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ÖNSÖZ

 Faruk ÇELİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen 
en önemli unsurların başında kuşkusuz  zararlı 
organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve 
yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen 
kültür bitkilerinde bugün itibariyle ekonomik olarak 
zarara neden olan toplam 589 zararlı organizma tespit 
edilmiştir.  Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılardan 
dolayı ortalama %30-35, salgın durumunda ise %100 
oranında zarar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple 
bitki sağlığı tedbirleri bir ülkede gıda güvenliğinin 
sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu zararlı 
organizmalar ile don, dolu, kuraklık vb. abiyotik stres 
koşullarına karşı yapılan tüm korunma faaliyetleri 
zirai mücadele olarak tarif edilir. 

Yapılan zirai mücadele faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığı ile agroekosistem ve 
biyolojik denge üzerine muhtemel yan etkilerini azaltacak şekilde sürdürülebilir tarımsal 
üretim tekniklerine uygun yapılması da son derece önemlidir. 

Bakanlığımızın zirai mücadele konusunda belirlediği strateji uluslararası düzeyde 
kabul gören “Entegre Zirai Mücadele” yaklaşımı olup, bu kapsamda öncelikle dayanıklı 
çeşitlerin kullanımı, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele ile kimyasal 
mücadeleye alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılmasıdır. 
Bu amaçla tüm ülkede Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik 
verilmektedir. Kimyasal mücadele entegre mücadelenin son halkası olup, Bakanlık 
olarak hedefimiz Ülkemizde entegre mücadele programlarında pestisitlerin etkin ve 
doğru kullanımının sağlanması ile yıllık birim alana kullanılan pestisit miktarının yıldan 
yıla azaltılmasıdır. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan kimyasal 
bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması neticesinde bitkilerde fitotoksisite, zararlı 
organizmalarda direnç ve bitkisel ürünlerde kalıntı sorunu oluşmaktadır. 

Bitkisel ürünlerde hangi zararlı organizmaların bulunduğu, bunlarla ne zaman 
ve nasıl mücadele edileceği, ilaç-pestisit kalıntı sorunu olmayan ürünlerin nasıl 
yetiştirebileceği konularında Bakanlığımız uzmanlarınca hazırlanan bu el kitapçığının 
üreticilerimize büyük ölçüde yardımcı olacağı düşüncesiyle tarım sektörümüze ve 
çiftçilerimize faydalı ve hayırlı olmasını dilerim.
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1. DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Domates, Dünyada üretimi yapılan en önemli sebze türlerinden 
biridir. Dünya domates üretimi, 2009 yılında toplam 4.980.424 hektar 
alanda 141.400.629 ton olarak gerçeklemiştir (FAO). Domates, kısa 
vejetasyon süresinde yüksek verimliliği ile her yıl artan üretim ve tüketim 
miktarı yüksek ticari öneme sahip bir bitki türüdür. Aynı zamanda, içermiş 
olduğu vitaminler, minareler amino asit, seker ve lifler ile iyi bir besin 
kaynağıdır. 

Domatesin anavatanı, Peru ve Ekvatorun yer aldığı Güney Amerika 
ülkeleridir. Domates, ilk defa Meksikalılar tarafında kültüre alınmış ve 
Yeni Dünyanın Keşfinden sonra Amerika’dan Avrupa’ya ve Dünyanın 
diğer tarafların yayılmıştır. Ülkemize 1900 yıların başlarında Adana’da 
yetiştirilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde örtü altı sebze yetiştiriciliği 1950’li yıllarda başlanmış olup, 
1990’lı yıllara kadar yavaş bir büyüme göstermiş, 1990’lı yıllardan sonra 
ise hızlı bir artış meydana gelmiştir.  Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde türler 
karşılaştırıldığında en büyük payı domates almaktadır. 

Büyüme tipi açısından domates üç gruba ayrılır. 

1. Bodur domatesler 

2. Yarı bodur domatesler 

3.  Sırık domatesler 

Şekil 1. Bodur (yer) ve sırık domates

Sırık domatesler örtüaltı yetiştiriciliği için uygun tiplerdir.
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Domates tohumu çimlendikten sonra toprak yüzeyine çıkan fidede 2-7 
adet yapraklı boğum oluştuğunda, sürgün ucunda başkalaşım meydana 
gelerek, çiçek tomurcuğu oluşur ve bu yüzden bitkinin boyuna büyümesi 
durur. Ancak çiçek salkımını taşıyan yaprak koltuğundaki yan sürgün 
tomurcuğu uyanarak sürer ve bitkinin boyuna uzaması bu yan sürgün 
vasıtasıyla devam eder. Bundan sonraki her sürgünde 1-3 yapraklı boğum 
oluşturduğunda, yukarıda anlatılan olay aynen tekrarlanır. Böylece sırık 
domateslerin boylanması 2-5 m’ye kadar devam eder. Bodur domateslerde 
ise oluşan çiçek tomurcuğunun yanından yeni bir büyüme ucu oluşmaz 
boylanma devam etmez.

Domateste çimlenmeyle beraber oluşan kökçük uzayarak kazık kökü 
oluşturur. Kazık kök, uzamaya devam ederken üzerinde yan kökler oluşur 
uygun koşullarda kökler 1,5-5 m ye uzayabilir. Örtü altı koşullarında 
yetiştirilme dönemine ve çeşitlere göre değişmekle birlikte kökler 30-40 
cm yayılabilir ve 60 cm derinliğe kadar inebilirler.

Gövde başlangıçta otsu yapıda iken, yaşlandıkça odunsulaşır, fakat 
buna rağmen artan bitki ve meyve ağırlığını taşıyabilecek kapasitede 
değildir. Bu sebeple başlangıçta dik duran gövde, zamanla yer üzerinde 
yayılmaya başlar.

Domates 6-7 gerçek yapraktan sonra ilk çiçek salkımı görülür. Sonraki 
çiçek salkımları birinci çiçek salkımından sonraki 2-4 yapraktan sonra 
meydana gelir. Salkımdaki çiçek sayısı 3’den 400’e kadar değişiklik 
gösterebilir. Çiçek salkımları basit (tekli) veya bileşik (dallanan) yapıda 
olabilir.

