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Tarımsal

Araştırmalar

LAGARİ
Yerli Uydu LAGARİ Türk
Tarımının Hizmetinde...
STM Savunma Teknolojileri
tarafından geliştirilen LAGARİ,
uçuş modeli entegrasyon ve test
faaliyetlerinin 2021 yılı ilk yarısında
tamamlanması planlanmaktadır.

ve

Politikalar

Genel

Müdürlüğü

Keşif, gözetleme takım uydularının ilk uydusu olan LAGARİ

LAGARİ UYDUSU KISA TANITIMI

birçok görevinin yanı sıra bitki örtüsü ve tarım alanlarının

LAGARİ uydusu; Alçak İrtifa Yörüngesinde (Low Earth

da izlenmesi için Bakanlığımız desteğini de alarak STM

Orbit) görev yapacak olan ve görev yükü olarak siyah- beyaz

Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilmekte, uçuş

ve renkli nokta/ şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip yeni

modeli entegrasyon ve test faaliyetlerinin 2021 yılı ilk

nesil elektro- optik kamera taşıyan LAGARI, Türkiye’nin

yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

ilk yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusudur.

Teknoloji alanındaki proje ve ürünleriyle savunma

Uydunun yörüngede yapacağı görevler yine STM tarafından

sektöründe önemli bir rol üstlenen STM, yerli uydu

geliştirilen görev planlama yazılımı ile gerçekleştirilecektir.

teknolojilerinin ülke ihtiyaçlarına yönelik kullanılması

Ülkemiz yüz ölçümü, arazi topografyası, bitki ve

hususunda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile önemli bir

iklim çeşitliliği açısından birçok ülkeden pozitif yönde

protokole imza attı. Araştırma-geliştirme, inovasyon veya

ayrışmaktadır. LAGARİ uydusunun özellikleri sayesinde

uygulama görevlerini yürüten tüm çevreler tarafından

aynı üretim sezonunda tüm ülkeyi kapsayabilen, yüksek

merakla beklenen Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü

çözünürlüklü görüntüler elde edilebilecek ve tarımın

mikro uydusu olan LAGARİ’nin sağladığı görüntüler tarım

hizmetine sunulacaktır.

uygulamaları için de kullanılacak.
LAGARİ TEMEL ÖZELLIKLER
• Yüksek çözünürlüklü görüntüleme
• Hafif ve kompakt uydu yapısı
• 3 eksende yönelim kontrolü
• S-Bant ve X-Bant ile haberleşme
• 80°K - 80°G enlemleri arası küresel kapsama
• Türkiye ve yakın çevresi için günlük erişim imkanı
• Günde en az 50 görüntü indirme
• En az 2 yıl ömür
• Güneş eş zamanlı yörünge
LAGARİ PROJESI GÜNCEL DURUM
• Uydu Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetlerine devam
edilmektedir.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) ile STM arasında 26 Ağustos 2019 tarihinde
imzalanan iş birliği protokolü; yerli uydu teknolojileri
ile her sezon değişen tarımsal üretimin izlenmesi, zirai

Uçuş

Modeli

entegrasyon

ve

test

faaliyetlerinin 2021 yılı ilk yarısında tamamlanması
planlanmaktadır.
• Uydunun yer haberleşmesinin yapılabilmesi için ihtiyaç
duyulan frekans tahsis başvurusu kapsamında yurtiçi
koordinasyon süreci tamamlanmış olup Bilgi Teknolojileri

mücadele alanlarının belirlenmesi, hayvancılık verilerinin

ve İletişim Kurumu’nun (BTK) koordinasyonu ile

haritalanması, hassas tarım uygulamaları için üretilecek

International Telecommunication Union’a (ITU) başvuru

veriler ile ülke genelinde maliyetlerin azaltılarak çevreye

işlemleri yürütülmüştür.

verilen zararların minimuma indirilmesi hususlarında
önemli bir adım teşkil ediyor.
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• Uydunun

2021

planlanmaktadır.

yılı

ikinci

yarısında

fırlatılması

TÜRKİYE - KANADA

BAKLAGİL ÇALIŞTAYI

Dr. Joyce BOYE
Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Departmanı

“Türkiye-Kanada Bakliyat Çalıştayı”

Dr. Nevzat BİRİŞİK
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürü

Genel Müdürümüz

Müdür Dr. Nevzat BİRİŞİK de ülkemizdeki baklagiller

Dr. Nevzat BİRİŞİK ve Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda

konusunda değerlendirmelerini sunarak bu alanda sadece

Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Departmanı Praire Bölgesi

üretimin arttırılması açısından değil, bitki bazlı proteinlerin

Genel Direktörü Dr. Joyce BOYE eş başkanlıklarında 21-

çeşitlendirilmesi açısından da konunun öneminden bahsetti.

