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Ot kurutma



Ot kurutma



Bir ot kurutma modeli (Slovenya)

















Ot kurutma



Ot kurutma sistem ve fanları

(Hay drying fan application - Cremona, Alberta)





Ot kurutma modeli























Hay Barn











Balya ayrışması

Parçalanmış halde 

paketlemeye geçiş



Paketleme İşlemi

Paketlenmiş hazır ürün



- Biçilen otlar %50-55 nem içerinceye kadar kurutulur ve küf önleyici 

organik asitlerle muamele edildikten sonra yandaki makine ile 

balyalanıp aynı anda sarılır.

-State-of-the-art makinesi,  aynı anda balyalama ve sarma işlemini yapmaktadır.

(250-370 yuvarlak balya/gün ve 37 balya sıralı tüp şeklinde)





Sarma makineleri



Kısmen makine kısmen manuel ot prezervasyonu (streç tüp)





Bir başka streç tüp ot saklama örneği



Kuru ot balyaları

Streç tüplerde korunmuş yeşil ot (haylage)







Depolama kayıpları



Mekanik hasat

• Kuru ot

– Tarlada kurutulmalı (<%16 nem (%84 KM)

– Hasat zamanı uygun hava şartlarına bağlıdır. 

– Tarlada kurutmaya etki eden faktörler:
• Başlangıç KM % si
• Hava şartları: yağmur, hava sıcaklığı, nem, rüzgar



Loss Stage of 

Maturity 

No 

rain 

1” first 24 h 1.65” 2.5” 

Leaf Loss Bud 
Full bloom 

7.6 
6.3 

13.6 
9.1 

16.6 
16.7 

17.5 
19.8 

Leaching & 
Respiration 

Bud 
Full bloom 

2.0 
2.7 

6.6 
4.7 

30.1 
23.5 

36.9 
31.8 

Total Bud 
Full bloom 

9.6 
9.0 

20.2 
13.7 

46.6 
40.2 

54.4 
51.5 

 

 

Mekanik hasat – kuru ot

% kayıplar



%  DM  loss

Harvest losses

Respiration 2 to 16

M echanical 8 to 45

W eather (2.5”

rain)

40 to 50

Storage losses

Inside 1 year 8 to 29

O utside 2 year 13 to 32

Mekanik hasat – kuru ot



Yaş kaba yem hasadı: silaj

Mısır silajı – (%35-40 KM içeren bütün bir 
bitki doğranarak hasat edilir.



Yaş kaba yem ve kuru ot hasat 
karşılaştırması (avantajlar)

Silaj daha lezzetlidir

Silajın erken hasat edilme avantajı vardır 
- bitki olgunluğu kontrolü avantajı
- 2. hasat elde etme imkanı

Silaj birim alana daha fazla enerji (verim) 
verir. 
- Daha az alanda tarım imkanı



Yaş kaba yem ve kuru ot hasat 
karşılaştırması (dezevantajlar)

Silaj hasadı daha pahalıdır (maliyetli)
Hasat ekipmanı

Silaj, daha fazla mekanik hasat gerektirir

Silaj kesintisiz olarak yedirilmek durumundadır. 