 Şekil 2. Domates meyveleri
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İklim İstekleri

Domates, meyvesi yenen sebzeler içinde en çok tüketilen önemli 
sebzelerden birisidir. Ülkemizin tüm tarımsal alanlarında açıkta 
yetiştiriciliği yapılmasına rağmen, örtü altı yetiştiriciliği, daha çok Ege, 
Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır

Domates, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Soğuklardan hoşlanmaz. 
Yetiştirme döneminde sıcaklık -20C ye düşerse, bitki tamamen zarar 
görür. Sıcaklık, 140C altına düştüğü zaman olgunlaşma gecikir ve verim 
düşer. Bitki büyümesi için en uygun sıcaklık, 22-260C’dir. Sıcaklık 150C’nin 
altına ve 350C’nin üstüne çıktığı zaman meyve tutumunda düzensizlikler 
olmaktadır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 8-12 0C derece 
olması istenir. 110C altındaki sıcaklıklarda çiçekler açar, ancak tozlanma 
ve döllenme açısında problemler yaşanır. İyi bir tozlanma ve döllenme 
için sıcaklığın en az 16-170C den yüksek olması gerekir.

Genel olarak sıcaklık 240C’nin üzerine çıktığında, seralar 
havalandırılmaya başlanmalıdır. Sera içinde oransal nem, % 65-70 
olmalıdır. Döllenme için ise nemin %70-80 olması gerekir. Domates 
yetiştiriciliğinde ışığın da önemi büyüktür. En az 6 saat doğrudan güneş 
ışığı alan yerlerde yetiştirilmelidir. Isının yüksek, ışığın düşük olduğu 
dönemlerde bitki zayıf gelişir ve boya kaçar, ısının düşük ışığın yüksek 
olduğu dönemlerde ise bitki gelişimi yavaşlar. Düşük ışıklanmada şiddetli 
meyve dökümleri görülmektedir. 

Toprak İsteği

Domates, toprak bakımından fazla seçici değildir. Hava ve su tutma 
kapasitesi iyi ve tuzluluk içermeyen derin topraklardan hoşlanır. Kumlu 
topraklardan hafif killi topraklara kadar hemen her toprak tipinde yetişir. 
Derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, organik ve besin maddelerince 
zengin pH’sı 5-7 (hafif asit) olan topraklarda en iyi sonucu verir. Domates 
derin köklü bir bitki olduğu için yapılacak toprak işlemesinde sürüm 
derince yapılmalıdır.

Çeşit Seçimi

Domateste çeşit seçimini pazar istekleri, yetiştiricilik dönemi, 
yetiştiricilik yapılan bölgede zarar yapan hastalık ve zararlı etmenlerin 
varlığı gibi birçok faktör etkiler. Günümüz koşullarında F1 çeşitler 



-10-

D O M AT E S  PATATES  
SOĞAN MİLDİYÖSÜ

yüksek verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık özellikleri ile ön plana 
çıkmışlardır.

Ülkemizde örtü altında farklı dönemlerde yetiştiricilik yapılmakta ve 
bu dönemlerde de iklim özellikleri farklılık göstermektedir. Çeşit seçimi 
yapılırken verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, kaliteli, Pazar isteklerine 
uygun ve yetiştirme dönemine uygun çeşitler seçilmelidir.

Şekil 3. Domates çeşitleri

Ana Ürün 
Dönemi

Yetiştirme Dönemi Dikim tarihleri Hasat tarihi

Çift Ürün
Sonbahar Ağustos Eylül Kasım-Şubat

İlkbahar Ocak-Şubat Nisan-Temmuz

Tek Ürün Ekim Şubat-Temmuz

Yetiştirme Tekniği 

Domates tohumu, yetiştiricilik yapılacak alana doğrudan 
ekilebilmektedir. Günümüzde yetiştiricilik; tohum sarfiyatının azaltılması, 
erkencilik sağlaması, düşük çimlenmeyi ve düzensiz çıkışı önlenmesi, 
toprak koşullarının tohumla ekime uygun olmaması, uygun tohum ekim 
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mibzerlerinin yokluğu ve yazlık sebzeler için erken ilkbahar döneminde 
düşük sıcaklık risklerinden kaçınmak gibi nedenlerle fideler yetiştirilerek 
elde edilen hazır fidelerin, yetiştiricilik yapılacak alana şaşırtılması yoluyla 
yapılmaktadır.

Fide yetiştiriciliğinde, genel olarak ( torf, perlit, vermikulit) veya (torf, 
perlit, toprak) veya (yanmış hayvan gübresi, kum, toprak) gibi karışımlar 
kullanılır. Yanmış hayvan gübresi, kum, toprak karışımında 1:1:1 oranı 
kullanılır. Torf, perlit, toprak karışımında 2:1:1 oranı kullanılmaktadır. 
Hazırlanan fide yetiştirme ortamları, viyoller veya plastik torbalara 
doldurulur. Fide yetiştirme materyali ile doldurulmuş fide torbalarının 
veya viyollerin iyice sulanması ve sonra tohum ekiminin yapılması 
gerekir.

Tohumların 3-4 saat ıslatıldıktan sonra ekilmeleri çimlenmeyi 
kolaylaştırır. Tohumlar 1-3 cm. derinliğinde ekilmelidir. Tohum ekimini 
takiben tekrar hafifçe sulanması faydalıdır. Tohumların çimlenmesi için en 
uygun toprak sıcaklığı, 12-15 ºC olmalıdır. Bu sıcaklıklarda tohumlar 5-13 
gün içinde çimlenir. Tohum ekimin den 5-7 hafta sonra elde edilen fideler 
asıl yetiştiriciliği yapılacak olan araziye dikilebilir.

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde kullanılan tohumların çok pahalı 
olması ve çiftçi şartlarında fide yetiştiriciliğinde tohum kaybının çok 
olması sebebi ile daha ekonomik bir yetiştiricilik için fide firmalarında 
temin edilen fideler vasıtası ile yetiştiricilik yapılmaktadır.

Dikim Yerlerinin Hazırlanması ve Dikim

Serada toprak hazırlığı yapılırken, toprak analizleri yapılıp gerekli taban 
gübreleri verildikten sonra son kez sulama yapılır ve toprak tava geldiğinde 
derin bir şekilde devirmeden sürüm yapılır ve dikim yerleri hazırlanır. 
Dikim tek sıralı düşünülüyorsa, 100x50, 80x50, 90x40 ölçülerinde; çift 
sıralı düşünülüyorsa, 120x(60x40), 100x(60X50) ölçülerinde ve kuzey-
güney istikametinde yapılır. Dikim yapılacak fidelerin uygun büyüklüğü, 
5-6 gerçek yapraklı olduğu dönemdir. Özellikle yaz aylarında dikim işlemi 
öğleden sonra veya bulutlu havalarda yapılmalıdır ki fideler fazla su 
kaybından zarar görmesin. Diğer bütün fidelerde olduğu gibi şaşırtmada 
en önemli konu can suyudur. 
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 Şekil 4. Domateste sıra üzeri ve sıra arası mesafeler 

Gübreleme

Çiftlik gübresi, toprağa ve üzerinde yetiştirilecek ürünlere gerekli 
besin maddelerini sağlar. En önemli yararı, toprağı humus yönünden 
zenginleştirmesidir. Çünkü çiftlik gübresinde bulunan besin maddeleri, 
ticari gübrelere göre çok düşük oranlardadır. Bunun yanında, 
humusun sağladığı yararlar ise oldukça fazladır.  Bu yararları şu şekilde 
sıralayabiliriz:

•	Humusça zengin olan toprakların işlenmesi daha kolay olur.