23 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanlığı’nda Araştırma

Çalıştay, hem ülkemiz hem de Kanada tarafından bakliyatlar

ve

alanında tanınmış akademisyenleri, araştırmacıları ve özel

“Kanada’da Bakliyat Araştırmalarına Genel Bakış” başlıklı

sektör temsilcilerini deneyimlerini paylaşmak ve karşılıklı

sunumunun ardından Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak

fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya getirdi.

faaliyet gösteren Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma

21

Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri ÇAKIR “TAGEM’de Bakliyat

Eylül

2020

tarihinde

“Türkiye-Kanada

Bakliyat

Geliştirme

Direktörü

Dr.

Katepa-Mupondwa’nın,

Çalıştayı”nın açılışı Dr. Joyce BOYE tarafından yapıldı.

Araştırmalarına Genel Bakış” başlıklı sunumunu yaptı.

Dr. Joyce BOYE Kanada’da baklagiller konusunda genel

Ardından,

bir değerlendirme yaparak Türkiye-Kanada arasında ikili

Kanada’daki Durum”a dair

işbirliğinin öneminden ve söz konusu çalıştayın verimli

Kanada

“Beslenme

Kalitesi

ve

Guelph

geçmesi için temennilerde bulunarak sözü Genel Müdürümüz
Dr. Nevzat BİRİŞİK’e bıraktı. Genel
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ve Gıda Ürünlerinde Bakliyat Proteinleri PotansiyeliKanada’daki Durum” konusunda Kanada Tarım ve Tarımsal
Gıda Bakanlığı Saint-Hyacinthe Araştırma ve Geliştirme
Merkezinden Dr. Lamia L’Hocine ve Saskatoon Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nden Dr. Janitha Wanasundara
sunumlarını yaptılar.
23 Eylül 2020 tarihinde çalıştay açılışı Dr. J. BOYE tarafından
yapılarak söz Genel Müdürümüz Dr.Nevzat BİRİŞİK’e
bırakıldı. Ardından, çalıştayın üçüncü gün konusu olan
Gıda Araştırma Enstitüsünden Dr. Steve Cui ve Dr. Matthew
G. Nosworthy sunumlarını yaptılar. Ülkemizden de Genel
Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev yapan
Araştırmacı Gıda Yüksek Mühendisi Pervin ARIKAN
tarafından “Beslenme Kalitesi ve Türkiye’deki Durum”
kapsamında sunum yapıldı.
Çalıştayın ikinci gününde, 22 Eylül 2020 tarihinde “TürkiyeKanada Bakliyat Çalıştayı”nın açılışını Genel Müdürümüz
Dr. Nevzat BİRİŞİK yaptı ve ilk gününün genel bir
değerlendirmesini yaptıktan sonra ikili işbirliği olanaklarını

“Test

Metotları

ve

Öngörülü

Modelleme-Kanada’nın

Durumu” kapsamında Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda
Bakanlığı Lethbridge Araştırma ve Geliştirme Merkezinden
Dr. Parthiba Balasubramanian ve Londra Araştırma ve
Geliştirme Merkezinden Dr. Frédéric Marsolais sunumlarını
yaptılar.
Ülkemizden de Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet
gösteren Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde görev yapan Araştırmacı Dr. Evren ATMACA
tarafından “Test Metotları ve Öngörülü ModellemeTürkiye’nin

Durumu”

kapsamında

sunum

yapıldı.

Sunumların ardından soru ve cevap bölümü ile çalıştayın

özetledi. Daha sonra gündemden bahsederek sözü Kanada

sonuna gelindi.

eşbaşkanı Dr. Joyce BOYE’ye bıraktı.

