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DallDallıı DarDarıı
((SwitchgrassSwitchgrass;;PanicumPanicum virgatumvirgatum LL.) Nedir?.) Nedir?

ÇÇok yok yııllllıık bir  C4 bitkisik bir  C4 bitkisi

AnavatanAnavatanıı KuzeyKuzey AmerikaAmerika bböölgesidir.lgesidir.

AmerikanAmerikan BiyoenerjiBiyoenerji ProProğğramramıı
taraftarafıındanndan 37 37 bitkibitki arasarasıındanda model model ttüürr
olarakolarak seseççilmiilmişştirtir..

YYııllllıık  6 k  6 -- 25 ton/ha aras25 ton/ha arasıı topraktoprak üüststüü
net net biyokbiyoküütletle üüretimiretimi

Derin KDerin Köök Yapk Yapııssıı (2m) ve (2m) ve 8 ton/8 ton/hektarhektar
civarcivarıındanda topraktoprak altaltıı biyokbiyoküütletle üüretimiretimi
ile ile iyibiriyibir toprak muhafaza bitkisidir toprak muhafaza bitkisidir 

15 Y15 Yııla kadar uzayabilen la kadar uzayabilen öömrmrüü olan olan 
ççok yok yııllllıık bir bitkidir.k bir bitkidir.

DDüüşşüük toprak verimlilik toprak verimliliğğine sahip  ine sahip  
topraklarda yetitopraklarda yetişştirilditirildiğğinde, diinde, diğğer er 
ssııcak iklim tcak iklim tüürleri ve enerji bitkileri ile rleri ve enerji bitkileri ile 
karkarşışılalaşşttıırrııldldığıığı zaman daha yzaman daha yüüksek ksek 
verim vermektedir. verim vermektedir. 



KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI
BİYOETANOL ÜRETİMİNDE HAMMADDE KAYNAĞIDIR

Dallı darı biyokütlesi fermantasyon, gaz haline dönüştürme
(gasification) ve yanma işlemleri yoluyla enerjiye
dönüştürülebilmektedir.



KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI
YYüüksekksek liflif oranoranıı bbüüyyüükk orandaoranda
fermentefermente olabilirolabilir veve yanabiliryanabilir şşekereker
ihtivaihtiva etmesindenetmesinden dolaydolayıı enerjienerji
eldeelde edilmeedilme yyöönnüündennden oldukoldukççaa
faydalfaydalııddıırr. . 

Lignin Lignin fermentefermente ssüüresinceresince
parparççalamadalamadığıığı iiççinin zararlzararlııddıırr..

KKüüll iseise biyokbiyoküütletle kazanlarkazanlarıınnıı
kirletmesindenkirletmesinden veve atatııkk maddemadde
oluoluşşturmasturmasıındanndan dolaydolayıı zararlzararlııddıırr
veve bakbakıımm masraflarmasraflarıınnıı artartıırrıırr veve
uuççanan kküüllüü kontrolkontrol etmekteetmekte
problemlidirproblemlidir. . 

DallDallıı dardarıı ççeeşşitlerininitlerinin biyobiyo enerjienerji veve
hayvanhayvan beslemebesleme aaççııssıındanndan yyüüksekksek
liflif konsantrasyonunakonsantrasyonuna, , ddüüşşüükk lignin lignin 
veve kküüll oranoranıınana sahipsahip olmalarolmalarıı
istenir.istenir.



KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI

YYüüksekksek otot verimiverimi, , iyiiyi
ddüüzeydezeyde yemyem kalitesikalitesi,,
SSilajilaj yapyapıımmıındanda

Avrupada 5 Temmuzda 
Yeşil Dallı darı bitkileri

24 Temmuzda Dallı darı tarlasında
Hayvanların otlatılması



KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI
TopraklarTopraklarıımmıızda bozulan zda bozulan 
yapyapıınnıın dn düüzeltilmesinde bu zeltilmesinde bu 
ttüür r ççok yok yııllllıık bitkilerin bk bitkilerin büüyyüük k 
öönemi olacaktnemi olacaktıır. r. 