•	Toprağın su tutma ve havalandırma özelliği artar.

•	Toprağın mikroorganizma faaliyeti artırılır. Böylece bitkinin alacağı be-
sin maddesi alımına yardımcı olunur.

•	Humusla fazla ağır ve killi topraklarla, hafif ve kumlu toprakların olum-
suz yönleri giderilir ve sebze tarımına daha yararlı bir şekle gelmesini 
sağlar.

•	Toprakta besin maddelerinin tutunmasını sağlar.

•	Toprak tuzlanmasının önüne geçer. Tuzluluğu azaltır.

•	Az miktarda besin maddesi verir.

Domates yetiştiriciliği için, ticari gübrelerin dışında, dekara önerilen 
çiftlik gübresi 3-5 ton’dur. Bu miktar çiftlik gübresi hiç olmazsa 2-3 yılda 
bir defa tarlaya verilmelidir. Ancak kullanılacak çiftlik gübresinin taze 
olmaması, en az bir yıl eskimiş yani yanmış olması faydalıdır. Yanmamış 
çiftlik gübreleri kullanılmamalıdır.
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Domateste ilk meyve büyümeye başlayıncaya kadar azotlu gübre 
uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Bu aşamaya kadar bitkinin azot 
ihtiyacı düşüktür. Erken dönemdeki fazla azotlu gübreleme bitkilerin 
vejetatif olarak aşırı gelişmesine neden olurken meyve tutumunu 
azaltır. Domateste kaliteyi en çok etkileyen element potasyum olup, 
azot potasyum oranı en az ½ veya 2/3 düzeyinde tutulmalıdır. Domates 
üretiminde toplam azotun %10-30 u toprakta tutunması iyi olan fosforun 
%90-100 ü ve potasyumun %50-60 ı fide dikimi öncesinde taban gübresi 
olarak verilirken geriye kalan kısımlar üst gübre olarak tatbik edilir. 
Domates yetiştiriciliğinde iyi yanmış çiftlik gübresi de kuşkusuz diğer 
birçok üründe olduğu gibi domates de çok önemlidir. 

Sulama

Serada domates yetiştiriciliğinde sulamaya çok dikkat etmek gerekir. 
Dengeli bir gelişme için bitki meyveye yatana kadar az fakat sık sulama 
yapılmalı meyve tutumundan itibaren su miktarı arttırılmalıdır. Can suyu 
bolca verilmeli daha sonraki sulamalar az olmalıdır. Bu, bitki kök gelişimini 
teşvik eder. 

Askıya Alma

Serada domates yetiştiriciliğinde daha çok sırık çeşitler kullanılır. Tek 
başına dik büyüyemeyen domates bitkilerinin mutlaka askıya alınmaları 
veya bir herekle dik durmalarının sağlanması gerekir.

Askıya Alma;

1-Bitkileri dik tutabilmek

2-Bitkilerin ışık gören yüzeyini arttırmak

3-Sere içindeki hava hareketini sağlamak

4-Verim ve kaliteyi artırmak

5-Erkencilik sağlamak

6- Bakım ve hasat işlemlerini kolaylaştırmak

7-Bitki ömrünü uzatmak için önemli bir uygulamadır.

Askıda dikkat edilecek en önemli konu, özellikle meyveler oluştuğunda 
bitkilerin alacağı ağırlığı çekecek dirence sahip yapıların inşasıdır. 
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Bu yapılara her bitki için ayrı ip bağlanır. 
İpler bitkiye 3. veya 4. yaprağın gövdeye 
birleştiği yerin altından gövdeyi boğmayacak 
şekilde bağlanır. Askıya alma işlemi bitkilerin 
elastik olduğu öğleden sonra yapılmalıdır 
ki bitkide yaralanmalar oluşmasın. Askıya 
alınan bitkilerin boyları aynı hizada olmalıdır. 
Bitkiler aynı hizada olamazsa aşağıda kalan 
bitkiler gölgede kalacağı için verimliliği 
düşecektir.

Budama

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde yapılacak diğer önemli bir 
işlem, topluca budama denilen koltuk alma, yaprak alma ve uç alma 
işlemleridir. Domateste gövde ile yaprak sapı arasındaki gözlerde çıkan 
sürgünlere koltuk adı verilir. Bu sürgünlerin alınması işlemine de koltuk 
alma denir. Tek gövdeli olarak büyümesini istediğimiz bitkinin şeklini 
korumuş oluruz. Koltukların alınma devresi 5-15 cm boya eriştikleri 
zamandır. Erken koparıldıklarında yeniden çıkma ihtimalleri varken, 
geç koparıldıklarında hem boşa besin maddesi tüketmiş olurlar hem de 
bitkide açılacak yara yüzeyi artmış olacaktır. Koltuk alma işlemi bitkinin 
su içeriğinin yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır. Bu budama 
için gereken işçilik azaltacağı gibi koltukların bitkiden kolay ayrılması 
sebebi ile daha az yara tabası oluşur. 

Yaprak alma diğer bir budama şeklidir. Olgunlaşmaya başlayan 
salkımların altındaki yapraklar alınarak olgunlaşma hızlandığı gibi 
havalandırma ve ışıklanma da sağlanmış olur. Ayrıca yaşlı ve hasta 
yapraklarda alınır. Yapraklar aşağı doğru değil de yukarı doğru 
koparılmalıdır. Bir başka budama şekli de uç almadır. Bitkilerin fazla 
uzamalarını engellemek için uç alma işlemi yapılır.

Uç alma işlemi, planlanan son hasat tarihinden kış aylarında 8-12 
hafta, yaz aylarında 5-6 hafta önce bırakılacak son salkımın 3-4 yaprak 
üzerinden yapılır. Uç alma işlemi ayrıca bitkinin gelişmesini durdurarak 
meyvenin olgunlaşmasını hızlandırır.

