
                  SUDAN OTU (Sorghumbicolarssp. 
sudanensis)

Dünya da hayvan yemi olarak geniş  alanlarda  yetiştirilen  bir darı alt 
türüdür. Bol yaprak ve kardeş meydana getirir. Boy 0,8-2 metre arasında 
olduğu için çayır otu, kuru ot ve silaj yemi olarak yetiştirilmeye elverişli bir 
bitkidir. Çiçek topluluğu açık salkım olup, tek yıllıktır.

 Dünyada ilk defa sudan otu çeşidi, 1915 ler de ortaya çıkmıştır.

Son derece hızlı gelişen , sulu, şekerce zengin , yarı kurak koşullara daha 
iyi adapte olmuş bir türdür.

Sorgum sudan otu tarımı :

Otlatma ve yeşil gübre amaçlı ekimlerde sıra arası 60-70 cm, sıra üzeri 
mesafe 6-7 cm, yaklaşık tohum miktarı 3 kg civarında olmalıdır.

Yeşil ot ve kuru ot amaçlı ekimlerde ise sıra arası 45 cm, sıra üzeri mesafe 
ise 5-6 cm, tohum miktarı yaklaşık 4-5 kg olmalıdır.

 Atlara yedirilmesi sakıncalıdır. Diğer büyük baş ve küçük baş hayvanlara 
ilk ekimden sonra 60-70 cm boydan itibaren yedirilir. Sudan otu bitkisinde 
genç dönemde prussic asit nedeniyle 70 cm kadar boylanması beklenir. 
Sonraki biçim ve otlatmalarda 70 cm şartı yoktur.



Mevsimde 3-4 biçim yapılabilir. 45 günde ilk biçime ulaşır. % 8-15 oranında
besin ihtiva eder. Dekardan 6-14 ton arası yeşil ot hasat edilmektedir. 
Nisan ile Ağustos ayları arasında ekimi  yapılabilir. Sorgum sudan otunun 
yem bitkileri desteği verilmektedir.

Bölgemizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta ilk
sıralarda yer almamıza karşı  hayvan beslemedeki yetersizliğimiz 
göz ardı edilemez. Hayvan beslemede kaba yem  açığımızı mısır 
silajı, fiğ, yonca gibi bitkilerden belli bir oranda karşılamaktayız. 
Bunlara ek olarak hayvancılık yapan üreticilerimize sorgum sudan 
otunu tanıtmak amacı ile belli bir alana ekim yaparak hem 
bölgemizdeki verimini görmek hem de kaba yeme destek 
olabilmek adına bir çalışma yaptım.

Çalışmamdan olumlu sonuçlar aldım. İlk biçime 40 günde ulaşan sudan otu
bölgemizin iklim şartlarında başarılı bir gelişme gösterdi. 

Taban gübreleme ve 2 dönem sulaması ile 3 biçime ulaşıldı.  Sulama 
dönemleri 1. biçimden  sonra ve 2.biçimden sonradır. 

Büyük baş ve küçük baş hayvanlara  yeşil ot olarak yedirilen sudan otunun
hayvan iştahını arttırdığı ve severek tüketildiği gözlemlenmiştir.



 Sonuç olarak; 

Sorgum sudan otu bölgemiz şartlarında başarılı bir büyüme ve 
gelişme göstermiştir.

Hiçbir zorluğu olmayan sorgum yetiştiriciliğinin verimi oldukça 
yüksektir.  Bölgemiz kaba yem açığına olumlu cevap veren bir tür 
olması nedeni ile kaba yeme destek bir alternatif ürün olarak 
hayvan besleme konusunda değerlendirilmesini tavsiye ediyorum.
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