Çalıştayın hem ülkemiz hem de Kanada tarafında bakliyatlar

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Gıda Bilimleri

konusunda ikili işbirliğinin geliştirilmesi adına iyi bir

Anabilim Dalından Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sedat

başlangıç olduğu hem Dr. J. BOYE hem de Dr. Nevzat

SAYAR “Bakliyat Özellikleri ve Gıda Ürünlerinde Bakliyat

BİRİŞİK tarafından belirtilerek konuya dair ileri adımlar

Proteinleri Potansiyeli-Türkiye’deki Durum” kapsamında

değerlendirilerek

sunumlarını gerçekleştir. Ardından, “Bakliyat Özellikleri

bulunuldu.
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karşılıklı

iyi

niyet

temennilerinde

YERLİ OTONOM İLAÇLAMA ROBOTUNUN
GELİŞTİRİLMESİ VE BİTKİ HASTALIK TESPİTİNDE
İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) KULLANIMI
Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için daha geniş anlamda uluslararası işbirliği,
sürdürülebilir tarımsal kalkınma, çevreci yaklaşımlar, tarımsal üretimde hassas tarım
teknolojilerinin kullanımı konularının üzerinde yoğun bir şekilde durulması gerekmektedir.
Hassas tarım ise, otomatik kontrol, elektronik, veritabanı ve bilgisayar kullanılarak yapılan
hesaplamalar sonucunda bunların tümünden yararlanılarak yapılan sistemler anlamına
gelmektedir.
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Tarımsal üretimde ilaç uygulamaları en önemli tarımsal

indirme çabaları hassas ilaçlama uygulamalarını daha da

faaliyetlerden biridir. Geleneksel ilaç uygulamalarında

önemli hale getirmektedir.

hastalık, zararlı ya da yabancı otların ilaçlanması, tarla
yüzeyindeki değişkenlikler dikkate alınmaksızın tüm tarlaya
eşit olarak uygulanmaktadır. Hassas tarım ilaçlama sistemleri
içerisinde, Değişken Oranlı İlaç Uygulama (Variable Rate
Application) tekniği önemli bir yer tutmaktadır. Bu ilaçlama
yöntemi ile alan bazlı ilaçlama yapmak mümkündür.
Tarımsal ilaçlamada değişken oranlı uygulamalar ile çevre
kirliliğinin azaltması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün
sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha

Tarımsal ilaçlamanın bilgi temelli önemli bir olgu haline
gelmesi ve bu yönde ciddi ve kalıcı adımlar atılmasına yönelik
toplumsal bir bilincin oluşması, Türk çiftçisinin teknolojiye
olan geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Değişken
oranlı ilaç uygulama tekniklerinin yerli üreticiler tarafından
kullanılması tarımda bilgi ve teknolojinin kullanımının
arttırılması ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bir
konudur.

etkin bilgi akışının sağlanması, tarımsal ilaçlamaya yönelik

Son yıllarda hassas tarımda uydu görüntüleri kullanımı

kayıt düzeninin oluşturulması gibi önemli avantajlar

sıklığını artmış ve onlarca uydu alana yerleştirilmiş

sağlamaktadır. Günümüz şartlarında tarımsal ilaçlamaya

olmasına rağmen, bazı uygulamalarda sistemi harekete

ait girdi fiyatlarındaki artışlar, bu masrafları asgari düzeye

geçirecek veri sağlanamamaktadır. Örneğin, uydu frekansı,
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erken sezon gübre kararları için yeterlidir. Ancak, mevsimsel

Proje kapsamında, tamamen yerli yazılma sahip kendi yürür

olarak bulut veya sis örtülü zamanlarda daha hassas tespit

akülü ilaçlama robotu prototipi geliştirilmektedir. Otonom

gereken ilaç uygulama haritaları için yetersiz kalmaktadır.

tarımsal ilaçlama robotu ilaçlama programna bağlı değişken

Bu amaçla bu tür hassas uygulamalarda İnsansız Hava

oranlı ilaçlama yapabilme kabiliyetinde olacaktır. Robot

Araçları (İHA) kullanımı yaygınlaşmaya başlanmıştır. İHA

yazılıma bağlı olarak ilaçlama kararını kendisi vererek,

üzerinde kızıl ötesi dalga boyunda yansımaları ölçebilen

oluşturulan haritaya bağlı bir ilaçlama yapması sağlanacaktır.

