
Çiftçilerimizin bir yıllık emeği kar
şılığı tarladan elde edecekleri ürünün çe
şitli nedenlerle depoya girememesi, kay-
bolmaşıdır. % 1 lik bir ürün kaybı ülke ça
pında yaklaşık 250000 ton hububat de
mektir.Bu kayıplar; 
* Hasat öncesinde 
* Hasat esnasında 
* Hasat sonrasında meydana gel
mektedir. 
Hasat öncesi kayıplar; daha biçerdöver 
tarlaya girmeden önce tarladaki ürünün 
kendiliğinden veya olumsuz hava şartların
dan dolayı dökülmesi ile oluşan kayıplardır. 
Bu kayıpları azaltabilmek için.,tohumluk 

seçiminde yatmaya, dökülmeye, hastalıkla
ra dayanıklı ve toprağa uygun çeşitler 
seçilmelidir. Bu seçim yapılırken tarım il 
ve ilçe Müdürlüklerinden yardım istenil-
melidir. 
Hasat esnasındaki kayıplar; Biçerdöverin 
hasat sırasında dane ve başakları tarla 

yüzeyine dökmesi ve biçerdöver organlarının 
doneleri kırması sonucu oluşan kayıplardır. Bu 
kaybın önlenmesi için hasat zamanı iyi tesbit 
edilmelidir. Erken hasat, ürünün harmanlanma 
kabiliyetini azalttığı gibi, dane hasarlarının 
artmasına da sebep olur. Gecikmiş hasat ise, 
biçme kayıplarının anormal artmasına sebep 
olduğu gibi üründe kendiliğinden dökülmeleri 
ortaya çıkarmaktadır. Kayıpların büyük bir 
bölümü hasat esnasında meydana gelir. 
Hasat sonrası kayıpları; Hasat sonrası yükle
me boşaltma nakliye ve depolama sırasında 
meydana gelen kayıplardır, 
Biçerdöverlerle hasat da kayıpların sebep
leri şu şekilde sıralanabilir. 
* Biçerdöverin ayar ve bakımlarının, ope
ratörün teknik bilgi eksikliği veya ihmalinden 
kaynaklanan nedenlerle gerektiği şekilde ya
pılmaması. 
* Sürücülerin kısa sürede çok fazla iş 
yapma isteğinden kaynaklanan hızlı biçim. 
* Biçerdöveri fazla zorlamamak ve çok iş 
yapabilmek için yüksekten biçim yapmak 
* Eski ve bakımsız biçerdöverlerle çalış
mak. 

Biçerdöver kullanan kişilerden 
"Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanlar 
biçerdöver kullanamazlar. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı teknik elemanları biçerdöverleri 
arazide takip edip gerekli kontrolleri yap
maktadır. Tavsiyelerine uyunuz, problemleri
nizi elemanlara aktarınız 
Dane kaybının basit yöntemle tesbiti; 

- Tarlayı temsil edebilecek uygun bir yerde 

1 metrekare bir alan içerisinde bulunan 
başaklar sayılır. Her bir başaktaki dane 
sayısı yeteri kadar ovalanıp sayılmak sure
tiyle ortalama olarak bulunur. Bu değer 
metrekarede bulunan başak sayısı ile çar
pılarak 1 m2ldeki dane adedi bulunmuş 
olur. Ekilen ürünün 1000 donesinin ağırlığı 
ile bu değer çarpılıp 1000'e bölündüğünde 
1 m2'deki donelerin ağırlığı bulunmuş olur. 
Bazı ürünlerin 1000 dane ağırlıkları aşağı
da verilmiştir. 

BUDAY 1000 dane ağırlığı 
Gediz 75 (Sert) 47,5 gr 
Bolal (Yumuşak) 39 gr 
Sakarya 75 (Yumuşak) 46 gr 
Porsuk 38 gr 
Kıraç 65 (Yumuşak) 40 gr 
Bezostaya (Yumuşak) 44 gr 
Dicle 74 (Sert) 41-45 gr 
Cumhuriyet 75 (Yumuşak) 50-54 gr 
Kunduru 1149 (Sert) 57-62 gr 
ARPA 
Cumhuriyet 50 45 - 50 gr 
Yerçil 47 45 - 50 gr 
Tokak 49 gr 
YULAF 25 gr 
ÇAVDAR 25 gr 
Çizelge 1: Bazı buğday çeşitlerinin 1000 
dane ağırlıkları 

Tarlanın veriminin bulunması 
Örnek: 1 m deki başak sayısı = 200 gr 
1 başaktaki dane adedi = 25 gr 
1000 dane ağırlığı = 50 gr 



1 m2'deki dane adedi = 200 x 25 = 5000 dane 
5000 x 50 /1000 = 250 gr 1 m2 'deki donenin 
ağırlığı 
1 m2' de 250 gr, 1 dekarda 250 kg1 a eşittir. 

Örnek: 1 m2 deki başak sayısı = 350 
1 başaktaki dane adedi = 25 
1000 dane ağırlığı = 45 gr 
1 m2'deki dane adedi = 350x25=8750 dane 
8750 x 45 
1 m2 'deki danenin ağırlığı = 393,75 gr 
1000 1 m2' de 394 gr, 1 dönümde 394 kg' a eşit
t ir . 

Dane kaybı nasıl ölçülür? 
Bunun için eni ve boyu 50 santimetre olan 

kare şeklindeki bir çıta alınız. Bunu, biçerdöve
rin arkasında hasat edilen yerlere (her iki ayırı
cının geçtiği yere ve namlunun üstüne) koyunuz 
ve bulduğunuz doneleri sayınız, 1000 dane ağırlı
ğı ile çarparak gram olarak ağırlığını bulunuz. 
Bunu 133 sabit sayısı ile çarparak, tarla verimi
ne bölünüz, sonuç size dane kaybını verecektir. 

Zor mu göründü, bir örnekle basitleştirelim. 3 
çerçeve içinde bulduğunuz daneler ağırlık olarak; 
a çerçevesinde 2 gr 
b çerçevesinde 5 gr 
c çerçevesinde 3 gr 
üç çemberde toplam 10 gr dökülmüş dane tespit 
edelim. 

Tarla veriminiz 250 kg olsun. 
133 x 10 / 2 5 0 = 5,32 

Dane kaybı % 5,32 olarak bulunur. 

Dane kaybı % 2,5-3 u geçmemesi gerekir. 
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