Derin kDerin köök sistemi k sistemi 
geligelişştirmesi, topratirmesi, toprağığın n 
yapyapııssıınnıı iyileiyileşştirmesitirmesi

Erozyonla mErozyonla müücadeledecadelede

Son ySon yııllarda llarda üülkemizde lkemizde 
öözellikle hissedilen kuraklzellikle hissedilen kuraklığığa a 
toleransltoleranslıı olmasolmasıı, , 

Nispeten fakir yetiNispeten fakir yetişştirme tirme 
ortamlarortamlarıında gelinda gelişşebilmesi ebilmesi 
ve iyi bir biyoenerji ve iyi bir biyoenerji 
((biyoetanolbiyoetanol) hammaddesi ) hammaddesi 
olmasolmasıı gibi olumlu birgibi olumlu birççok ok 
öözellizelliğği nedeni ile tari nedeni ile tarıımsal msal 
potansiyeli ve potansiyeli ve öönemi nemi 
bbüüyyüüktktüür. r. 



ÇÇizelge 1. Hollandaizelge 1. Hollanda’’da 3 yda 3 yııl sl süüre ile 12 dallre ile 12 dallıı dardarıı ççeeşşidi ile yapidi ile yapıılan lan ççalalışışmada elde mada elde 
edilen kuru madde verimleri, edilen kuru madde verimleri, üçüç yyııllllıık ortalamalara gk ortalamalara gööre hasat dre hasat dööneminde neminde 

iiççerdikleri besin elementleri ( Dallerdikleri besin elementleri ( Dallıı dardarıı ççeeşşitleri 1998 yitleri 1998 yııllıınnıın ilkbaharn ilkbaharıında ekimi nda ekimi 
yapyapıılmlmışış, 1. y, 1. yııl hasat 17 Mart 1999 tarihinde, 2. yl hasat 17 Mart 1999 tarihinde, 2. yııl hasat 12 Ocak 2000 tarihinde, 3. l hasat 12 Ocak 2000 tarihinde, 3. 

yyııl hasat 6 Mart 2001 l hasat 6 Mart 2001 ‘‘de gerde gerççekleekleşştirilmitirilmişştir)tir)

1.Y1.Yııll 2.Y2.Yııll 3.Y3.Yııll

Kuru madde verimi Kuru madde verimi 
(ton/ha)(ton/ha)

0.930.93 6.76.7 12.812.8

KKüül (g/kg)l (g/kg) 34.934.9 21.321.3 21.521.5
N (g/kg)N (g/kg) 16.6316.63 5.015.01 7.467.46
P (g/kg)P (g/kg) 1.551.55 0.640.64 0.920.92
K (g/kg)K (g/kg) 2.102.10 2.552.55 2.542.54
CaCa (g/kg)(g/kg) 3.253.25 3.803.80 2.922.92
Mg (g/kg)Mg (g/kg) 1.141.14 1.171.17 1.151.15
NaNa (g/kg)(g/kg) 8585 107107 8383
ClCl (g/kg)(g/kg) -- 1.011.01 0.420.42

Final Report FAIR 5-CT97-3701”Switchgrass”, see www.switchgrass. nl

http://www.switchgrass/


DALLI DARININ YETDALLI DARININ YETİŞİŞTTİİRME RME 
TEKNTEKNİĞİİĞİ

•Agustos 2003 Hollanda’nın NE Groningen Bölgesinde Dallı Darı Tarlası

Ülkemizde buğüne kadar dallı darı ile ilgili tarla denemesi 
aşamasında yapılmış herhangi bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır



DALLI DARININ YETDALLI DARININ YETİŞİŞTTİİRME RME 
TEKNTEKNİĞİİĞİ

DallDallıı dardarıı sadece sadece üülkemiz ilkemiz iççin dein değğil Avrupa il Avrupa üülkeleri lkeleri 
iiççin de yeni bir bitkidir. in de yeni bir bitkidir. 
Bu bitki ile ilgili Bu bitki ile ilgili AvrupadakiAvrupadaki ççalalışışmalarda 1998 malarda 1998 –– 2002 2002 
yyııllarllarıı arasarasıında Yunanistan, nda Yunanistan, İİtalya, Hollanda, Almanya talya, Hollanda, Almanya 
ve ve İİngiltere yi kapsayan bir AB projesi (FAIR 5ngiltere yi kapsayan bir AB projesi (FAIR 5--CT97CT97--
3701)  ile ba3701)  ile başşlamlamışış ve bu proje sonucunda bu ve bu proje sonucunda bu 
bitkinin Avrupa bitkinin Avrupa dakidaki yetiyetişştirme imkanlartirme imkanlarıı, , 
kullankullanıılacak lacak ççeeşşit, it, biyokbiyoküütletle üüretim kapasiteleri retim kapasiteleri 
hakkhakkıında temel bulgular ortaya konmunda temel bulgular ortaya konmuşştur. tur. 

