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BU KAMPANYA AVRUPA 
BİRLİĞİNİN YARDIMIYLA 
FİNANSE EDİLMEKTEDİR 



Yıldızlı Sorgum
Tanensiz olduğu için yıldızlı

Yıldızlı Sorgum 
Çok sayıda pazar sağladığı için yıldızlı

Yıldızlı Sorgum
Titiz bir ıslah sonucunda elde 

edildiği için yıldızlı 

Yıldızlı Sorgum
Tohum kalitesi mükemmel 

olduğu için yıldızlı.

Kümes hayvanları
Ortalama enerji değeri yem içerisine 
değişik oranlarda katılmasıyla birlikte 
3 730 kcal/kg kuru madde’dir: hindiler 
için %55, yumurta tavuklar ve etçi ta-
vuklar için %70’tir.

Geviş getiren hayvanlar
Sorgum, yem ve azot kaynaklarını 
takviye eden enerji konsantrelerinin 
bileşiminde kullanılabilir.

İnsani gıda. 
Avrupa’da yemek masalarının fethe-
dilmesi. İrmik, un (galeta, bisküvi, piz-
za, makarna, ekmek...), şekerleme, 
şerbet, bira, alkol, pop-sorgum...Glu-
ten duyarlılığı olan kişiler için de uygun 
bir hububat olan sorgumun yüzlerce 
kullanım yöntemi bulunmaktadır.

Verim ve durulmuşluk. Hastalıklara karşı dayanıklılık.

Kuraklığa karşı dayanıklılık.

Dane kalitesi: sıfıra yakın tanen 
içeriği, danenin rengi ve dokusu, 
nişasta içeriği, danenin sağlık 
kalitesi.

Erkencilik, aynı zamanda çıkış 
ve çiçeklenme sırasında düşük 
sıcaklıklara karşı dayanıklılık.

Yırtıcılara karşı dayanıklılık.

4. Sağanak yağışa karşı 
dayanıklı ve aynı zamanda 
yeşil kalma özelliğine sahip.

Yem kalitesi: sindirilebilirlik ve 
besin değeri, BmR özelliği, 
şeker içeriği.
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Avrupa genetiği övünmekle haklıdır.
1990’dan beri her yıl %1 artış Avrupa erken 
ve yarı erken hibrit genetiğinin ürettiği verim 
kazancı bu şekildedir.
30 yıldan beri Avrupalı ıslahçılar sayesinde 
Avrupa’da sorgumun verimi artmıştır. Buna 

AB tarafından desteklenen iddialı destek 
kampanyası da eklenmektedir. Sonuç: sor-
gum üreten çiftçilerin sayısı giderek artarken 
alanlar da büyümektedir (2019’da + %5-10 
arası, yani 25 000 ha). Üretimin güvenliği için 
güzel bir haber !

Hayvan yemi.
Yıldızlı sorgum hayvanlar için 

iştah açıcı bir tahıldır: emziren 
veya sütçü sürüler için silaj, 
monogastrik hayvanlar için 
tanensiz bir ham madde...

Sanayi.
Yıldızlı sorgum sanayiye de 

yöneliktir:biyoyakıtlar,
 metanlaştırma, biyomateryaller...

Avrupa kataloğu (AB ve AB dışı) tüm mevcut pazarlar için hem dane 
hem de yem konusunda geniş ve çeşitli seçenekler sunar.300’den 
fazla tescilli çeşit.

Otuz yıldır tanensiz sorgum 
üreten Avrupalı ıslahçılara çok 
teşekkür ediyoruz. Neden? 
Çünkü hayvan yeminde tanen 
bulunması monogastrik hay-
vanlarda önemli bir antinü-
trisyonel faktör teşkil etmek-
tedir. Nitekim %1 oranında 
tanen bulunması sorgumun 
domuzda %7 oranında, kü-
mes hayvanlarında ise %11 
oranında enerji değerinin 
düşmesine neden olduğu 
kanıtlanmıştır. 

Buradan hareketle, Fransa ve 
Avrupa Birliği “≤ 0,3’lük ta-
nen içeriğinin” yeni bir çeşidin 
tescil edilmesi için zorun-
lu olmasına karar vermiştir. 
Dolayısıyla bu eşik “tanensiz” 
olarak kabul edilebilir, çünkü 
o kadar azdır ki hayvan ye-
minin kalitesi üzerinde hiçbir 
etkisi yoktur. Avrupa sorgu-
mumun yıldızlı olmasının se-
beplerinden biri budur. Ancak 
tek sebep bu değildir.

Asgari çimlenme kapasitesi: 
%80 saf tohum 
(Avrupa Birliğinde %90 ortalama)

Azami nem: Ağırlığın %14’ü

Asgari spesifik safiyet: Ağırlığın %98’i
(AB’de ortalama %99 )

AVRUPA ISLAHININ 8 AYAĞI.

HAYVANLAR YILDIZLI SORGUMU TERCİH EDİYOR

Diğer türlerden sayı bakımından azami to-
hum içeriği: 0

Bu çok sıkı ve asgari standartlar ayrıca orjinal 
ve elit kademe tohumlar için de mevcuttur.

Avrupalı tohumların üretimi çok titiz bir şartnameye göre yapılmaktadır.

* Fransa örneği, kaynak: Arvalis 2015

Bu posterin içeriği yalnızca yazarın görüşünü içerir ve sorumluluğu tamamen kendisine aittir. 
Avrupa Komisyonu, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.