Domates bitkisi, sabahtan öğleye kadar su içeriği yüksek olduğu 
için daha kırılgandır. Bu sebeple bütün budama işlemleri bu aralıkta 

Şekil 5. Askıya alınmış domates 
bitkileri
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yapılmalıdır. Bu işçilik süresini ve yara tabakası oluşmasını azaltır. 
Budamada dikkat edilecek diğer önemli bir nokta ise budama yapılırken 
tırnak tabakası bırakılmamalıdır. 

Şekil 6. Domateste tepe ve yaşlı yaprakları budama

Şekil 6. Domateste koltuk budaması

Havalandırma

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde en önemli kültürel işlemlerin 
biride yetiştirme ortamın havalandırılması işlemidir. Güneşli bir günde 
dış ortam soğuk olsa bile örtü altı koşulları bitki için optimum iklim 
koşullarının üstüne çıkabilir. Örtü altı koşullarında hava oransal nemimin 
% 60-90 arasında olması istenir. Hava oransal nemi optimum koşullardan 
aşağı düşerse verim ve kalite kayıplarına sebep olur. Üstüne çıkarsa 
hastalık ve zararlı yoğunluğu artar. Erken sonbahar veya geç ilkbahar 
da havalandırma ile ortam sıcaklıkları yeterli düzeye düşmeyebilir Bu 
dönemlerde gölgeleme materyalleri ile sera gölgelendirilmeli ve ortam 
sıcaklıkları düşmesi sağlanmalıdır. 
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Hasat

Serada tek ürün yetiştiriciliğinde Şubat ayında başlayan hasat, Temmuz 
ayına kadar sürer. Sonbahar yetiştiriciliğinde, Kasım ayı ortalarında başlar, 
Şubat ayı ortalarında biter. İlkbahar yetiştiriciliğinde ise Nisan ayından 
Temmuz ayına kadar sürebilir.

Domatesin yeşilden kırmızıya kadar oluşan farklı olum dönemlerinde 
hasat edilebilmesi nedeniyle, hasat zamanı; pazara olan uzaklığa, yol 
durumuna ve tüketici istekleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Hasat yapılırken dikkate edilmesi gereken en önemli konular şunlardır;

•	Hasat yapan işçilerin hasadın nasıl yapılacağını bilmelidirler.

•	Hasat havanın kuru ve serin olduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır.

•	Domatesi hasat eden işçilerin elleri temiz olmalı ve hasat yaparken 
meyveyi fazla sıkarak zarar vermemelidirler.

Hasat sırasında kullanılan kaplar, hasat edilen meyveye zarar 
vermeyecek şekilde yumuşak ve temiz olmalıdır. Hasat sırasında kullanılan 
taşıma kapları tamamen doldurulmamalıdır. Hasat edilen domatesler, 
taşıma kabına yavaş bırakılmalıdır. Hasat edilen domatesin toplandığı yer 
temiz olmalı ve direk güneş ışığı almamalıdır.
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2. PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir 
bitkilerden biridir. Güney Amerika’nın And Dağlarından gelmiştir. 
Dünyamızın giderek büyüyen açlık sorununa cevap verebilecek önemli 
bitkilerin başında gelmektedir.

Patates, ülkemize 150 yıl kadar önce Rusya ve Kafkaslar üzerinden doğu 
bölgelerimize, bir asır kadar önce de Avrupa üzerinden batı yörelerimize 
girmiştir. Bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber, 
özellikle Orta Anadolu’da önemli durumdadır.

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

Sıcaklık

Patates ılıman ve serin iklim bitkisidir. Patates yetişme mevsimi 
boyunca ortalama 15-18oC bir sıcaklık ister. Dikim için toprakta + 8oC’ 
lik sıcaklık ister, toprak sıcaklığı + 8 oC’ nin altında ise dikimi geciktirmek 
yararlı olur. Gelişme süresi içerisinde, kısa gelişme süreli çeşitlerin 1600oC, 
uzun gelişme süreli çeşitlerin ise 3000oC ısı toplamına ihtiyaçları vardır.

Yağış ve Nem

Patates bitkisi kuraklığa pek çok bitkiden daha az dayanıklıdır. Yetişme 
mevsimine dağılmış 300-450 mm’ lik yağış veya buna eşdeğer sulama 
gereklidir. 

Gün Uzunluğu

Patates için günde 12 saat veya üzeri uzun gün, 10 saat veya aşağısı 
kısa gün ve bunun arası nötr gün olarak kabul edilir.

Işık Yoğunluğu

Yüksek yaylalar ışık yoğunluğunun ovalara kıyasla daha fazla olduğu 
yerlerdir. Ancak ülkemizin coğrafi konumundan dolayı ışık yoğunluğu 
genellikle sorun değildir.

Toprak İstekleri

Patates bitkisinin kök sistemi zayıf olduğundan derin profilli, havadar, 
yumuşak, kabarmış, iyi ısınabilen ve süzek topraklarda bol verimli olur, 
düzgün ve kaliteli yumrulu ürün verir. 
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Ağır bünyeli topraklar kök gelişmesini engeller, yumruları çürütür. 
Patates toprak reaksiyonunun nötr ve hafif asit ( pH = 5.5 - 6.0 ) olduğu 
koşullarda daha iyi gelişir. pH = 4.8 in altında ise bitkilerde kalsiyum 
yetersizliği belirtileri görülür. Taban suyu yüksek ve çorak (tuzlu) 
topraklarda patates tarımı yapılamaz.

Ekim Nöbeti

Patates, bir çapa bitkisi olduğu için ekim nöbeti içerisinde önemli bir 
yeri vardır. Özellikle, hafif yapılı topraklarda ekim nöbetine sokulabilecek 
en iyi bitkilerden birisidir. Patates bitkisi kendisinden sonra ekilecek bitkiye 
temiz ve havalanmış bir toprak bırakmaktadır. Aynı tarlaya üst üste patates 
dikiminden kaçınılmalıdır.

DİKİM

Tohum Yatağı Hazırlığı

Patates, toprak altı organları için yeterli oksijeni ve nemi sağlayan, aşırı 
su tutmayan, iyi yapılı, gevşek ve keseksiz bir tohumluk yatağı ister.

Tohumluk Kalitesi

Patates tarımında verimi belirleyen ana etkenlerden biri de kullanılan 
tohumluğun kalitesidir. Tohumluk kalitesi ile anlatılmak istenen; çeşit, 
sağlık durumu, fizyolojik yaş, yumru boyu ve filiz gelişimi gibi verimi 
doğrudan etkileyen özelliklerdir.

