 

Isı 21 dereceye kurulur (70 F). Elektrik maliyetinin düşürülmesi amacıyla kimi üreticiler odun sobası kullanmaktadır.

Bu durumdaki tanelerin çimlenmesi için sürekli nemli kalması gerekir. Bu amaçla 4-8 saatte bir su püskürtülür.

70% nem ideal olanıdır.

6-7 günlük arpa hasat edilir (tablalardan sıyrılarak alınır). Bu durumdaki bitkinin yeşil kısımları yaklaşık 15 cm, kök kısmı 
ise 5 cm yüksekliktedir.  

7-8 günde hasat edilen bitkide besin değeri azalır.



Üretim süresi uzun:

10 dakika: bitki hasadı (tablalardan alınması)

40 dakika: tablaların yıkanması

20 dakika: yeni arpa tanelerinin tablalara konması

20 dakika: odanın temizlenmesi

50 dakika: arpaların yıkanması-temizlenmesi

40 dakika: diğer işler

Toplam süre: 180 dakika (3 saat)/gün



Tek başına arpa çimlenmiş otu hayvan ihtiyacını karşılayamaz.

Çimlenmiş arpa %80-85 nem içerir.

Besi sığırları; günde 20 kg çimlenmiş arpa + 1-2 kg kuru ot + melas ile beslenebilir ve günde 1,85 kg CAA gösterir (1 yıl 
boyunca alınan ortalama değerdir, hayvan ırkına ve diğer şartlara göre değişir).

Besi sığırlarında tane yeme bağlı asidoz-timpani gibi problemler azalır.

Fiyatı yüksek:    Ton başına 60-100 USD (enerji-elektrik ve sistem maliyetinin göreceli olarak daha yüksek olduğu 

ülkemiz şartlarında bu ürünün kullanılması daha maliyetli olabilir). 
10 başlık sığır işletmesi: kg KM maliyeti 88 US sent
150 başlık sığır işletmesi: kg KM maliyeti 34 US sent  (1 kg KM kuru yonca 20 US sent, kuru çayır otu 14 US sent)

Sonuç:  maliyeti yüksek ve rasyonda daha değerli-besleyici ham maddeler ile yer değiştirilmesi çok avantajlı 

değil. Ayrıca küf oluşturma riski çok yüksek.
