Yunanistan’da yapılmış çalışmanın Haziran 1999’daki görüntüsü



BBüüyyüüme Dme Dööngngüüssüü

ToprakToprak ssııcaklcaklığıığı 10 10 CC’’ninnin üüzerinezerine ççııktktığıığı zamanzaman ilkbahardailkbaharda sap sap 
bbüüyyüümesimesi babaşşlarlar. . BBüüyyüümeme ççokok hhıızlzlııddıırr veve yazyaz ortasortasıınana dodoğğruru
ççiiççeklenireklenir veve bubu ddöönemeneme kadarkadar biyokbiyoküütletle üüretimininretiminin %75%75’’ini ini 
gergerççekleekleşştirirtirir. . ÇÇiiççeklenmeeklenme tamamlandtamamlandııktanktan sonrasonra sap sap liglinleliglinleşşirir
veve yayaşşlanmalanma babaşşlarlar veve bitkibitki dormant hale dormant hale gelirgelir YaYaşşlanmalanma
ssüüresinceresince, , yaprakyaprak veve saplardasaplarda yerleyerleşşmimişş minerallermineraller kkööklereklere veve
rizomlararizomlara ggöönderilirnderilir veve gelecekgelecek bbüüyyüümeme ddööngngüüssüü iiççinin buralardaburalarda
depolandepolanıırr..

İtalya’da yapılan Dallı darı çalışması



BBüüyyüüme Dme Dööngngüüssüü

KASIM AYI

KIŞ AYLARI

HAZİRAN AYI

SONBAHAR AYLARI



Yer SeYer Seççimiimi

Derin, su tutma kapasitesi yDerin, su tutma kapasitesi yüüksek ve yeterli ksek ve yeterli drenejadreneja
sahip topraklar dallsahip topraklar dallıı dardarıınnıın en iyi adaptasyon n en iyi adaptasyon 
ggöösterdisterdiğği topraklardi topraklardıır. Bununla birlikte derin r. Bununla birlikte derin 
olmayan, sert taolmayan, sert taşşllıık topraklarda da yetik topraklarda da yetişştirilebilir. tirilebilir. 
DDüüşşüük toprak verimlilik toprak verimliliğğine sahip asit ine sahip asit karekterlikarekterli
topraklarda yetitopraklarda yetişştirilditirildiğğinde, diinde, diğğer ser sııcak iklim tcak iklim tüürleri rleri 
ve enerji bitkileri ile karve enerji bitkileri ile karşışılalaşşttıırrııldldığıığı zaman daha zaman daha 
yyüüksek verim vermektedir. ksek verim vermektedir. 

İtalya’daki bir Dallı darı tarlasından görüntü



ÖÖn Bitkin Bitki

ŞŞiddetliiddetli yabancyabancıı otot problemiproblemi olanolan yerlerdeyerlerde dalldallıı
dardarıı ekimindenekiminden kakaççıınmaknmak gerekmektedirgerekmektedir..
DallDallıı dardarıınnıın n öön bitki olarak n bitki olarak öözel bir istezel bir isteğği yoktur. i yoktur. 



YetiYetişştirme Kotirme Koşşullarullarıı

DallDallıı dardarıınnıınn alanlaralanlarıınnıınn tesisitesisi birazbiraz yavayavaşşttıırr. . 
FakatFakat temeltemel yetiyetişştiriciliktiricilik kurallarkurallarıınana uyularakuyularak
KuzeyKuzey AmerikaAmerika veve AvrupaAvrupa’’dada babaşşararııllıı olarakolarak
gergerççekleekleşştirilmitirilmişştirtir



Toprak verimliliToprak verimliliğği ve gi ve güübrelemebreleme

DallDallıı dardarıı ddüüşşüükk verimliverimli topraklaratopraklara veve asitasit topraktoprak
şşartlarartlarıınana iyiiyi adapteadapte olmuolmuşşturtur. . GeniGenişş veve derinderin kköökk
sistemisistemi sayesindesayesinde topraktakitopraktaki besinbesin elementlerininelementlerinin
tarantaranııpp alalıınmasnmasıındanda ççokok etkilidiretkilidir. . İİdealdeal şşartlardaartlarda nnöötrtr
topraklardatopraklarda iyiiyi yetiyetişşirir..
EkimleEkimle birliktebirlikte 100 kg/ha 100 kg/ha fosforfosfor uygulamasuygulamasıı yeterliyeterli
olmaktadolmaktadıırr
Toprak Toprak şşartlarartlarıına gna gööre 75 re 75 –– 150 kg/ha N uygulamas150 kg/ha N uygulamasıı
yeterlidir.yeterlidir.



