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KARADENİZ YILDIZI
Kompozit Mısır

Morfolojik Özellikleri:
Ortalama bitki boyu 260-310 cm, ilk koçan yüksekliği 
100-120 cm, makinalı tarıma uygun, sarı, yarı sert-yarı 
atdişi dane yapısında, yaprakları yayvan ve bin tane ağırlığı 
300-340 g. arasındadır. Karadeniz Yıldızı orta erkenci olup, 
silaj için olum süresi 88-92 gün, tane için fizyolojik olum 
müddeti 120-125 gündür. 
Ana ürün ve İkinci ürün koşullarına uygun olan Karadeniz 
Yıldızı tanelik için dekarda 7000-7500 bitki olacak şekilde 
2,2-2,4 kg/da, silajlık için ise 10000-11000 bitki olacak 
şekilde 3,5-4,0 kg/da tohumluk kullanılmalıdır. Silajlık 
ekimlerde hasat (süt çizgisinin 2/3 pembeleştiğinde) süt 
olum döneminin sonuna doğru yapılmalı, tanelik amaçlı 
hasat tane neminin %15-20 arasında olduğu dönemde 
siyah noktanın oluştuğu dönemde yapılmalıdır. Ana ürün ya 
da ikinci ürün yetiştirme amacına bağlı olarak ortalama tane 
verimi 700-1000 kg/da, silaj verimi ise 4,5-6 ton/dır.

Kalite Özellikleri:
Sarı sert dane yapısı ile irmik ve 
un sanayisine uygundur. Silajlık 
kalite özellikleri; %35-40 kuru 
madde, %5,5-6,5 ham protein, 
%33-38 ADF, %55-60 NDF, 
%5,5-6,0 lignin ve %4,0-4,5 ham 
kül şeklindedir. Yeşil aksamın 
%40-45 sap %35-40 koçan ve 

%15-25 yaprak olup, silaj amaçlı yetiştiriciliğe uygundur.

KARADENİZ YILDIZI
Composite corn seed

Morphological Features:
Average plant height 260-310 cm, the first ear height 
100-120 cm, machine is suitable for agriculture, yellow, 
semi-hard and semi-dent grain structure, the leaves are 
broad and thousand grain weight 300-340 g. between. 
Karadeniz Yıldızı is early-medium, time is 88-92 days for 
silage, the physiological period 120-125 days.
The main products and the second crop conditions suitable 
for Karadeniz Yıldızı in so that the grains are 7000-7500 
plants per hectare from 2.2 to 2.4 kg/ha, while 
10000-11000 plants for silage to be 3,5 to 4,0 kg/da the 
seed should be used. Silage harvest in (when 2/3 of the 
milk pink line) milk should be made towards the end of the 
period, grains are harvested for grain in the period of 
between 15-20% humidity should be done at the time 
when black spot occurs. Or the average grain yield of main 
product, depending on the purpose of the second cropping 
700-1000 kg/da, the forage yield of 4.5-6 ton/da.

Quality Features:
Yellow semi-hard/semi dent grain 
structure and is suitable for 
semolina and flour industries. 
Silage quality characteristics; 
35-40% dry matter, 5.5-6.5% 
crude protein, ADF  33-38%, 
55-60% NDF, lignin and  5.5-6.0% 
from 4.0 to 4% it is in the  form of 
ash 5. Green stem component 

was 40-45% stalk, 35-40% ear, 15-25% leaves the cob and 
is suited for silage.