multispektral ve hiperspekteral sensörler kullanılmaktadır.
Bitkilerin spekteral imzalarındaki farklılıklardan kaynaklı
ayrım, çeşitli endeksler kullanılarak elde edilmektedir. Bu
kapsamda Multispektral kamera ile yapılan analizler ile bitki
sağlığına ilişkin değerlere ulaşmamızı sağlayabilmektedir.
Genel olarak sağlıklı bitkiler yeşil, su kaybına uğramış veya
hastalık ile karşılaşmış olanlar daha farklı bir tonlarda yeşil
olabilmektedir. Bitkilerde oluşan değişimleri/zararları insan

Robota ait yazılım ve donanım çalışmaları 2020 yılı sonuna

gözü algıladığında gerekli uygulamaları gerçekleştirmek

kadar tamamlanması planlanmaktadır. İlk saha çalışmaları

için oldukça geç kalabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı ve

2021 yılında buğday üretim sezonunda başlatılacaktır. Proje

hastalıklı bitki dokuları arasındaki yansıma farklılıkları

kapsamında Buğday pas hastalıklarının ilaçlamalarında

spektroskopik görüntüleme ile yakalanabilir ve ileri düzey

robotun farklı uygulama hacimlerinde kullanımı test

makine öğrenme algoritmaları ile bu veriler değişken oranlı

edilerek, geleneksel yönteme göre başarısı da belirlenecektir.

ilaç uygulama robotuna tanımlanmakta ve bu haritalara
bağlı ilaçlama programı oluşturulabilmektedir.

Robot dinamik bir tasarım sunarak gerektiğinde engele
bağlı yeni rota oluşturacak şekilde tasarlanacaktır. İlaçlama
esnasında, depoda kalan sıvı miktarı, ilerleme hızı, bataryada
kalan güç seviyesi gibi veriler anlık olarak izlenebilecektir.
Robot üzerinde bulunacak meteoroloji sensörleri ile sürekli
ve anlık ölçümler yapacak, hava koşullarının uygun olmadığı
anlarda robotun ilaçlamayı durdurması robota öğretilecektir.
Projenin temel amaçlarından birisi değişken oranlı
ilaç uygulamaları ile geleneksel yönteme kimyasal ilaç
kulanımında

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde “Buğday
Pas Hastalıklarının Tespiti ve Kimyasal Mücadelesinde
Otonom Bir Sistemin Geliştirilmesi” başlıklı proje 2019

tasarruf

sağlamaktır.

Böylece

ilaçlama

maliyetinin azaltılmasının yanı sıra düşük kimyasal
kullanımına bağlı insan ve çevre sağlığı da korunmuş
olacaktır.

yılında başlatılmıştır. Proje, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal

Robot, dünyadaki benzer Ar-Ge örnekleri ile eş zamanlı

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi

olarak geliştirilmekte ve tamamen yerli bir yazılıma sahip

Ziraat Fakültesi işbirliği ile yürütülmektedir.

olarak üretilmektedir.
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BİTKİ SAĞLIĞINDA DOST MİKROORGANİZMALAR
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“BITKI SAĞLIĞINDA DOST MIKROORGANIZMALAR ÇALIŞTAYI” biyolojik mücadele araştırma alanında tanınmış
akademisyenleri, araştırmacıları ve özel sektör temsilcilerini kendi çalışma alanları ile deneyimlerini paylaşmak ve karşılıklı
fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 09-10 Eylül 2020 tarihinde, zoom programı yöntemi ile online olarak gerçekleştirildi.

