
Bakım ve Sulama 

Ekimden sonra yabancı ot kontrolü için 

tavsiye edilen ilaçlardan herhangi birisi önerilen 

dozda kullanılmalıdır. Birinci çapa: Bitkiler 4–5 

yapraklı (10–15 cm boyunda) olunca. İkinci 

çapa: Bitkiler 30–40 cm olunca yapılır. Ayrıca 

ikinci çapa yapılırken kök boğazı doldurulur ve 

sulama karıkları açılır. Azotlu gübrenin ikinci 

1/3’ü çapadan önce verilir. 

 

Sulama 

Sulama hava sıcaklığının düşük olduğu 

gece, sabah erken veya akşamüstü yapılmalıdır. 

Suya ihtiyaç duyan bitkilerin yaprakları hafifçe 

içe doğru kıvrılmaya başlar. Bu dönemden sonra 

bitki strese girer. Bitki strese girmeden önce 

mutlaka sulama yapılmalıdır. 

Birinci sulama Hava koşulları da dikkate 

alınarak, bitkiler 40 cm boylanıncaya kadar 

yapılmalıdır. İkinci sulama: Bitkiler 60–70 cm 

boylanınca, Üçüncü sulama: Bitkinin çiçeklenme 

döneminde, Dördüncü sulama: Danelerin süt 

olumu döneminde yapılmalıdır. 

Mısırın en hassas olduğu devre tepe 

püskülü çıkarmadan bir hafta öncesi ile 

çiçeklenme arasındaki devredir. Bu dönemde 

mısırın iyi bir şekilde sulanması verim için 

gereklidir. 

 

Biçim Zamanı 

Silaj yapımı için mısırın en uygun biçim 

zamanı, nem oranı %60-70’e düştüğü dönemdir. 

 

Silaj Yapımı 

Mısır sapları yaprakları ve koçanları ile 

birlikte silaj makinesinden geçirilerek yaklaşık 

2.5-3 cm boyunu geçmeyen küçük parçalar 

halinde parçalanır. Parçalanmış silajlık mısırlar 

silolara doldurulurken traktörle çiğnenerek 

mümkün olduğunca sıkıştırılmak suretiyle arada 

hava boşluklarının kalmaması sağlanır. Silajın 

mümkün olduğunca 2 günü aşmayacak sürede 

doldurulup kapatılması gerekir. Usulüne göre 

hazırlanıp kapatılan mısır silajı 2 ay içinde 

olgunlaşır. Silajın giriş bölümünde açılır. Üstte 

ve yanlarda bulunabilen küflü, çürük kısımlar 

atılır. Her gün yeterli miktarda hayvanlara verilir. 

Silajın açık kalan kısımları örtülmelidir. 

 
www.samsun.bel.tr 

 

 

SİLAJLIK MISIR 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği / 6 



Silajlık Mısır Yetiştiriciliği 

Hayvanlar tarafından yeşil veya kuru 

olarak yenebilen her türlü bitki ve bitki 

artıklarının belirli şartlar, belirli şekiller ve belirli 

süreç içerisinde sıkıştırılarak depolanması 

suretiyle elde edilen ekşitilmiş yemlere silaj 

yemleri denir. Kısaca hayvan yemlerinin turşusu 

veya konservesidir. Birim alandan çok fazla yeşil 

aksam üretilebilmesi, silaj yapımına uygunluğu, 

silajın beslenme değerinin ve lezzetinin 

yüksekliği, diğer yem hammaddelerine göre 

maliyetinin düşüklüğü gibi nedenlerle mısır, 

dünyadaki en önemli silaj bitkilerinden birisi 

durumuna gelmiştir. Silajlık mısır olarak 

ekilecek mısır çeşidinde uzun boy, bol yaprak, 

tanesi bol koçan ve fazla kalın olmayan sap 

olmalıdır. Silajlık mısırda koçan çok önemlidir. 

Silajın beslenme değerinin %20’i koçandan elde 

edilmektedir. 

 

Toprak Hazırlığı ve Tohum Seçimi 

Ana ürün için mısır ekilecek tarla ön 

bitkinin hasadından sonra, pullukla derince 

sürüm (20–35 cm) yapılır. İlkbaharda tarla 

otlanmaya başlayınca kazayağı veya diskaro 

çekilerek otlar büyümeden öldürülür.  

Ekimi yapılacak silajlık tohum çeşidinde 

en önemli kıstas sömekteki koçan sayısı ve 

koçandaki dane miktarıdır. 

 

Ekim 

Ana ürün mısır tarımında ekim; 10 cm 

derinlikteki toprak sıcaklığı 10 derecenin üzerine 

çıktığı günden itibaren ekim yapılabilir (15 Nisan 

– 15 Haziran tarihleri arası). İkinci ürün mısır 

tarımında ise; ön bitkinin hasadından hemen 

sonra ekim yapılır. En uygun ekim pnömatik 

(havalı) mibzerle yapılanıdır. Kullanılacak 

tohumluğun sertifikalı ve kaliteli bir tohumluk 

olmasına özen gösterilerek ekimi bölgemizde 25 

Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında yapılmalıdır. 

İkinci ürün olarak düşünülüyorsa ekim tarihi 

Temmuz ayının ilk yarısını aşmamalıdır. Ekim 

mibzerle yapılmalı ve dekara 4-5 kg silajlık mısır 

tohumu kullanılmalıdır. Sıra arası mesafe 60-80 

cm, sıra üzeri mesafe ise 15-18 cm’dir. 

 

Gübreleme 

Uygun gübreleme yapabilmenin birinci 

şartı toprağı tahlil ettirmektir. Ana ürün için 

genel olarak silajlık mısır tarımında 15–25 kg/da 

N, 8–10 kg/da P2O5 vermek uygundur. Pullukla 

derin sürüm yapılmadan önce 20 kg/da Triple 

Süper Fosfat vermek te uygundur. İkinci ürün 

mısır için fosforlu gübre, toprak işlemeden 

verilir. Azotlu gübrenin 1/3’ü (30 kg/da 

Amonyum sülfat) ekim öncesi toprak işlenirken 

verilir. Ekim kombine mibzer ile yapılıyorsa 

gübre ekim ile beraber verilir. Ekimden sonra ise 

en uygun gübreleme şekli geri kalan Azotun 

1/3’ü bitki 40 cm boylanınca veya ikinci çapa 

yapılırken verilir. Diğer 1/3’ü ise tepe püskülü 

çıkarmaya başladığında sulama ile birlikte 

verilir. “Azotlu gübre hiçbir zaman toprak 

üzerinde bırakılmamalıdır.” 

 

 


