Ulusoy Tohumculuk, yeşil alan ve yem bitkileri olarak
iki gruba ayrılan tohumların pazarlaması, araştırması ve
üretimi konularında 1984’ten bu yana faaliyet göstermektedir. Şirketimiz çim tohumu ve yem bitkisi tohumları konusunda uzman personeli ile merkezi Ankara olmak üzere
İstanbul ve İzmir ofislerinden tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.
Kuruluş Türkiye’nin ilk profesyonel çim tohumu şirketidir.
Çim tohumu ve yem bitkisi tohumları özel bir bilgi birikimi gerektirdiğinden Ulusoy Tohumculuk kuruluşundan
bu yana bilgiye yatırım yapmaktan kaçınmamıştır. Bilgi
ve tecrübe edinme konusunda şirketimiz uluslararası
kuruluşlar ile işbirliğinde bulunan, kendi imkânları ile deneme sahaları, sınaî üretim tesisi ve laboratuvar kuran bir
firmadır. 1995 yılından beri Tarımsal Araştırma Kuruluşu
ünvanını da sürdürmektedir.
Ulusoy Tohumculuk, TÜBİTAK tarafından desteklenen
tarımla ilgili ilk Ar-Ge projesinin de sahibidir. Kuruluşun
tüm bu faaliyetlerinin amacı kaliteli ve fark yaratan
ürünler sunabilmektir.
Ulusoy Tohumculuk çim ve yem bitkisi tohumları sektöründe sahip olduğu güvenilirlikle birlikte sektör liderliğini
kuruluşundan bu yana sürdürmektedir. Şirketimiz,
Türkiye’de tohum sektöründe uzun soluklu bir gelişme
yakalamak ve fark yaratmak için yatırımlarına devam edecektir.
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Kalite
Yönetimi

Ulusoy Tohumculuk Kalite Yönetim Sisteminin amacı müşterilerimize uluslararası standartlarda kaliteli ürün sunmak
ve bunun sürekliliğini garanti altına almaktır. Ulusoy Tohumculuk Kalite Kontrol Laboratuvarı’nın temel görevlerinden
biri bu amaca hizmet etmektir.
Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak
hazırlanan Kalite Kontrol Planı, hangi ürüne hangi analizlerin
yapılacağından kullanılan makina ve ekipmanın kalibrasyon

Ar-Ge
& Üretim

periyodları ve yöntemlerine kadar detaylı faaliyet adımlarını
içerir. Laboratuvarımızda yapılan kalite kontrol testleri ISTA
(Uluslararası Tohum Test Birliği) standartları referans alınarak
gerçekleştirilir.
Ulusoy Tohumculuk, kurulduğu yıldan itibaren kaliteyi
daimi şirket prensibi olarak kabul etmiş ve bu konuda ödün
vermemiştir. Bu temel prensibi somutlaştırmak, kuvvetlendirmek ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda daha
iyi ürün ve hizmet sunmak amacı ile kalite yönetim sistemini
devam ettirmektedir.
Ulusoy Tohumculuk ‘un amacı mevcut ve gelecekte oluşabilecek müşteri beklentilerini iyi analiz etmek ve bu beklentileri yakalamakla kalmayıp ötesine geçmektir. Bu doğrultuda firmamız sürekli olarak kendini iyileştirmeyi taahhüt
eder. Müşterilerimizin de bu iyileşmelerden en etkin şekilde

Ulusoy Tohumculuk AR-GE Projesi’nin ilk adımı 1995 yılında
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Tarımsal Araştırma Kuruluşu Tescil Belgesi ile atılmıştır.
Resmi olarak 2000 yılında başlayan ve TÜBİTAK destekli ilk tarım projesi olan Ulusoy Tohumculuk Ar-Ge Projesi ülkemizde
çim tohumu konusunda yapılan ilk ıslah çalışmasıdır.
Ar-Ge çalışmalarımız merkez ofisimizden yürütülmektedir.
Tesis içinde ıslah projemizin temelini oluşturan laboratuvarımız, araştırma ve gözlem sahalarımız bulunmaktadır. Aynı
zamanda Türkiye’nin değişik bölgelerinde yeni çeşitlerin uygunluğunu ve performansını belirlemek amacı ile birçok test
ve denemeler yapılmaktadır.
Ulusoy Tohumculuk Ar-Ge Projesi’nin amacı, çim tohumu
kullanıcıları için bölge şartlarında yetişmiş, su ihtiyacı az,
adaptasyonu yüksek ve kaliteli ürünler ıslah etmektir.