Entegre mücadele çerçevesinde bitki hastalık ve zararlıları
ile mücadelede biyolojik mücadele gibi çevre dostu yöntemler; ekosistem yaklaşımlı, pestisit kullanımını azaltan, sağlıklı
ürün yetiştirmek için farklı mücadele stratejilerini ve uygulamalarını bir araya getiren, tarımda sürdürülebilirliği esas alan
yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı
biyolojik mücadelede kullanılabilecek mikroorganizmaların
Genel

Müdürlü-

ğümüz Bitki Sağ-

sunumu yapılan yayınlar ile envanterini oluşturmak, kullanılabilirliğine zemin hazırlamak ve etkili izolatların formülasyon haline getirilebilmesi, uygulamaya aktarılabilmesi için

lığı Araştırmaları

gereken yolların belirlenmesi, bu görüşleri bir kitap haline ge-

Daire Başkanlığı

tirilebilmek çalıştayın temel amaçlarını oluşturdu. Bu amaçla

koordinasyonun-

hazırlanan çalıştay programı çerçevesinde, yeni biyolojik pre-

da

gerçekleşti-

paratlar, yeni kimyasal formülasyonlar, biyolojik mücadelenin

çalıştaya,

dünü bugünü ve yarını, bakteriyel, fungal ve viral biyolojik

Gıda ve Kontrol

mücadele ile özel sektörün bakışı ve ruhsatlandırma konula-

Genel

rında, konu uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

rilen

ğünden,

MüdürlüBitki-

Çalıştayda 9 adet çağrılı bildiri sunulmuş olup, ayrıca 13 adet

sel Üretim Genel

sözlü ve 28 adet poster bildirinin sunumları yapıldı. Dört otu-

Müdürlüğünden,

rum şeklinde yapılan çalıştayda, bitkisel üretimde zararlı olan

araştırma enstitü-

organizmalara karşı etkili bulunan yerli bakteri, virüs ve fun-

lerimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden ve on bir

gal biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı ve uygulamaya

üniversitelerden ve on üç özel sektörün temsilcileri ile Ziraat

nasıl aktarılması gerektiği konuları vurgulandı.

Odaları Birliği ve Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olmak

Özel sektör tarafından biyolojik mücadeleye bakış açısı ve

üzere birçok kurum ve kuruluştan konu uzmanı, araştırmacı-

araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması noktasındaki

lar çalıştaya katılım sağladı.
Bitki sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, Gıda ve Kont-

problemler gündeme getirildi.
Birinci gün sunumlar ve poster sunumları yapılmış, ikinci gün ise sadece poster sunumları yapılarak katılımcılar ile
konuların paylaşılması sağlandı. Programın yoğunluğu ne-

rol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus BAYRAM ve Genel

deniyle bilim kurulu tarafından, gönderilen bildirilerin bir

Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK değerlendirmeleri ile devam

kısmının poster olarak sunulmasına karar verildiği özellikle

etti.

vurgulandı.
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Bitki Koruma Bülteni
Plant Protection Bulletin

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Bakanlığımız

yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır. Ayrıca

adına Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından

dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve

uluslararası yayınlanmakta ve araştırma dünyasına hizmet

formülasyonları ile zirai mücadele makinaları konularında

vermektedir. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki

yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal
araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde
yayınlanmaktadır. Dergi, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar
oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları
konularında
epidemiyolojik,

yapılan

biyolojik,

taksonomik

ekolojik,

çalışmalar

ve

fizyolojik,
mücadele

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre
yapılan dergi, basılı ve açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.
Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short communication,
first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.
Dergi, Zoological Record, TR Dizin, CABI, EBSCO,
Clarivate Analytics, Crossref, AGRIS, WorldCat tarafından
taranılmaktadır. Derginin Science Citation Index (SCI)
kapsamına dahil edilebilmesi için başvuru yapılmıştır.

9

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve
Uzaktan Algılama (UA) Merkezi
Tarımsal stratejilerin ve plânların doğru tasarlanmasında

üzere faaliyetlerine başladı. Enstitü bünyesinde yaklaşık 25

teknolojiden yararlanmak TAGEM’in inovasyon tarafının

yıldır faaliyetlerini yürüten Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzak-

bir gerekliliğidir. Ülkesel çapta tarım alanlarının izlenme-

tan Algılama Bölümünün statüsü 2020 yılı itibarı ile Mer-

si, verim tahminlerinin yapılması, ekolojik ürün alanlarının

kez olarak değiştirilmiştir. Diğer enstitülerimize de coğrafi

tespit edilmesi, mera alanları ile ilgili çalışmaların gerçek-

bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında rehberlik

leştirilmesi Bakanlığımız ihtiyaçlarının temelini oluştur-

yapacak, ülkesel projeler ile alanında liderlik yapacak olan

maktadır. Bu ihtiyaçlar tüm dünya ülkelerinin de çalışmakta

Merkezimizin ülkemiz tarımına katkılarını her gün artarak

olduğu konular olarak karşımıza çıkmakta, ülkeler benzeri

devam edecektir. Merkez bünyesinde yetiştirme döneminde

konularda da coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ye-

her ay düzenli olarak Tarımsal Ürün İzleme ve Verim Tah-

tenekleri ile bu ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Öyle ki artık

mini bülteni yayınlamaktadır.