Çeşit Seçimi: Yetiştirici nasıl bir ürün elde etmek istediğine önceden 
karar vermeli, üretim amacını önceden belirlemelidir. Patates çeşitlerinin 
yetişme süreleri farklı olduğundan, turfanda veya normal patates 
yetiştirme gayesine göre uygun çeşit seçimi yapılmalıdır.

Yetişme Sürelerine Göre Patates Çeşitleri;

1- Çok erkenci çeşitler : Yetişme süreleri  80 günden önce

2- Erkenci çeşitler : Yetişme süreleri  81-90 gün

3- Orta Erkenci çeşitler : Yetişme süreleri  91-110 gün

4- Geççi çeşitler : Yetişme süreleri  111-120 gün

5- Çok geççi çeşitler : Yetişme süreleri  120 günden fazla    
olmak üzere başlıca beş grupta toplanmaktadır. 
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Tohumluğun Sağlık Durumu: Patates tohumluğu patates siğili, 
bakteriyel solgunluk, kahverengi çürüklük, patates kist nematodu, halkalı 
çürüklük ve virüs gibi tehlikeli hastalık ve zararlılarla bulaşık durumda 
olmamalıdır.

Fizyolojik Yaş: Patates tohumluğunda fizyolojik yaş bazı durumlarda 
tohumluğun sağlığından bile önemli olabilmektedir. Tohumluk yumrunun 
filizlenme ve bundan kaynaklanan verim kapasitesi ile tohumluğun 
fizyolojik yaşı arasında doğru bir ilişki bulunmaktadır. Dikimden önce 
patates yumrusu üzerinde bulunan gözlerin uyanmış olması gerekir. Eğer 
gözler uyanmamışsa patates yetiştiriciliğinde çıkış problemleri yaşanır. 
Gözleri uyandırmak için tohumluk yumruların havadar, yeterli ışık gören 
20-25 oC’lik ortamda gözler uyanana kadar tutulması gerekir.

Yumru Boyu: Birim alanda kullanılacak tohumluk miktarı; tohumluğun 
iriliğine, fiyatına ve kaldırılacak ürünün hangi yumru boyunda (tohumluk/
yemeklik) olacağına bağlıdır. Genelde m2’de 15-20 sap sayısı arzu edilir. Bu da 
yumru başına düşen sap sayısını 4 olarak varsaydığımızda m2’ de 4 tohumluk 
yumru demektir. Ortalama yumru ağırlığı 75 gr. olarak düşünüldüğünde 
bir dekarlık alanın dikimi için gerekli tohumluk miktarı:

4 yumru x 75 gr x 1000 m2   = 300 kg olmaktadır.

Dikim Zamanı

Ülkemizde ova ve yayla koşullarında çok değişik coğrafi bölgelerde, bir-
iki ay dışında tüm yıla dağılmış tohumluk veya yemeklik patates üretimi 
yapılmaktadır. 

Dikim Derinliği

Dikim derinliği, dikimden sonra toprağın düzleştirilmesi halinde, 
toprak yüzeyi ile tohumluk yumrunun üst kısmı arasındaki uzaklık olarak 
kabul edilir. Buna göre yüzeysel dikim 0-2 cm, orta derin dikimde 2-5 cm, 
derin dikimde ise 5 cm’ den fazla olan dikim derinliklerini belirtmektedir. 
Sırt yüksekliğine bağlı olarak derin dikilmiş bir yumru sadece 10 cm’ lik bir 
toprak tabakası ile örtülürken, yüzeysel olarak dikilmiş bir yumru 15 cm 
veya daha fazla toprak tabakası ile örtülebilmektedir. Bu durum Şekil 1’ de 
gösterilmiştir.
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Şekil 1:Patateste farklı dikim derinlikleri; 15 cm’ lik toprak ile örtülen 
yüzeysel olarak dikilmiş bir yumru (A) ve 10 cm’ lik toprak ile örtülen derin 
dikilmiş bir yumruyu (B) gösteren şematik resim.

Dikim Mesafesi: Bu mesafe tarımı yapılan patates çeşidine, yetişme 
koşullarına ve amaçlanan yumru büyüklüğüne göre değişir. Genelde sıra 
arası, pratik alarak traktör iz genişliğinin yarısı kadar (70-75 cm) dir.

Dikim Yöntemleri: Patates dikimi makine veya elle yapılabilir. 
Makineli dikim yarı ve tam otomatik dikim makineleri, elle dikim ise açılan 
karık diplerine ve önceden hazırlanmış sırtların kenar veya ortalarına 
yerleştirilir. 

BAKIM

Boğaz Doldurma: Toprakta gelişmekte olan patates bitkileri yaklaşık 
15-20 cm yüksekliğe ulaştığında makine veya çapa ile sırt oluşturarak 
bitkilerin dipleri toprakla doldurulur.

Yabancı Ot Kontrolü: Bulunması arzu edilmeyen yerde yetişen 
bitkiler yabancı ot olarak tanımlanır. Patates tarımında yabancı otlarla 
mücadele kültürel önlemlerle ve kimyasal maddeler kullanılarak 
yapılabilir. Toprağın İşlenmesi, yabancı otların biçilmesi ve ekim nöbeti 
uygulaması yabancı otları kontrolünde önemli kültürel önlemlerdir. 
Kimyasal mücadele genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı etkilidir. Çok 
yıllık yabancı otların herbisitlerle kontrolü çok zordur.

GÜBRELEME

Besin İsteği ve Gübreleme: Patates tarımında yeterli ve ekonomik 
anlamda bir ürün kaldırabilmek için toprak analizlerine göre gübreme 
yapılması gerekmektedir. Patates tarımında gübreleme tavsiyelerinde 
bulunurken ürünün yetiştirilme gayesi, yetişme süresi, toprak yapısı, 
sulama sayısı ve hedeflenen verim değerleri dikkate alınmalıdır. Bir 
araziden 3ton patates yumrusu hasat edildiğinde, bitkiler tarafından 1 
dekarlık alandan (saf olarak) 15 kg N , 6 kg P2O5 , 35 kg K2O, 9 kg CaO ve 
3 kg MgO kaldırıldığı hesaplanmıştır. Toprağın organik madde içeriğine 
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göre bir dekardan yaklaşık 3 ton verim alabilmek için, dekara 20-30kg N, 
15 kg P2O5 ve 15 kg K2O  gübreleri verilmesi uygun olacaktır.

Çiftlik Gübresi: Çiftlik gübresine en iyi cevap veren tarla bitkilerinin 
başında patates gelmektedir. Çiftlik gübresi ilkbahar veya sonbaharda 
toprağa verilmeli ve karıştırılmalıdır. Patates tarımında yanmış çiftlik 
gübresi kullanılmalıdır. İyi yanmış 2.0- 4.0 ton/da çiftlik gübresi 2-3 yılda 
bir verilmesi yeterli olmaktadır. 