ÇÇeeşşit Seit Seççimiimi

GenelGenel olarakolarak morfolojikmorfolojik karekteristiklerikarekteristikleri veve yetiyetişştitiğğii
ççevreyeevreye ggöörere upland (upland (yaylayayla tipi) tipi) veve lowland (ova tipi) lowland (ova tipi) 
olmakolmak üüzerezere ikiiki dalldallıı dardarıı ekotipiekotipi belirlenmibelirlenmişştirtir. . 
Lowland tipi Lowland tipi genelliklegenellikle sulaksulak alanlaralanlarıınn kenarlarkenarlarıı, , ççayayıırlrlııkk
alanlaralanlar veve susu tataşşkkıınlarnlarıı olanolan bböölgelerdelgelerde bulunmaktadbulunmaktadıırr. Bu . Bu 
tiplertipler dahadaha uzunuzun, , iriiri, , yassyassıı, , dahadaha fazlafazla kardekardeşşlenenlenen
bbüüyyüümeme habitusundadhabitusundadıırr. Lowland . Lowland tiplertipler yyüüksekksek arazilerdearazilerde
yetiyetişşenen upland upland tiplerdentiplerden dahadaha hhıızlzlıı geligelişşebilirlerebilirler

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1120354.jpg


ÇÇeeşşit Seit Seççimiimi

Upland Upland tiplertipler yayağışığışınn ssıınnıırlrlıı olduolduğğuu kurukuru veve
yyüüksekksek alanlardaalanlarda bulunurbulunur, , bunlarbunlar inceince saplsaplıı, , 
genigenişş tabanltabanlıı veve yaryarıı yatyatııkk habitusludurhabitusludur. . 
Lowland Lowland tipleritipleri enerjienerji bitkisibitkisi olarakolarak dahadaha uygunuygun
olduolduğğuu ifadeifade edilmektediredilmektedir



ÇÇeeşşit Seit Seççimiimi

KuzeyKuzey AmerikadanAmerikadan eldeelde edilenedilen ççeeşşitlerinitlerin AvrupaAvrupa’’yaya
adaptasyonuadaptasyonu uygunuygun bulunmubulunmuşşturtur. . 
ÇÇeeşşitit seseççiminiimini yyööreninrenin enlemenlem derecesiderecesi veve ekimekim amacamacıı
belirlemektedirbelirlemektedir. . 
AmerikanAmerikanıınn ggüüneyindenneyinden orijinorijin alanalan ççeeşşitleritler en en iyiiyi GGüüneyney AvrupaAvrupa
üülkelerindelkelerinde yetiyetişşmeklemekle birliktebirlikte, , KuzeyKuzey AvrupaAvrupa üülkelerindelkelerinde de de 
verimliverimli olabilmektedirlerolabilmektedirler..
AvrupadaAvrupada yapyapıılanlan ççalalışışmalarmalar dalldallıı dardarıınnıınn AvrupanAvrupanıınn en en kuzeykuzey
bböölgelerinelgelerine kadarkadar yetiyetişştirilebilecetirilebileceğğiniini ggööstermektedirstermektedir. . 