çiftçiler uydu görüntüleri ve görüntü işleme araçları ile kendi

Merkezde Ulusal Ölçekte Yürütülen Çalışmalar:

arazilerini izlemekte, topraklarının gereksinimlerini analiz

Tarımsal Ürün İzleme ve Tahmin Sistemleri

etmektedir.

• Vejetasyon Gelişiminin İzlenmesi

Ülkemizin verilerinin doğrulanması, bizim üreticilerimizin

• Tarımsal Kuraklık

de teknolojinin son yeniliklerinden faydalanmasına altlık

• Verim Tahmini

hazırlamak, ihtiyaç duyulan verileri üretmek ve üretilmesi

• Üretim Deseninin Belirlenmesi

için yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla 1993 yılında Glo-

Ulusal Mera Kullanım ve Yönetimi

bal Environment Facility (GEF) ve World Bank destekli bir

Ürün Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi (Ürün Destek-

kapasite geliştirme projesi kapsamında kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Merkez olmak
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leme)
• Tarımsal Ekolojik Bölgeler

MOBIL SISTEM
SILAJ BALYA VE
PAKETLEME MAKINASI
Doç. Dr. Cihat YILDIZ
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Silaj yapımı ve kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde

makinalarının çok büyük bir fonksiyonu vardır. Başlangıçta

de her geçen gün artmaktadır. 1994 yılında 500 bin ton

sadece işletmenin kendi ihtiyacı için yetiştirilen ve tüketilen

olan mısır silajı yapımı, 2020 yılında yaklaşık 25 milyon

silajlık materyal, silaj paketleme makinaları ile birlikte

tona ulaşmıştır. Başlangıçta yalnızca mısır silajı yapılırken,

ticari bir metaya dönüşmüş, zaman ve mekan kısıtlaması

günümüzde mısırın yanı sıra tritikale, şekerpancarı posası,

olmadan ülkemizin her yerinde duruma gelmiştir. 2000’li

yonca ve buğday silajı da yaygınlaşmaya başlamıştır.

yılların başında yurt dışından ithal edilen silaj paketleme

Silajın yaygınlaşmasında ve kullanımının artmasında,

makinaları, 2010 yılından itibaren ülkemizde üretilmeye

silajın hayvanlar üzerindeki olumlu yansımasının etkisi

başlanmış, hızla gelişerek günümüzde yurt içi ve yurt dışında

şüphesiz en önemli faktördür. Silaj yedirilen hayvanların süt

kullanılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak 25 ve 50 kg’lık

veriminin ve günlük canlı ağırlık artışının, kullanıcıların

paketleme yapan vakum torba silaj paketleme makinaları,

beyanına göre en az %50 artması silaja olan ilgiyi her geçen

100, 500 ve 1.000 kg’lık paketleme yapan streçlenmiş balya

gün artırmaktadır. Silajın hayvanlar üzerindeki bu olumlu

silaj paketleme makinaları üretilmektedir.

etkisinin yanı sıra, silajın yaygınlaşmasında silaj paketleme
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Balya silaj paketleme makinalarından 500 ve 1.000 kg’lık

desteğini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel

paketleme yapan makinalar, büyük hacimli ve ağır makinalar

Müdürlüğü (TAGEM) ve KOM SİLAJ Tarım Makinaları

oldukları için farklı iller veya bölgeler arasında yapılacak

San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı projede, 1 yıl gibi kısa bir

transfer işlemleri, ciddi bir zaman kaybı (yerine göre 2 gün)

sürede makinanın tasarımı ve prototip üretimi yapılmış,

ve ciddi bir taşıma maliyeti getirmektedir (normal nakliyenin

sahada performans deneyleri tamamlanmıştır. Gerekli

2-3 katı). Bu zaman ve maliyet sorununa çözüm getirmek

yasal belgelerin (deney raporu, trafik tescil belgesi, plaka vs)

için “Mobil Sistem Silaj Balya Paketleme Makinası Tasarımı

alınmasıyla birlikte makinanın seri üretimine geçilerek, iç ve

ve Üretimi” projesi geliştirilmiştir. Proje yürütücülüğünü

dış pazardan gelen taleplere yanıt verilecektir.