Azot Gübrelemesi: Patates bitkisinin, azotlu gübreye olan ihtiyacı 
oldukça fazladır. Yumru oluşumunu düzenlemek ve azot yıkanmasını 
önlemek için azotlu gübrelerin patatese en az iki seferde verilmesi 
önerilmektedir. Azot, bitkilerde yeşil aksam gelişmesini ve buna bağlı 
olarak bitkilerin üretim potansiyelini teşvik ederek, genelde verimi büyük 
ölçüde artırmaktadır. Verilecek gübrenin ½’ si dikimle birlikte, arta kalan ½’ 
si ise boğaz doldurma sırasında (bitkiler toprak yüzeyine çıkıştan 3-4 hafta 
sonra) verilmelidir.

Fosfor Gübrelemesi: Hesaplanan fosforlu gübrenin tamamı dikimden 
önce veya dikim sırasında uygulanmalıdır. Fosforlu gübreler, patateste 
pazarlanabilir yumru sayısını artırarak verimi olumlu yönde etkilemektedir. 
Fosforlu gübre de kompoze gübre olarak (20-20-0, 15-15-15 veya 18-46-0) 
veya süper fosfat şeklinde uygulanmaktadır.

Potasyum Gübrelemesi: Potasyumlu gübreler hem verimi artırır 
hem de yumru kalitesini yükselttikleri için ihmal edilmemelidir. Yıkanma 
tehlikesinin bulunduğu yerlerde bir kısmı dikimle birlikte, geri kalan kısım 
ise çıkıştan sonra uygulanabilir.

Üst Gübreleme: Toprak yapısına bağlı olarak değişmekle beraber, 
patates bitkisinin yetişme süresi boyunca ihtiyaç duyduğu azotlu 
gübrenin %50’ den fazlası bitkiler toprak yüzeyine çıktığında ve yumrular 
fındık büyüklüğüne ulaştığında verilmektedir. 

SULAMA

Patates üretiminde suyun eksikliği üretimi sınırlayan önemli bir 
faktördür. Yüksek ve kaliteli bir ürün elde edebilmek için zamanında ve 
yeterli su verilmesi gereklidir. Sulama sayısı, verilen su miktarı ve toprak 
yapısına göre değişkenlik gösterir. Patates yetiştiriciliğinde sulamanın 
kritik olduğu dönemler;
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Dikim İle Çıkış Arasındaki Devre: Dikim ile çıkış arasındaki devrede, 
tohumluk yumrunun çevresindeki toprak nemli olmalı ancak yaş 
olmamalıdır.

Çıkış İle Yumru Oluşumu Arasındaki Devre: Çıkış ile yumru 
oluşumunun başlangıcı arasındaki devrede bitkiler henüz küçüktür ve 
toprak yüzeyinin büyük bir kısmı yeşil aksamla henüz örtülmemiştir.

Yumru Oluşumunun Başlama Devresi: Stolon uçlarının şişerek 
yumru oluşumunun başladığı devrede gerekli olan suyun verilmesi, 
uyuz hastalığı oluşumunu ve hasat devresindeki bitki başına düşen 
pazarlanabilir yumru miktarını etkiler.

Yumru Oluşumundan Sonraki Devre (Şişme Devresi): Yumruların 
şişme devresi olarak adlandırılan bu devrede ürünün çok miktarda suya 
ihtiyacı bulunmaktadır ve su miktarı yeterli düzeyde değilse verim düşük 
olacaktır.

Toprak Tipinin ve Kök Gelişmesinin Sudan Yararlanmaya Olan 
Etkisi: Toprakta mevcut nem miktarı bitkiler için çok önemlidir, bu durum 
ise;

a- Toprağın su tutma kapasitesi (toprak tipi),

b- Kök sisteminin derinliği,

c- Yeraltı suyunun seviyesi, gibi faktörlere bağlıdır.

Sulama Yöntemleri: 

Patateslerde sulama, yağmurlama ve damla sulama yöntemleriyle 
yapılabilir.

Yağmurlama Sulama: Çok sayıda yağmurlama başlığı içeren bu 
sulama sistemi genellikle bir traktör tarafından veya elektrik enerjisiyle 
çalıştırılan pompa aracılığı ile gerekli suyu temin edilerek yapılan sulama 
biçimidir.

Damla Sulama: Damla sulama, bitkilerin ihtiyaç duydukları 
suyun sağlanmasında en etkili metotlardan birisi olup doğru olarak 
kullanıldığında büyük miktarda tasarruf sağlar. Sulama sıklığı ve sulamada 
verilecek su miktarı; Bitkinin gelişmesi, toprak tipi ve kök sisteminin 
derinliği, hava şartları gibi faktörlere bağlıdır.
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Sulama Zamanının Belirlenmesi: Patateste su ihtiyacı, bitkide alt 
yapraklarda solma ve sararmayla kendini belli eder. Ancak, özellikle ilk 
sulamada böyle bir belirtiyi beklemeden sulamaya başlamak lazımdır. 
Patates üretiminde sulamanın ne zaman yapılması gerektiğini belirlemede 
aşağıda verilen kurallar uygulanabilir;

a. Suyun temin edilebilmesine göre, örneğin haftada bir kez 
sulamanın yapılması,

b. Tohumluk yumrunun altındaki toprağın kurumaya başlaması 
halinde sulamanın yapılması,

c. Toprak yüzeyindeki evapotranspirasyon değerine bağımlı olarak 
sulamanın yapılması,

d. Bir tarlada en az üç yerdeki tansiyometrelerde okunan değer 0.3-
0.4 bar, yani 300-400 cm su olduğu zaman sulamanın yapılması.

HASTALIK VE ZARARLILAR

Patates bitkisi, büyüme ve gelişmesi süresince birçok hastalık ve 
zararlının etkisine maruz kalmaktadır. Bu etkinin derecesine göre 
yumru verimi önemli miktarda değişmektedir. Hastalık ve zararlılar ile 
zamanında ve tekniğine uygun olarak mücadele edildiğinde, meydana 
gelebilecek zarar önemli derecede azalacağından, verim olumsuz yönde 
etkilenmeyecektir. Hastalık ve zararlılardan korunmak için öncelikle 
sertifikalı temiz tohumluk kullanılmalı ve ekim nöbetine gereken 
hassasiyet gösterilmelidir. 

