
 

SÜPÜRGEOTU, YAZSELVİSİ (Kochia sp) 

 

 Kochia cinsi içerisinde yaygın olarak bulunan iki tür vardır. 

 1. K. prostrata (Yatık Süpürgeotu, Yemlik Süpürgeotu): Yem bitkisi olarak 

kullanılan çok yıllık, yarı-herdem yeşil, uzun ömürlü ve yarı-çalımsı bir bitkidir. 30-90 cm 

boylanır ve 10-15 yıl yaşar. 4-5 m uzayabilen bir kazık kök ve bundan çıkan yoğun bir yan 

kök sistemine sahiptir. Gövdeler tabanda hafif odunsudur. Anavatanı doğu Avrupa ve batı 

Asya’dır (Avrasya).  Akdeniz kıyılarından Çin’e kadar yayılış gösterir (Resim 1). 

 

2. K. scoparia (Yıllık Süpürgeotu, Yabancıot Süpürgeotu): Tek yıllık, dik 1-1.5 m 

boylanabilen, derin köklü bir bitkidir. Tarım alanlarında, meralarda, yol kenarlarında yabancı 

ot olarak bulunur. Yemlik süpürgeotuna göre çok daha fazla istilacı özelliktedir. Yüksek 

oranda oksalat birikimine sahip olduğundan yem değeri düşüktür. Tuzlu toprakların ıslahı ve 

erozyon önleme amacıyla nadiren tercih edilebilir.  

 

 

      

 

Resim 1. Kochia prostrata ve K. scoparia 

 

 



Önemi ve Kullanılması 

Süpürgeotu; kurağa dayanıklı olup mineral dengesi bozuk, yüksek alkalin topraklarda, 

çöl ve yarı çöllerde rahatlıkla yetişebilir. Hastalık ve böceklere dayanıklı özelliktedir. Bu 

olumsuz şartlarda yetiştirilebilme özelliğinden dolayı “fakir adam yoncası” olarak 

adlandırılmaktadır. Yem bitkisi olarak çiftlik hayvanları ve yabani hayvanlar tarafından  

sevilerek yenir. Sığır ve koyunlar için çok iyi bir alternatif yemdir. Sonbahar sonu ve kış 

aylarında (meralarda besleyici bitkilerin azaldığı dönemde) değeri kat kat artmaktadır. 50-60 

cm boylanmada biçildiği zaman yarayışlı ot üretir, daha sonraki dönemlerde yarayışlılığı 

azalır.  

Yem bitkisi olarak kullanılmasının yanında erozyon kontrolü, tuzlu, alkali ve kumlu 

toprakların ıslahında kullanılmaktadır. Kochia cinsi türler bu tür sorunlu arazilerin 

iyileştirilmesi ve buralarda yem üretimi amacıyla Atriplexlerle birlikte ilk akla gelen 

bitkilerdir.   

Süpürgeotu yangından az zarar gördüğü için yangın tehlikesi olan yerlerde ateşin 

yayılmasını engellemek ve yangından sonra arazinin yeşillendirilmesi için de sıkça tercih 

edilir. Yangın sezonunda yeşil kalması ve yapraklarının uçucu yağ oranının düşük olması bu 

alandaki değerini artırmaktadır.  

Süpürgeotu; bazı durumlarda arazilerin yıllık brom gibi bitkiler tarafından istila 

edilmesini önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.  

Yapılan bir araştırmada yemlik süpürgeotu 16 yem bitkisi ile verim yönünden 

kıyaslanmıştır. Normal yağışlı yılda (ilkbahar-yaz sezonunda: 202 mm) 16 tür içerisinde 

süpürgeotu en yüksek verimi (340 kg/da) sağlamıştır.  Yağışlı yılda (344 mm) verimi 249 

kg/da; kurak yılda ise 92 kg/da üretim yapmıştır (Koch, 2004). Başka bir araştırmada ise 

süpürgeotu, baklagiller, otlak arpası ve ayrıkta kuru ot verimleri sırasıyla 340, 73, 194 ve 165 

kg/da olarak belirlenmiştir (Zobell ve ark., 2003). 

 

Ekolojisi 

Geniş bir toprak tipinde yayılış gösterir. Alkalin, tuzlu ve killi topraklardan kaba 

tekstürlü, kumlu ve çakıllı topraklara kadar adapte olabilir. Ağır yapılı topraklarda gelişmesi 

daha iyidir. Nötr ve asitli toprakları, su baskınlarını sevmez. İçerisinde 14.000 ppm tuz içeren 

sulama suyu ile sulandığında etkilenmeden yetiştiği bildirilmektedir (Kızılşimşek ve Erol, 

2003). Toprak pH’sının 6.0’dan yüksek olması yetiştiricilikteki başarıyı artırmaktadır. Yıllık 

yağışı 150 mm olan yerlerden itibaren yetişmeye başlar. 1 kg kuru madde için 278 lt, yani 



yoncanın ¼’ü kadar su tüketir (Kızılşimşek ve Erol, 2003). Sıcağa ve kurağa çok dayanıklı, 

soğuğa ise nispeten dayanıklıdır.   

 

Besleme Değeri 

Protein oranı sezon içerisinde %11-22 arasında değişir (Undersander ve ark., 1990). 

Protein oranı olgunlaşma ile birlikte %5-6’lara düşmektedir. Uygun dönemde biçildiği zaman 

%60 oranında yaprak içeren hoş aromalı bir yemdir. Süte kokusunun geçtiğine dair herhangi 

bir kayıt yoktur. Hayvanlar tarafından %70-80 oranında tüketilir.  Yarayışlılığı brom gibi bir 

çok buğdaygilden yüksek, yoncadan ise daha düşüktür. Protein ve enerji düzeyi yoncayla 

kıyaslanabilecek seviyededir.   