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1120355.jpg


ÇÇizelge 2. Avrupa izelge 2. Avrupa ÜÜlkelerindeki lkelerindeki ÇÇalalışışmalarda malarda 
kullankullanıılmlmışış bazbazıı dalldallıı dardarıı ççeeşşitleri, bunlaritleri, bunlarıın n ekotipleriekotipleri, , 

ploidiploidi seviyesi, seviyesi, orjiniorjini ve 100 tohum ave 100 tohum ağığırlrlııklarklarıı
ÇÇeeşşit it İİsmismi EkotipiEkotipi PloidiPloidi SeviyesiSeviyesi OrjinOrjin aldaldığıığı bböölgelge 100 tohum 100 tohum 

aağğ. (. (mgmg))

AlamoAlamo LowlandLowland tetraploidtetraploid GGüüney ney TexasTexas 2828oo 9494

BlackwellBlackwell UplandUpland OctoploidOctoploid Kuzey Oklahoma 37Kuzey Oklahoma 37oo 142142

CaddoCaddo UplandUpland OctoploidOctoploid GGüüney ney GreatGreat ovasovasıı 3535oo 159159

CaveCave--inin--RockRock İİntermediatentermediate OctoploidOctoploid GGüüney ney IIIinoisIIIinois 3838oo 166166

DacotahDacotah UplandUpland tetraploidtetraploid Kuzey Dakota 46Kuzey Dakota 46oo 148148

ForestburgForestburg UplandUpland tetraploidtetraploid GGüüney Dakota 44ney Dakota 44oo 146146

KanlowKanlow LowlandLowland tetraploidtetraploid Merkez Oklahoma 35Merkez Oklahoma 35oo 8585

Nebraska 28Nebraska 28 UplandUpland -- Kuzey Nebraska 42Kuzey Nebraska 42oo 162162

PangburgPangburg LowlandLowland tetraploidtetraploid ArkansasArkansas 3434oo 9696

SummerSummer UplandUpland tetraploidtetraploid GGüüney Nebraska 41ney Nebraska 41oo 114114

TrailblazerTrailblazer UplandUpland octoploidoctoploid Nebraska 40Nebraska 40oo 185185

(



ÇÇeeşşit Seit Seççimiimi

ABDABD’’de ticari olarak satde ticari olarak satıılan lan KanlowKanlow, , AlamoAlamo
ve ve CaveCave--inin--RockRock ççeeşşitlerinin itlerinin AvrupanAvrupanıınn
İİngiltere, Almanya, ngiltere, Almanya, İİtalya ve Yunanistan talya ve Yunanistan 
gibi gibi üülkelerinde iyi sonulkelerinde iyi sonuççlar verdilar verdiğği tespit i tespit 
edilmiedilmişştir.tir.



Ekim ve ekim zamanEkim ve ekim zamanıı
EkimEkim gelenekselgeleneksel
mibzerlermibzerler veyaveya direktdirekt
ekimekim yadayada serpmeserpme
olarakolarak yapyapıılabilirlabilir. . 
HangiHangi ekimekim metodumetodu
uygulanuygulanıırsarsa uygulansuygulansıınn
topraklatoprakla tohumuntohumun iyiiyi birbir
şşekildeekilde temastemas etmesinietmesini
sasağğlamaklamak iiççinin ekimdenekimden
ööncence veve sonrasonra merdanemerdane
ççekilmesiekilmesi arzuarzu ediliredilir..
EkimEkim derinliderinliğğii yaklayaklaşışıkk
10 mm 10 mm olmalolmalııddıırr. . 
DahaDaha derinderin ekimlerekimler
ççııkkışıştata babaşşararııssıızlzlııklakla
sonusonuççlanlanıırr..



Ekim ve ekim zamanEkim ve ekim zamanıı
DallDallıı dardarıı topraktoprak yyüüzeyizeyi ııssıındndığıığı
zamanzaman ekilirekilir. En . En iyiiyi sonusonuççlarlar
topraktoprak ssııcaklcaklığıığınnıınn 10 10 oCoC’’ninnin
üüzerindezerinde veve tohumtohum yatayatağığındanda birbir
miktarmiktar nemnem bulundubulunduğğuu
zamandzamandıırr..
FakatFakat tohumtohum yatayatağığı ççokok ııslakslak
olmamalolmamalııddıırr. . KuruKuru tohumtohum
yatayatağığındanndan dada saksakıınnıılmallmalııddıırr, , 
çüçünknküü bubu zayzayııff bitkibitki ççııkkışıışınana veve
zayzayııff dalldallıı dardarıı alanlaralanlarıınnıınn
tesisinetesisine nedenneden olurolur..
KuzeyKuzey AvrupaAvrupa’’dada ekimekim normal normal 
olarakolarak Nisan Nisan veyaveya MayMayııss ayayıındanda
yapyapıılmaktadlmaktadıırr. . İİyiyi birbir ekimekim şşartartıı
isteyenisteyen dalldallıı dardarıınnıınn ekimekim
zamanzamanıı mmııssıırlarla aynaynııddıırr. . 
DallDallıı dardarıı ççokok erkenerken ekildiekildiğğii
zamanzaman, , nisbinisbi olarakolarak yabancyabancıı
otlaraotlara ggöörere dahadaha fazlafazla ssııcaklcaklııkk
isteyeceisteyeceğğindeninden dolaydolayıı bunlarlabunlarla
rekabetrekabet edemezedemez. . 
SSııra arasra arasıı mesafesi 15 cm mesafesi 15 cm 
civarcivarıındadndadıır.  r.  