HASAT VE DEPOLAMA

Patateste hasat zamanını, üretim amacı (tohumluk, yemeklik, 
turfanda) belirler. Bu zaman genellikle bitkinin yaprak ve saplarının 
kahverengileşip kuruduğu, stolonların ana bitkiden ayrıldığı, uygun 
yumru iriliğine ulaşıldığı ve yumru kabuğunun kalınlaşarak sertleşmesi ve 
tırnakla kolayca soyulmaması, pişkinleştiği zamandır. Hasat, yarı otomatik 
makineler traktör ile çekilerek yapılır.

Yumrunun Depo İstekleri:

Hasat edilen yumrular hemen pazara götürülmeyecekse bir süre 
saklanmaları veya depolanmaları gerekmektedir. 
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Bu döneme başlarken yumruların çürük, bozuk ve eziklerden ayrılıp 
sınıflandırıldıktan sonra ilk 2- 3 hafta 12-15 oC gibi yüksek sıcaklıkta tutulur. 
Kısa veya uzun süreli bir depolamada; 

a. Yumrular istenilen fizyolojik yaşta korunmalı veya depolamanın 
sonunda uygun fizyolojik yaşa ulaşabilmelidirler.

b. Depolama sonunda yumruların yapısında herhangi bir değişiklik 
olmamalı veya arzulanan kaliteye ulaşmalıdır.

c. Depo kayıpları en az seviyede olmalıdır. 

Patates Depolama Yöntemleri:

Mahzen veya Kilerler: Çok ilkel bir depolama yöntemidir. Mahzen 
ve kilerlerin temiz, havalanabilir, rutubetsiz ve serin olması gereklidir. 
Dışarıdan ışık almamalıdır.

Toprak Silolar: İlkel bir depolama yöntemi olmakla beraber, ülkemizde 
yer yer kullanılmaktadır. Depo rutubeti ve sıcaklığı tam olarak kontrol 
edilemediği için, %9-17 dolaylarında kayıp meydana gelmektedir. Toprak 
silolar, dik ve su tutmayan yerlere yapılmalıdırlar.

Volkanik Kaya Depolar: Niğde ve Nevşehir bölgesinde yetiştirilen 
patateslerin büyük çoğunluğu hasat sonrası bu tip depolar içerisinde 
saklanmaktadırlar. Depo içi sıcaklığı hiç değişmeden 6oC dolaylarında 
seyretmekte, depo içi rutubeti ise %90 dolaylarında olmaktadır. 

Modern Depolar: Depo şartları kontrol edilebildiği için, yumruda 
ağırlık ve kalite kaybı minimum düzeye inmektedir. Modern depolarda, 
depo şartları patates yumrularının kullanma amaçlarına göre 
ayarlanmaktadır.



-25-

D O M AT E S  PATATES  
SOĞAN MİLDİYÖSÜ

3. SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Soğan, bütün dünyada olduğu gibi, tüketicilerin gelir düzeyine bağlı 
olmaksızın her evin mutfağının vazgeçilmez sebzesidir. Doğrudan yemek 
yapımında kullanılan bir tür olmamakla beraber, dünyada ve ülkemizde 
üretim sıralamasında patates ve domates üretiminden sonra üçüncü 
sırada yer almaktadır. 

Yemeklere lezzet ve tat vermesi 
bakımından vazgeçilemeyen bir 
sebze olan soğanın, insan sağlığı 
üzerinde; metabolizma düzenleyici ve 
mikrobik hastalıklara karşı bağışıklık 
sistemini güçlendirici etkileri vardır. 
Soğan, bol süt yapıcı özelliğinden 
dolayı bebekli anneler için iyi bir gıda 
olarak bilinir. Ayrıca, önemli bir enerji 
kaynağı olması nedeni ile büyüme 
çağındaki çocukların beslenme programlarında yer verilmesi önerilen 
soğan, kullanımı çok eski yıllara dayanan bir tıbbi bitkidir. 

Üretim Şekli ve İklim İstekleri: Soğan üretimi, 4 farklı metotla yapılır.  
Bu üretim şekillerinden ilk üç tanesi ticari amaçlı soğan üretiminde 
kullanılırken dördüncüsü araştırma çalışmalarında kullanılır. Soğan üretim 
metotları şöyle sıralanabilir:

1. Doğrudan tohum ekimi ile üretim

2. Arpacık (kıska, güğer) ile üretim

3. Fide ile üretim

4. Tepe soğanı ile üretim

Doğrudan tohum ekimi ile üretim: Bu üretim şeklinde baş 
soğan üretiminde çeşit seçimi oldukça önemlidir. Üretimin yapılacağı 
bölgenin ekolojik koşullarına uygunluğu denenmiş çeşitler üretimde 
kullanılmalıdır. Aksi halde, üretim için bütün şartlar yerine getirilse dahi 
yanlış çeşit seçimi yapılmış ise ticari özelliklere sahip ürün elde etmek 
mümkün olmayacaktır. Çünkü her soğan çeşidi tohumdan baş bağlama 
özelliğine sahip değildir. 

Şekil -1 Tüketici taleplerine uygun  
bir soğan çeşidi
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Ekim zamanı; çeşidin kısa gün, orta gün ya da uzun gün çeşidi olup 
olmadığına göre değişim göstermektedir. Kısa gün soğanlarında hasat 
tarihi çeşitlere göre değişmekle beraber, tohum ekim tarihi değişim 
göstermemektedir. Kısa gün soğan çeşitleri için en uygun tohum ekim 
zamanı; 10 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasındadır. Bu çeşitlerin tohum ekimi, 
ülkemizin güney bölgelerinde bu tarihlerin sonlarına doğru yapılırken, 
kuzey bölgelerinde ise; bu tarihlerin başlarına doğru yapılmalıdır. Eğer 
vaktinden önce tohum ekimi yapılır ise; bitkiler ilkbahara daha gelişmiş 
olarak gireceklerinden kısa sürede sapa kalkacaklardır. Her ne kadar sapa 
kalkma çeşit özelliği olsa da bunu teşvik eden faktörlerden bir tanesi 
tohum ekim zamanının ayarlanamayışıdır. Sapa kalkan bitkilerden elde 
edilen başların ticari kalitesi düşük olduğundan bu durum istenmeyen 
bir olaydır. Tohum ekim zamanının geciktirilmesi durumunda ise; 
bitkiler, hasat tarihini belirleyen gün uzunluğuna vejetatif gelişmeyi 
tamamlamadan ulaşacağından başlar küçük kalacaktır. Orta gün ve uzun 
gün soğan çeşitlerinde tohum ekim zamanı ise Ocak-Mart aylarıdır. 