Kış aylarında buğdaygillerin kurur, yeşil yem azalır ve otların protein oranları düşer. 

Bu dönemde Kochia gibi çalılar yeşilliğini muhafaza ettiğinde buğdaygillerden yüksek 

protein oranına sahiptirler. Koch (2004) 26 Şubatta Kochianın %7.7 ham protein içerdiğini ve 

bu değerin 12 buğdaygil ve 3 baklagilden yüksek olduğunu bildirmiştir.  

Zobell ve ark. (2003) yemlik süpürgeotunun kış aylarında otlak ayrığından yüksek 

ham proteine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Bitki hayvanlar tarafından yenmeyi etkileyen 

NDF yönünden bu bitkilerden daha düşük, fakat hafif odunsu olduğundan sindirilmeyi 

etkileyen ADF yönünden daha yüksek (ligninleşmeden dolayı) değerlere sahiptir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Süpürgeotu ve Otlak Ayrığının Besin Değeri 

Bileşenler (%) Süpürgeotu Otlak Ayrığı 

H. Protein 7.2 5.9 

NDF 59.5 63.6 

ADF 47.3 42.5 

IVTD 52.1 55.8 

    

Araştırıcılar süpürgeotunun ham protein oranının kasımda %10.7’den ocak ayında 

%5.3’e düştüğünü bildirmişlerdir.  

  Süpürgeotunda oksalat birikimi %6-9 oranına kadar yükselebilmektedir, bu nedenle 

yedirilirken dikkatli olunmalıdır. Yemlerdeki oksalat kandaki Ca’u bağladığı için böbrek 

bozukluğu ortaya çıkarır. Genellikle besleme süresinin uzun olduğu durumlarda görülür. 

Doğru bir amenajman uygulaması ile bu tehlike önlenebilir. Erken dönemlerde tehlike daha 

yüksek olduğu için sığırların diyetlerinde %30’u geçmemelidir.  İleri dönemlerde ise %40’a 



kadar yükseltilebilir. Kochia rumende uzun süre kalır. Bu nedenle yonca gibi bir baklagil ile 

veya Ca ilavesiyle yedirilmelidir.  

Tek yıllık süpürgeotunun besleme değeri daha zayıftır. Aşırı tüketildiği zaman 

alkaloitler, nitratlar ve oksalatlar nedeniyle çiftlik hayvanlarında besleme bozukluklarına 

neden olmaktadır.  

 

Yetiştiriciliği 

Yetiştiriciliği için yabancı otlardan arındırılmış ve iyi hazırlanmış bir tohum yatağına 

ihtiyaç vardır. Toprak ısındığı zaman, mümkün olduğunca erken (nisan-mayıs) ekilmelidir. 

Genç fideler soğuklara dayanıklıdır. Daha geç dönemlerde yapılan ekimler genellikle 

başarısız olmaktadır. Tohumları çok küçüktür, 1 g’da 800’ün üzerinde tohum bulunur.  

Ekimde 70-80 cm sıra aralığına 0.1-0.5 kg/da tohumluk kullanılır. Otlatma amacıyla 

kullanılacaksa 1/5 oranında süpürgeotu/otlak ayrığı karışımı oluşturulmalıdır. Süpürgeotu 

serpme olarak da ekilebilir. Genellikle kışlık ekimler kış başlangıcında kardan önce serpme 

olarak yapılmaktadır.   

Ekimle birlikte süpürgeotuna 5-10 kg N/da uygulaması yapılmalıdır. İkinci yıla 

gelindiğinde ise 20-60 ton üretimde topraktan 11.2-28 kg N kaldırmaktadır. Ancak 17 kg 

N/da’dan fazla azot uygulamasından kaçınmak gerekir. Aksi taktirde nitrat birikimi ortaya 

çıkmaktadır. Fosfora tepkisi çok düşüktür, bu nedenle beslenen hayvanlara fosfor ilavesi 

yapılmalıdır. K ihtiyacı ise bilinmemektedir.  

Süpürgeotu çiçeklenme öncesinde 50-60 cm boylandığı zaman ot için biçilmelidir. 

Eğer dipten biçim yapılmazsa bir mevsimde 3-4 defa biçim verebilir. Biçilen ot çabuk kurur 

ve  ince yaprakları kırılmaya dayanıklıdır. Yetiştiği ortama göre dekara 250-2000 kg ot üretir. 

Bu devrede biçilip silajlık olarak da kullanılabilir. Otlatmak amacıyla kullanılacaksa oksalat 

tehlikesinden dolayı 90-120 günden fazla otlatılmamalıdır. Otlatmada daha çok geç sonbahar 

ve kış otlatması tercih edilmelidir.  

Dekara tohum üretimi 160-220 kg/da civarındadır. Tohumlar hasattan 3 ay sonra en 

yüksek çimlenme kapasitesine ulaşırlar. Depolamada kuru ve serin şartlar oluşturulmalıdır. 

Aksi taktirde bir yıl içerisinde canlılıklarını kaybederler. Küçük olan tohumların dökülmesi ve 

yayılması çok kolaydır. Su ve rüzgar yardımı ile kolayca taşınabilirler. Batı Avustralya’da 

1990 yılında toprak ıslahı için ekilmiş ve 1993 yılında 1000 km uzaklıklara kendiliğinden 

yayılmıştır. Tek yıllık süpürgeotunda bir bitki 14-20 bin tohum oluşturabilmektedir.     