Tohum MiktarTohum Miktarıı
EkimdeEkimde kullankullanıılacaklacak
tohumluktohumluk miktarmiktarıı tohumtohum
canlcanlııllığıığınana veve ççimlenmeimlenme
oranoranıınana babağğllııddıırr
YeniYeni hasathasat edilenedilen tohumlartohumlar
yyüüksekksek orandaoranda dormansidormansi
ggöösterirsterir veve geneldegenelde
kullanmadankullanmadan ööncence birbir yyııll
depolandepolanıırr..
KuzeyKuzey AvrupaAvrupa’’dada en en iyiiyi
ççııkkışışlarlar m2m2’’ye 400 ye 400 safsaf canlcanlıı
tohumtohum’’dada eldeelde edilirkenedilirken, , 
GGüüneyney AvrupaAvrupa’’dada 200 200 safsaf
canlcanlıı tohumtohum’’dada eldeelde
edilmiedilmişştirtir. . 
BununBunun anlamanlamıı kullankullanıılacaklacak
tohumluktohumluk miktarmiktarıınnıınn 10 10 –– 20 20 
kg/ha kg/ha arasarasıındanda dedeğğiişştitiğğidiridir. . 



YabancYabancıı ot kontrolot kontrolüü
DallDallıı dardarıı bitkisindebitkisinde ilk ilk yyııll
bbüüyyüümeme yavayavaşşttıırr veve yabancyabancıı
otlarlaotlarla rekabetirekabeti zayzayııftftıırr. . 
YabancYabancıı otlaraotlara, ilk , ilk yyııll yeterliyeterli
miktardamiktarda tohumtohum ççııkkışıışı sasağğlaylayııpp, , 
kkışıştantan babaşşararıı ileile ççııkkııpp, , 
ilkbahardailkbaharda bitkilerbitkiler yenidenyeniden
bbüüyyüümeyemeye babaşşlaylayııncayancaya kadarkadar
ççokok dikkatdikkat etmeketmek gerekirgerekir..
TohumTohum yatayatağığı hazhazıırlamadanrlamadan
ööncence GlyphosateGlyphosate kullankullanıılabilirlabilir. . 
AtrazineAtrazine ççııkkışış ööncesincesi veve sonrassonrasıı
ggüüvenlivenli olarakolarak kullankullanıılabilirlabilir. . 
GeniGenişş yapraklyapraklıı yabancyabancıı otlarotlarıı
kontrolkontrol etmeketmek iiççinin ioxynilioxynil, , 
bromoxynilbromoxynil, , mecopropmecoprop, , 
bentazonebentazone veve CMPP CMPP gibigibi ilailaççlarlar
dalldallıı dardarııdada kullankullanıılmaktadlmaktadıırr..



HastalHastalıık ve Zaralk ve Zaralıılarlar
HastalHastalııklar klar 
AvrupadaAvrupada dalldallıı
dardarııda da öönemli bir nemli bir 
problem teproblem teşşkil kil 
etmemektedir. Ciddi etmemektedir. Ciddi 
bir zararlbir zararlıı da rapor da rapor 
edilmemiedilmemişştir. tir. 