Atatürk Üniversitesi (Doç. Dr. Cihat YILDIZ), finansman

Mobil Sistem Silaj Balya Paketleme Makinasının mevcut durumda üretilen üç farklı modeldeki (100, 500 ve 1.000 kg)
streçlenmiş balya silaj paketleme makinaları ile karşılaştırılması aşağıda verilmiştir.
Teknik Özellikler

100 Kg’lık
paketleme yapan
makine
(KM 100)

500 Kg’lık
paketleme yapan
makine
(KM 500)

1000 Kg’lık
paketleme yapan
makine
(KM 1000)

Mobil Sistem
Silaj Balya
Paketleme
Makinası
(KM 1500)

55 x 60

80 x 100

100 x 120

120 x 120

100

500

1.000

1.500

6

30

60

90

İş konumunda makine
boyutları (m)
(boy, en, yükseklik)

8,5 – 2,3 – 2,7

12 – 3,5 – 3,4

14 – 3,5 – 3,8

16 – 3,5 - 4

Yol konumunda makine
boyutları (m)
(boy, en, yükseklik)

6 – 2,3 – 2,7

9,7 – 2,8 – 3,4

11 – 3 – 4

13,6 – 3 – 4,4

6

8,5

16,6

24

Traktörle çekilerek
Tıra yüklenerek

Traktörle çekilerek
Tıra yüklenerek

Traktörle çekilerek
Tıra yüklenerek

Tıra yüklenerek

20

20

20

90

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

Balya boyutları (cm)
Balya ağırlığı(kg)
Paketleme kapasitesi
(ton/saat)

Makine ağırlığı (ton)
Taşınma şekli
Kısa mesafe
Uzun mesafe
Yolda ilerleme hızı
(km/h)
Üretim Yeri
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Tabloda görüldüğü üzere Mobil Sistem Silaj Balya Paketleme

makinadan ayrıldıktan sonra, besleme bunkeri aşağıya

Makinası, mevcut en büyük silaj paketleme makinasından

indirilerek makine çalışmaya başlamaktadır. Makine 380

(KM 1000) kapasite olarak %50 daha fazla ve yolda ilerleme

volt elektrikle çalışabildiği gibi, elektriğin olmadığı yerlerde,

hızı olarak 4,5 kat daha hızlıdır. Ayrıca bu makinanın

arazide üzerindeki standart donanım 120 kW gücündeki

transferi için lowbed dorse, yükleme ve indirme için vinç,

jeneratör ile de çalışabilmektedir.

öncü araç gibi ilave makine ekipmanlara, yol izin belgesi ve

Ülkemizde teknolojinin, makine üretim sanayinin ve tarımın

yol harcı gibi ilave masraflara ihtiyaç yoktur. Makine tıra

geldiği aşamayı göstermesi açısından, dünyaya örnek olacak

(çekiciye) dorse mantığı ile direk bağlanmakta, çekilerek

Mobil Sistem Silaj Balya Paketleme Makinası projesine

kendi lastik tekerlekleri üzerinde ilerlemekte, çekici araç ile

destek olan TAGEM’e yürütücü kurum olan ATATÜRK

bağlantılı fren ve sinyalizasyon sistemi ile güvenli bir seyahat

ÜNİVERSİTE’sine ve makinanın üretimini yapan KOM

imkanı sağlamaktadır. Makinanın gittiği yerde çalışmaya

SİLAJ firmasına tüm silaj yapan veya kullanan çiftçilerimiz

başlaması için kurulumu 5 dakikada tamamlanmakta, çekici

adına TEŞEKKÜRLER.

Mobil Sistem Silaj Balya
Paketleme Makinasının
yol konumu

Mobil Sistem Silaj Balya
Paketleme Makinasının
iş konumu
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