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Kılçıksız Brom 

Tescil Yılı: 2017 

Çeşit Sahibi Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Morfolojik Özellikleri: Bitki boyu 84.4 cm kadar boylanır. Başak yapısı salkım şeklindedir. Çiçekler 

salkımlarda bulunurlar ve başağın her bir ekseninde birkaç pembe başakçık yer alır, her bir başakçıkta 

6-10 adet çiçek bulunur. Başaklanma döneminde çiçekler sarı renktedir. 1000 tane ağırlığı 3-4 g 

kadardır. 

Tarımsal Özellikleri: Kılçıksız brom uzun ömürlü çok yıllık köksaplı gelişen bir yem bitkisidir. 

Kurağa otlak ayrığı kadar dayanıklı olmamasına karşılık yıllık yağışı 300-400 mm olan yerlerde başarı 

ile yetiştirilir. Otlatmaya çok iyi dayanır. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir otlatma 

bitkisi olarak kabul edilir. Çeşidin ortalama yeşil ot ve kuru ot verimi sırayla 2448.7 kg/da ve 758.8 

kg/da’dır. Tohum verimi kıraç şartlarda 10-20 kg/da, sulu koşullarda 30-60 kg/da arasındadır.  

Teknolojik Özellikleri: Kuru otunda protein oranı %8.79, NDF değeri  % 66.06, ADF değeri  

%38.93,  nispi yem değeri ise 82.5’dir. 

Çeşide Has Özellikler: Çeşit kıraç şartlar için geliştirilmiştir. Çeşit, hayvan otlatmak ve kaliteli 

kaba yem üretmek için yalnız ve karışım halinde yetiştirilebilir. Buna ilaveten çeşit daha iyi 

veya uygun şartlarda rahatlıkla yüksek verim sağlamaktadır.  

 

ÇEŞİDİN YETİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER: 

Tohumluk Miktarı: Dekara 1-2 kg tohum atılır.   

Ekim Zamanı: İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir. Baklagiller ile karışım halinde ekilecekse Orta 

Anadolu bölgesinde ilkbahar ekimi tercih edilmelidir. 

Ekim Derinliği: Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır. 

Gübreleme: Kıraçta ilkbahar ve sonbaharda 5-10 kg/da saf azot verilir. Azotun yarısı ilkbaharda 

diğer yarısı sonbaharda veya biçimden sonra atılır.  Bu konuda toprak analizine göre gübreleme 

yapılması tavsiye edilir.  
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Smooth brome grass 

Registered Year: 2017  

The Owner Institute of Variety: Central Research Institute for the Field Crops  

 

Morphological Characters: Plant length is 84.8 cm. Spike is panicle form. Flowers are contained in 

dropping panicles and each branch of the inflorescence has several purplish spikelets, each containing 

6-10 flowers. Flowers, when in bloom, are yellow in color. Thousand seed weight is 3-4 g. 

Agricultural Characters: It is a forage crop with perennial, long life and roots having rhizomes. It is 

successively grown in the areas with annual precipitation as 300-400 mm although it’s not resistant to 

drought as crested wheatgrass. It’s high resistance to grazing. It’s considered as a good grazing plant 

having nutritive and good quality of its herbage. Herbage and hay yields were 2448.7 kg/da, 758.8 

kg/da, respectively. Seed yield is between 10 and 20 kg / da; 30 and 60 kg / da under semi-arid and 

irrigation conditions, respectively. 

Technological Characters: Crude protein, NDF, ADF and relative feeding value were 8.79%, 

66.06%, 38.93% and 82.5, respectively.  

Variety Characteristics: It was improved for the semiarid condition. It may be grown in lone and 

mixture for animal grazing and hay production with good quality. In addition to it gives higher yield 

under good or favorable conditions. 

 

SOME SUGGESTIONS ABOUT THIS VARIETY CULTIVATION: 

Seeding rate: Seed is applied as 1-2 kg per da.  

Seeding date: It may be seeded in spring and fall. If it is seeded in mixture with legumes, spring 

seeding should be preferred in the Central Anatolia Region. 

Seeding Depth:  Seeds are put at the soil depth of 1-2 cm. 

Fertilization: Nitrogen as 5-10 kg/da is implemented in spring and fall under the semiarid condition. 

Half of nitrogen is applied in spring, the other half in fall or after cutting. In this subject, fertilization 

application to soil analysis is recommended.  

 