Verim PotansiyeliVerim Potansiyeli

ToprakToprak tipinetipine babağğllıı olarakolarak optimal optimal verimliliverimliliğğee hafifhafif
topraklardatopraklarda 22--3 3 yyııldalda, , aağığırr topraklardatopraklarda 44--5 5 yyııldalda ulaulaşışırr. . 
VerimVerim ilk ilk yyııll ddüüşşüüktktüürr veve kuzeykuzey enlemlerdeenlemlerde ilk ilk yyııll
ekonomikekonomik birbir hasathasat olmayabilirolmayabilir..
İİkincikinci yyııldalda 88--10 ton/ha 10 ton/ha kurumaddekurumadde verimiverimi alalıınabilirnabilir veve

üçüüçüncncüü yyııldalda bubu verimverim dahadadahada artabilirartabilir. . ErkenErken don don veve
kuraklkuraklııkk şşartlarartlarıı tam tam verimverim potansiyelinepotansiyeline ulaulaşşmaymayıı
engelleyebilirengelleyebilir. . 
İİtalyatalya’’dada yapyapıılanlan ççalalışışmalardamalarda kurukuru maddemadde verimleriverimleri
ççeeşşitlereitlere ggöörere ortalamaortalama 563563--2608 kg/2608 kg/dada arasarasıındanda dedeğğiişşimim
ggööstermistermişştirtir



HasatHasat

DallDallıı dardarıı enerjienerji, , liflif vb. vb. amaamaççlarlalarla biyokbiyoküütletle iiççinin
yetiyetişştirilditirildiğğii zamanzaman hasathasat AvrupaAvrupa şşartlarartlarıındanda kkışışaa
veyaveya erkenerken ilkbaharailkbahara kadarkadar ertelenmesiertelenmesi tavsiyetavsiye ediliredilir..
HasatHasat edilenedilen üürrüünlernler % 15% 15--20 den 20 den dahadaha yyüüksekksek nemnem
iiççermiyorlarsaermiyorlarsa uzunuzun ssüürere depolabilirdepolabilir. . 
BitkilerinBitkilerin kkışışaa dodoğğrumurumu yoksayoksa ilkbahardailkbaharda mmıı hasathasat
edileceedileceğğiniini bitkilerinbitkilerin kurumakuruma oranoranıı veve ilkbahardailkbaharda
yenidenyeniden geligelişşmeme hareketihareketi belirlerbelirler..



HasatHasat

OrtalamaOrtalama kurukuru maddemadde, , liflif veve lignin lignin konsantrasyonlarkonsantrasyonlarıı ççeeşşitleritler
arasarasıındanda öönemlinemli ööllçüçüdede varyasyonvaryasyon ggööstermektedirstermektedir..
EnerjiEnerji amaamaççllıı üüretimlerderetimlerde hasathasatıınn ççeeşşitlerinitlerin liflif miktarmiktarıı yyüüksekksek, , 
lignin lignin veve kküüll miktarmiktarıı ddüüşşüükk, , fermentefermente olabilenolabilen şşekereker miktarmiktarıı
yyüüksekksek, , fermentefermente olamayanolamayan veyaveya yanmayanma öözellizelliğğii olmayanolmayan
kalkalııntntıılarlarıı ddüüşşüükk olduolduğğuu ddöönemlerdenemlerde yapyapıılmaslmasıı uygunduruygundur
Avrupa Avrupa üülkelerinde yaplkelerinde yapıılan lan ççalalışışmalarda etanol malarda etanol üüretimi iretimi iççin dallin dallıı
dardarıı hasathasatıı üülkelere glkelere gööre dere değğiişşmekle birlikte sonbahar ile erken mekle birlikte sonbahar ile erken 
ilkbahar arasilkbahar arasıı ddöönemde yapnemde yapıılmaktadlmaktadıır. r. 
YeYeşşil ot ve silaj amail ot ve silaj amaççllıı hasat ihasat işşlemi ise bitkilerin lemi ise bitkilerin ççiiççeklenme eklenme 
ddöönemine ulanemine ulaşşttııklarklarıı zaman yapzaman yapıılmaslmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.



ÜÜrrüün Maliyetin Maliyeti
DallDallıı dardarıınnıınn birbir ton ton 
kurukuru maddemadde iiççinin üürrüünn
maliyetimaliyeti araziarazi kiraskirasıı
ddışıışındanda YunanistandaYunanistanda
24 24 AvroAvro, , HollandaHollanda’’dada 62 62 
AvroAvro arasarasıındanda
dedeğğiişşmektedirmektedir..
MMııssıırdan elde edilen rdan elde edilen 
etanoletanolüünn bir galonunun bir galonunun 
maliyeti 40maliyeti 40--53 sent 53 sent 
arasarasıında denda değğiişşirken, irken, 
dalldallıı dardarıı bitkisinden bitkisinden 
etanol elde etmenin etanol elde etmenin 
maliyetinin 40 sentin maliyetinin 40 sentin 
altaltıında oldunda olduğğu ifade u ifade 
edilmektedir. edilmektedir. 