yararlanmalarını sağlamak bizim görevimizdir.
Müşterilerimizin beklentilerini karşılamada bizlere Ar-Ge’nin
yanında üretim de yardımcı olmaktadır. Şirketimiz, İç Anadolu Bölgesi’nde üretim yapmaktadır. Ulusoy Tohumculuk ‘un
üretim miktarı bu sektör içinde Türkiye’de üretilen en yüksek
rakamdır.
Ulusoy Tohumculuk, yeniliklere açık, teknoloji ve bilimsel uygulamalar ile barışık tavrı ile müşteri beklentilerini karşılamak,
ürün kalitesini uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirmek ve korumak üzere çalışmalarını hızla sürdürecektir.
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Daha Çok Et
CARAMBA MIX (Karışım)

Lolium multiflorum
• Caramba, geniş yapraklı, çok lezzetli ve kolay sindirilebilen
tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
• Enerji ve protein değeri çok yüksek olan CARAMBA
yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak
ve silajı yapılarak da değerlendirilir.
• Caramba 6°C ila 32°C arasında her ısıda gelişir.

• Lolium multiflorum Caramba ve baklagil yem bitkilerinden oluşan
mükemmel bir yem bitkisi karışımıdır.
• Caramba’nın besleyiciliğine ve verimine baklagil yem bitkilerinin besleyiciliği
ve verimi eklenerek üstün performanslı tek yıllık bir karışım oluşturulmuştur.
• Fabrika ve diğer yemlere ve mısır silajına bağımlılığı en aza indirir.
• Hayvancılıkta maliyet kontrolü sağlayabilmek için gerekli bir yem bitkisidir.

• 18°C ila 24°C aralığında ekildiğinde ilk biçim 35 gün sonra yapılabilir.
• İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.
• Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.
• Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri
ve yüksek kuru madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.
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Daha az
tohum,
Daha yüksek
verim
Yonca DIANE

Yonca DIANE S.A.S Energy

Medicago sativa

Medicago sativa

• Büyüme hızı sayesinde yüksek verim alınır ve kolay hasat edilir.

• Tohumlar S.A.S Energy teknolojisi ile aşılıdır.

• Yüksek protein değeri içerir.

• S.A.S Energy Sinorhizobium meliloti bakterileri ile

• Kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir.
• Otu vitaminlerce çok zengindir ve hayvanlar tarafından kolayca sindirilir.
• Kuraklığa dayanıklıdır.
• Yatmaya dayanıklıdır.
• İlkbahar aylarında çabuk yapılanır. Yaz aylarında hızla büyür.

aşılanmış tohum anlamına gelmektedir.
• S.A.S Energy tohumları kullanmak tohum kullanımını
yaklaşık olarak %50 azaltmaktadır.
• Ayrıca S.A.S Energy teknolojisi,
çıkışta m2 başına %15 genç bitki artışı sağlar
• Bitkiler daha dinamik ve güçlü olur.
• Çok iyi kök ve yaprak gelişimi görülür.

Yem
Bitkilerinin
Kraliçesi
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• Verimde %6 ‘ya varan artış görülür.
• En fazla 1 cm derinliğe ekilmelidir.
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FLORA-K (Karışım)
• Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır.
• Strese (sert kışlar gibi) ve kuraklığa dayanıklı sürekli çayır-mera karışımıdır.
• Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba yemdir.
• Süt, kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir.
• Mükemmel zemin örtüsüne sahiptir.
• Susuzluğa toleranslıdır.
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Sorgum & Sudan Otu SUGAR GRAZE II
Sorghum & Sudanense

