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Tarla Verimi
(kg/da)

%1 %2 %3

200 9 18 27

250 11 22 33

300 13 26 39

350 15 30 45

400 18 36 54

450 20 40 60

500 22 44 66

600 27 54 81

700 31 62 93

800 36 72 108

Örne in tarla veriminizi 450 kg/dekar tahmin
etmi seniz ve iki kar a iki kar k
(45cmx45cm ) alanda sayd z dane 40 adet
ise  çizelgeden %2 dane kayb  oldu u kolayca
bulunabilir.
Bulu unuz dane kayb  de eri %3’ün üzerinde
ise biçerdöver operatörünü uyar z. Çal ma

 ve ayarlar  düzelterek dane kayb
azaltm yorsa en yak n Tar m l veya lçe
Müdürlü üne haber veriniz.  ikayetleriniz
göz önüne al narak gerekli i lemler yap lacak-

r.
Bakanl n kontrol çal mas  yapan teknik
elemanlar za dane kayb n önlenmesi ko-
nusunda  yard mc  olunuz.

ÜRÜNÜNÜZ BOL OLSUN,
YÜZÜNÜZ GÜLSÜN...

Tarlan n dekara ortalama verimi tahmin edil-
dikten sonra sayd z  danenin yüzde (%) kaç
dane kayb na denk geldi i a daki çizelge-
den bulabilirsiniz.
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DANE KAYBI ÖNLENEB R M  ?
Biçerdöver imal eden firmalar, biçerdöverle-
rini s r dane kayb na göre üretmektedirler.
Tarlan n verimi ve arazinin durumuna bak la-
rak biçerdöverin uygun çal ma h nda
gitmesi  sa land nda ve biçerdöverin
ayarlar  en iyi  ekilde yap ld nda s ra en
yak n dane kayb na  ula lacakt r.
Biçerdövere ba  olmayan bir tak m olumsuz
artlar  da dikkate ald zda dahi dane

kayb n %3 de erini a mamas  gerekir.
Bir y l emek verip yeti tirdi iniz ürünün,
hasat s ras nda tarlada kalmas  istemiyor-
san z, a da belirtilen hususlara dikkat
ediniz. Böylece tarlada kalacak ürününüz
ambar za,ambardan da cebinize para ola-
rak girebilsin.

DE ERL  Ç FTÇ LER…
Biçerdöver ile hasatta ortaya ç kan dane
kay plar  hiç üphesiz ülke ekonomisine her y l
milyonlarca lira zarara neden olmaktad r.
%1 oran ndaki dane kayb  dahi 180.000 ton
hububat n tarlada b rak lmas  demektir.

5.Hasat S ras nda Dane Kayb  Kontrol   Edi-
niz.
Biçim s ras nda biçerdöverin üstüne ç kmay -

z,arkas ndan gidiniz. Biçerdöverin arkas ndaki
saplar n alt na bak z,sap içinde kalan ba ak
var m  yok mu kontrol ediniz .

DANE KAYBI DE ER  NASIL
BULAB RS Z  ?

da sizlere tarlada elinizde hiçbir ölçüm
aleti bulunmad nda dane kayb  bulman za
yarayacak pratik ölçüm metodunu anlataca z.
Bu ekilde  tespit edece iniz dane kayb  de eri
kesin bir de er olmasa dahi zarar durumunuzu
bilmeniz aç ndan çok önemlidir.
Tarlada biçerdöverin hasat ederek geçti i yerde
iki kar a iki kar k (45 cm X 45 cm) bir kare
ekli çizilir ve bu alan içindeki tarlaya dökülmü

daneler ve ba aktaki daneler toplanarak say r.

1.Biçerdöver Operatör Belgesi Olmayan
Biçerdövercilere Ürününüzü Biçtirmeyiniz
Belgesi olmayan biçerdöver sürücülerinin hasat
yapmas  Tar m ve Köyi leri Bakanl n genel-
gesi ile yasaklanm r. E itim görmemi  bir
sürücünün hasat yaparken daha fazla dane
kayb na yol açt  unutmay n.

2. Ürünü Yeti tirirken Hasad  Dü ünün
Fazla engebeli ve ta  tarlalarda zorunlu olarak
yüksek biçim yap laca ndan dane kayb  da
fazla olur. Yine yabanc  otlar n fazla oldu u
tarlalarda biçerdöverin t kanmas yla dane ve
ba ak kayb    daha fazla olur. Daneleri dökül-
meye hassas çe itlerde dane kayb  artt r.
Dane kayb  ölçerken tarlan zdaki bu durumlar
göz önünde bulundurun.

3.Hasat  Zaman nda Yapt rmaya Özen
Gösteriniz.
Olgunla mam , slanm , çi  dü mü  ürünün
hasad  yapt rmay z. Hasat zaman  bekleyi-
niz.
Sabah çok erken ve ak am geç saatlerde yap lan
hasatta nem artaca ndan dane kayb  daha çok
olur.

4-Yüksek H zda Hasat Yapt rmay n.
Biçerdöver h n fazla olmas n daha fazla
dane kayb na neden oldu unu unutmay z.
Hasat s ras nda biçerdöverin deposundaki dane-
yi kontrol ediniz. K k, kavuzlu ve samanl  dane
olup olmad na bak z.