SONUSONUÇÇ VE VE ÖÖNERNERİİLERLER
ÜÜlkemizde petrole alternatif enerji kaynaklarlkemizde petrole alternatif enerji kaynaklarıı arayarayışıışında gelecek nda gelecek 
iiççin in üümit veren bu bitkinin mit veren bu bitkinin üülkemize tanlkemize tanııttıılmaslmasıı yakyakıın gelecekte n gelecekte 
bu bitkinin enerji kaynabu bitkinin enerji kaynağığı konusunda dekonusunda değğerlendirilme erlendirilme 
imkanlarimkanlarıınnıı ortaya ortaya ççııkaracaktkaracaktıır.r.

ÜÜlkemizin hangi blkemizin hangi böölgesinin lgesinin şşu an itibariyle dallu an itibariyle dallıı dardarıı iiççin uygun in uygun 
bir ekolojiye sahip oldubir ekolojiye sahip olduğğu tespit edilip farklu tespit edilip farklıı dalldallıı dardarıı
ekotiplerininekotiplerinin üülkemize uyumu belirlenmelidir lkemize uyumu belirlenmelidir 

Bu bitki ile ilgili yapBu bitki ile ilgili yapıılacak lacak ççalalışışmalar malar üülkemizin en lkemizin en öönemli dnemli dööviz viz 
gideri olan enerji konusuna yeni bir vizyon getirmesi, ayngideri olan enerji konusuna yeni bir vizyon getirmesi, aynıı
üürrüünnüün enerji yann enerji yanıında nda üülke hayvanclke hayvancııllığıığı aaççııssıından da alternatif ndan da alternatif 
yem kaynayem kaynağığı imkanlarimkanlarıınnıı getirmesi agetirmesi aççııssıından ndan üülke geneline lke geneline 
hizmet edecek hizmet edecek şşekilde deneyim ve kapasite oluekilde deneyim ve kapasite oluşşturma turma 
bakbakıımmıından ndan öönem tanem taşışımaktadmaktadıır. Bu maksatla S.r. Bu maksatla S.ÜÜ. Ziraat . Ziraat 
FakFaküültesi ltesi ÖÖğğretim retim ÜÜyelerinden oluyelerinden oluşşan bir ekip dallan bir ekip dallıı dardarıı ile ilgili ile ilgili 
bir bir ttüübitakbitak projesi hazprojesi hazıırlamrlamışışlardlardıır. Proje henr. Proje henüüz z TTüübitakbitak’’tata
dedeğğerlendirme aerlendirme aşşamasamasıındadndadıır.r.



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER


	TÜRKİYE’DE ALTERNATİF BİR BİYOYAKIT BİTKİSİ OLARAK DALLI DARININ � ( Panicum virgatum L. ) YETİŞTİRİLEBİLME OLANAKLARI
	Dallı Darı �(Switchgrass;Panicum virgatum L.) Nedir?�
	KULLANIM ALANLARI
	KULLANIM ALANLARI
	KULLANIM ALANLARI
	KULLANIM ALANLARI
	Çizelge 1. Hollanda’da 3 yıl süre ile 12 dallı darı çeşidi ile yapılan çalışmada elde edilen kuru madde verimleri, üç yıllık o
	DALLI DARININ YETİŞTİRME TEKNİĞİ�
	DALLI DARININ YETİŞTİRME TEKNİĞİ
	Büyüme Döngüsü
	Büyüme Döngüsü
	Yer Seçimi 
	Ön Bitki 
	Yetiştirme Koşulları 
	Toprak verimliliği ve gübreleme 
	Çeşit Seçimi 
	Çeşit Seçimi
	Çeşit Seçimi
	Çizelge 2. Avrupa Ülkelerindeki Çalışmalarda kullanılmış bazı dallı darı çeşitleri, bunların ekotipleri, ploidi seviyesi, orji
	Çeşit Seçimi
	Ekim ve ekim zamanı
	Ekim ve ekim zamanı
	Tohum Miktarı 
	Yabancı ot kontrolü
	Hastalık ve Zaralılar 
	Verim Potansiyeli 
	Hasat
	Hasat
	Ürün Maliyeti
	SONUÇ VE ÖNERİLER