Yem
bitkisinde
tatlı çözüm

• Tek yıllık yaşam süresine sahiptir.
• Zor arazi şartlarına adaptasyonu güçlüdür.
• Gelişme tabiatı yazlık ve erkencidir.
• Ortalama çiçeklenme gün sayısı 53 gündür.
• Çıkıştan sonra ilk hasat 45-50 gün sonra yapılmaktadır.
• Sap uzunluğu 250-270 cm’dir.
• Sap durumu dik ve gevrektir.
• Çok sayıda kardeş yapmaktadır.
• Uygun bakım şartlarında 3-5 biçim yapılabilmektedir.
• Uygun biçim boyu 100-120 cm’dir.
• 60cm altında yeşil otlatmaya uygun değildir. (Prüsik asit)
• Geniş yapraklı ve silaja uygundur.
• Besleyiciliği ve sindirebilirliği yüksektir.

225 cm

Sorgum & Sudan Otu
GREENGO
Sorghum & Sudanense
• Tek yıllık, yazlık ve erkencidir.
• Yaprak sap oranı yüksektir.
• Ekimden 45-50 gün sonra hasat edilebilir.
• Bitki boyu 250-280 cm’ye kadar ulaşabilir.
• Yapraklar geniş ve silaja uygundur.
• Süt ve et verimini arttırır.
• Hastalık ve zararlılara toleranslıdır.
• Protein oranı yüksektir. Besleyicidir.
• Selüloz oranı düşüktür. Sindirilebilirliği yüksektir.

12

13

BMR Sorgum CENTURION
BMR Sorghum
• Çok kaliteli kaba yem bitkisidir.
• Süt ve besi hayvancılığında verimliliği arttırmak için çok iyi bir alternatiftir.
• Sıcağa ve kuraklığa karşı toleransı yüksektir.
• Enerji değeri yüksektir.
• Ot verimi yüksektir.
• “BMR” genetik özelliğine sahip bir çeşittir.
° Sindirilebilirliği çok yüksektir. Lezzetlidir.
° Besi hayvancılığında kilo alımına destek olur.
° Süt üretimini arttırır.

Domuz Ayrığı
Dactylis glomerata
• Uzun ömürlü, çok yıllık, büyük yumaklar teşkil ederek gelişen yem bitkisidir.
• Kuraklığa dayanıklıdır.
• Ilıman ve yağışlı yerlerde bol verim vermesi, biçimden sonra hızla gelişmesi
nedeni ile yaygın olarak tarımı yapılmaktadır.
• Ot verimi oldukça yüksek ve kalitesi iyidir. Baklagillerle birlikte
kuru ot elde etmek veya otlatmak amacı ile yetiştirilir.
• Hemen her toprakta yetişebilse de tınlı ve killi, iyi drenajlı ve
verimli topraklarda iyi gelişir.
• Gölgeye karşı çok toleranslıdır. Birçok bitkinin gelişemediği gölge alanlarda
oldukça iyi gelişir.

Çayır Salkım Otu
Poa pratensis
• Uzun ömürlü çok yıllık, köksap teşkil ederek gelişen kısa boylu bir yem bitkisidir.
• Ekimden sonra biraz yavaş gelişmesine karşılık, daha sonra köksaplarıyla etrafa yayılır.
• Çiğnenmeye dayanıklı, otlatmaya çok elverişlidir.
• Genellikle otlatma maksadıyla yetiştirilen kaliteli kaba yem bitkisidir.
• Kısa boyludur, boyu elverişli şartlar altında 60-70 cm ‘yi geçmez.
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Otlak Ayrığı
Agropyron cristatum
• Çok yıllık bir buğdaygil yem bitkisidir.
• Aşırı otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklı bir bitkidir.
• Soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır.
• Derin ve yoğun saçak kökleri kurağa dayanıklılığının nedenidir.
• Her türlü toprakta başarıyla yetiştirilebilir.
• Ayrıklar yalnız olarak ekilebildiği gibi, buğdaygil ve baklagil
yem bitkileri ile karışık olarak da ekilebilir.
• Otlak ayrığının kuru maddesinin sindirilme ve ham protein
oranları diğer ayrık türlerinden daha yüksektir.

Çayır Yumağı
Festuca pratensis
• Kış dayanımı ve ot verimi yüksek çok yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
• Kuraklığa dayanıklıdır.
• Buğdaygil ve baklagil karışımlarında yüksek verimli iyi bir mera bitkisidir.
• Kök derinliği yüksektir.
• Otunun kalitesi iyi, ot verimi oldukça yüksektir.
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Macar Fiğ
Vicia pannonica

Korunga
Onobrychis sativa

• Soğuğa ve kurağa en fazla dayanan fiğ türlerinden birisidir.
• Orta anadolu koşullarında sonbaharda ekilen macar fiği
• Uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve özellikle soğuğa çok dayanıklı bir yem bitkisidir.
• Kıraç koşullar altında yem üretimi amacıyla yetiştirilebilecek en iyi bitkilerden
birisidir. Uygun zamanda biçimi yapılırsa kaliteli ot alınabilir.
Kalkerli topraklarda başarıyla tarımı yapılmaktadır.
• Yonca tarımına uygun olmayan kıraç, zayıf ve çakıllı topraklarda da korunga yetişir.
• Her türlü iklim ve toprak şartlarında ekim nöbetine sokularak zayıf ve

kıştan zarar görmemektedir.
• Kıraçta ot üretimi amacı ile başarıyla yetiştirilebilecek bir yembitkisidir.
• Toprak yönünden fazla seçici değildir. Diğer fiğ türlerinin
yetişmediği ağır killi ve nemli topraklarda yetiştirilebilir.
• Birçok fiğ türünün aksine, saplar yardımcı bitki olmadan
yarı dik olarak gelişebilir. Bitki 60-70 cm kadar boylanır.

kıraç alanları ıslah eder.
• Aynı zamanda kıraç ve erozyona açık yerlerde suni meraların kurulmasında
karışıma giren önemli bir bitkidir.
• Korunga, hayvanlara yeşil veya kuru olarak yedirilebilir.
Yeşil yedirildiğinde şişkinlik yapmayan ve protein içeren değerli bir kaba yemdir.

Adi Fiğ
Vicia sativa l.
• Yurdumuzda en fazla yetiştirilen yembitkilerinden biri olan fiğ,
tek yıllık bir bitkidir.
• Kurağa ve soğuğa fazla dayanıklı değildir.
• Sulanabilen veya fazla yağış alan, nemli bölgelerde
iyi bir gelişme göstermektedir.
• Adi Fiğ çoğunlukla ot üretimi, tane üretimi ve otlatma amacıyla ekilmektedir.
Ayrıca yeşil gübre olarak da ekimi yapılmaktadır.
• Yeşil ve kuru otu besleyici ve kalitelidir.
• Taneleri, yüksek oranda ham protein içerdiği için,
hayvan beslenmesinde yoğun yem olarak kullanılabilir.
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Ak Üçgül
Trifolium repens
• Uzun ömürlü çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
• Kısa boylu stolonlu bir bitki olması nedeniyle
genellikle otlatmak amacıyla yetiştirilir.
• Sulanabilen ve düzenli yağış alan bölgelerin bitkisidir.
• Otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklıdır.
• Bitkinin gövdesi yere yatık olarak gelişir. Bu da bitkinin besleyici özelliğini
ve lezzetini artırır. Çünkü otlatma sırasında hayvanlar besin maddesi
en üstün olan çiçek ve yapraklarını yerler.
• Büyüme özelliği olarak son derece başarılı bir şekilde
toprak erozyonunu azaltır.

İskenderiye Üçgülü
Trifolium alexandrinum
• İskenderiye Üçgül’ü tek yıllık baklagil bir yem bitkisidir.
• Hızlı boylanır ve kaliteli kaba yem ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.
• Özellikle süt hayvanlarında verim artışı sağlar.
• Ilıman bölgelerde yetiştirilir.
• Tek çeşit olarak ekilebildiği gibi, yem bitkisi karışımlarında da kullanılabilir.
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Çayır Üçgülü

Kırmızı Üçgül

Trifolium pretense

Trifolium incarnatum
• Kırmızı üçgül, tek yıllık, kışa oldukça dayanabilen bir yem bitkisidir.
• Kışı ılıman geçen bölgelerde kışlık olarak yetiştirilebilir.
• Kırmızı üçgül, esas olarak kışın otlatmak veya

• Kısa ömürlü, çok yıllık, ekim nöbeti için çok uygun bir
yem bitkisidir. Genellikle 3-4 yıl yaşar. Buğdaygillerle
karışım şeklinde yetiştirilebilir.
• Sulanabilen ve yıllık yağışı yüksek ve düzenli bölgelerde,

kuru ot üretimi amacıyla yetiştirilir.

• Tek çeşit olarak ekilebileceği gibi, karışımların içinde de

otlatmak ve kuru ot amacıyla yetiştirilir.
• Ot için yetiştirildiği zaman çok değerli bir yem elde edilebilir.

kullanılabilir. Bu sebeplerle çok önemli bir yem bitkisi çeşididir.

• Mera bitkisi olarak da çok büyük bir değere sahiptir.
• Bitkinin köklerinde oluşan yumrucuklar,
toprakta azot biriktirerek toprağı güçlendirirler.
• Kökleri oldukça derine gider ve toprak içinde bol miktarda yayılır.
Bu da toprakta organik madde birikmesine sebep olur.

Gazalboynuzu
Lotus corniculatus
• Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.

Trifolium subterraneum
• Bitkinin meyve ve tohumları toprağın içine gömülerek orada gelişir. Yer altı üçgülü aslında tek yıllık bir bitkidir.

• Kıraca oldukça dayanıklıdır.

Ancak, toprak içerisinde oluşup orada kaldığı için ertesi yıl bu tohumlardan yeni bitkiler meydana gelir.

• Drenajı zayıf, tuzlu ve alkali, verimsiz topraklarda yetişebilir.

Böylece, bitki çok yıllık bir bitki gibi görünür. Tohumların bu durumu bitkinin otlatmaya dayanıklı olmasına

• Tuzluluğa dayanıklıdır.
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Yeraltı Üçgülü

yardım eder. Bu sebeple yer altı üçgülü çok iyi bir mera bitkisidir.

• Özellikle otlatma amacıyla tek başına ve karışım olarak ekilebilir.

• Diğer üçgül çeşitlerinin yaşayamadığı toprak şartlarında bile gelişebilir.

• Otu lezzetli ve besin değeri yüksektir.

• Daha uzun süre dayanması için Yonca tohumu ile karıştırılarak da kullanılabilir.
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Çayır Düğmesi
Sanguisorba minor
• Çayır Düğmesi ya da Küçük Çayırdüğmesi Gülgiller familyasından
çok yıllık bir bitki türüdür.
• Kuru otluk çayırlarda özellikle kalkerli topraklarda yetişen

Arı Otu
Phacelia tanacetifolia

40-90 cm uzunluğunda çok yıllık otsu bitkidir.
• Kuraklığa son derece dayanıklıdır.
• Bütün yıl boyunca gelişimini devam ettirir.

• Tek Yıllık aromatik bir yem bitkisidir.
• Özellikle arıcılık yapan işletmeler tarafından kovanların
veya çiftliklerin yakınlarına ekimi yapılmaktadır.
• Ayrıca yem bitkisi olarak da kullanılmaktadır.

Yem Şalgamı
Brassica rapa rapa
• Çok iyi sindirilebilen, yüksek verimli hayvan yem şalgamı çeşididir.
• Yaprakları ve kökü koyun, düve, sığır ve süt inekleri tarafından iştahla yenir.
• Dönüme atılan tohum miktarının az, alınan verimin çok olmasından dolayı
maliyeti çok düşüktür.
• Düzenli olarak yedirildiğinde süt veriminde günlük 4-5 lt artış sağlanır.
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MERKEZ OFİS:
Adres : Oğulbey Mahallesi Serpmeleri
		 No:444, P.K. 14-06830
		 Gölbaşı / ANKARA
Tel
: (0.312) 615 51 73
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: (0.312) 615 51 74
E-posta : ulusoy@ulusoyseed.com.tr

İSTANBUL BÖLGE OFİSİ:
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Tel
: (0.212) 659 17 68
İZMİR BÖLGE OFİSİ:
Adres : Ergene Mah. Osmangazi Cad.
		 567/2 Sokak
No: 3 / F
		 Bornova / İZMİR
Tel
: (0.232) 339 15 87
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