Tohum ekimi mibzer ile yapılmalıdır. Birim alanda daha az tohum 
kullanma, standart bitki aralık ve mesafelerinin sağlanması, sabit dikim 
derinliğinin olması ve birim alanın daha iyi kullanılabilmesi için tohum 
ekiminde mibzer (tohum ekim makinaları) kullanılmalıdır. Elle serpme 
yöntemi ile ekim yapıldığında birim alana gerekli olan tohum miktarı 1-1.5 
kg iken mekanik mibzer kullanımında 600-800 g ve pinömatik mibzer 
kullanımında ise 350-500 g’dır. Pinömatik mibzerler, hassas tohum ekim 
makinaları olup çalışma şekli bakımından mekanik ekim makinalarının 
sahip olduğu düzeneğe sahiptir. Farklı olarak, traktör kuyruk milinden 
sağlanan hareket ile çalışan hava akım kaynağı ekici düzeni vardır. Burada 
hava, ekici düzen ile bağlantılı olarak tohumun dolma, tekleme ve taşıma 
işini görür. 

Ekici düzenler ise, kullanılacak tohumun özelliğine göre ayarlanabilen 
yapıya sahiptir. İstenilen ekim mesafeleri ve derinliği verilerek tohum ekimi 
gerçekleştirilmektedir. Tohum ekim derinliği 1-1.5 cm’yi geçmemelidir. 
Bazı şartlarda ekim derinliği 6-9 mm olarak verilse de rüzgârlı ve kurak 
geçen yıllarda, bu ekim derinliklerinde önemli oranda çimlenme kayıpları 
olabilmektedir. Biraz derine yapılacak ekim ile bu risk ortadan kaldırılabilir. 
Yalnız, ağır yapılı topraklarda, ekim derinliği 1 cm’yi geçmemelidir. 
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Ekim sıklığı yetiştirilecek çeşidin iriliğine, yetiştirme yapılacak toprağın 
verimliliğine bağlı olarak değişmekle beraber sıra arası 15-20 cm ve sıra 
üzeri 5-8 cm mesafe bırakılması ekonomik olmaktadır. 

Arpacık ile üretim: Arpacık ile üretimde, tohumdan tekrar tohum 
elde edinceye kadar geçen süre 3 yıldır. Direk tohumdan baş bağlayan 
çeşitlerde bir yıl içerisinde baş soğan üretimi gerçekleştirilebilir iken, 
arpacık ile üretilen çeşitlerde bu süreç iki yıldır. Arpacık üretimi için 
seçilen toprak bu işe uygun olmalı, tohum ekimin den 3-4 ay önce 15-20 
cm derinliğinde işlenmelidir. Bir süre sonra yapılan ikinci toprak işleme 
işleminden sonra, toprak yüzeyi düzlenir. Arpacık üretimi amacıyla 
genellikle 120 cm genişliğinde tahtalar hazırlanır. Tahtalar arası mesafe ise 
40 cm olmalıdır. 

Hava koşulları ve yağışlar izlenerek Şubat-Mart aylarında tohum ekimi 
yapılır. Tohumlar ya dikkatlice elle serpilir ya da çiziye ekilir. Eğer, eken kişi 
bu konuda tecrübe sahibi değil ise çiziye ekim yapılması tavsiye edilir. 
Çiziler arası 5-6 cm mesafe bırakılması yeterlidir. Çiziler üzerinde her cm2’ye 
1-2 tohum bırakılır. Dekara gerekli olan tohum miktarı 2-3 kg’dır. Tohumlar 
10-15 gün sonra çimlenirler. Bundan sonra sürekli yabancı ot temizliği 
yapılır. Tohum ekimin den 5-6 ay sonra arpacıklar söküme gelir. Hasat 
zamanı, yaprakların sararmasından anlaşılır. Hasat, kuru havada yapılır ve 
toplanan arpacıklar 2-3 gün kurutularak uygun şartlarda depolanırlar. Bir 
dekar alandan uygun şartlarda 1-1,5 ton arpacık elde edilir. 

Arpacık ile üretimde en uygun mesafe sıra arası 25 cm ve sıra üzeri 
10-12 cm’dir. Kuru soğan üretiminde kullanılacak arpacıklar 1.0-1.8 cm 
çapında olmalıdır. Arpacık iriliğine bağlı olarak dekara gerekli olan arpacık 
miktarı 35-40 kg’dır. Kuru soğan üretiminde iri arpacık kullanımı, sapa 
kalkmayı teşvik eden bir faktördür. 

Fide ile üretim: Bu üretim şekli, tohumdan baş bağlayan çeşitlerin 
üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle tohumun çok kıymetli 
olduğu durumlarda başvurulan bir üretim şeklidir. Ancak direkt tohum 
ekimi ile yapılan üretim şekline göre daha masraflıdır. 

Fideler soğuk yastıklarda üretilir. Tohum ekimi için hazırlanan alana 
m2’ye 15 gr tohum olacak şeklinde serpme ekim yapılır. Ot alma ve çok 
yoğun çıkışların olduğu yerlerde seyreltme yapılır. Düzenli sulamaya 
dikkat edilmelidir. Bu dönemde bazen soğan sineği problem olabilir.  
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    Gerekirse mücadele yapılmalıdır. Fideler, 0.5-0.7 cm gövde kalınlığına 
ulaşınca tarlada hazırlanan yerlerine dikilirler. Sıra ve aralık mesafesi direk 
tohum ekimi ile üretimde olduğu gibidir. 

İklim İsteği: Soğan, gündüzleri sıcak ve kurak, geceleri serin karasal 
iklimini sevmekle beraber yağışlı bir ilkbahar istemektedir. Bu türün 
yetiştiriciliğinde özellikle sıcaklık ve gün uzunluğu vazgeçilmeyecek 
iki önemli faktördür. Soğanın yetiştiricilik döneminde geniş bir sıcaklık 
toleransı olmasına karşılık, kök ve yapraklarının gelişmesi sırasında, iklimi 
serin olan yerlerde üretim daha verimli olur. Bu dönemde ortalama sıcaklık 
isteği 12-130C’dir. Soğan, baş bağlamaya başladıktan sonra daha yüksek 
sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetiştirme periyodunun bu dönemindeki sıcaklık 
isteği 18-20 0C olan soğanın başların olgunlaşması aşamasında istemiş 
olduğu ortalama optimum sıcaklık 23-27 0C’ye yükselir. Başın gelişmesi 
için gerekli olan diğer bir iklim faktörü gün uzunluğu yani ışıklanma 
süresidir. Baş oluşumu aşamasında erkenci çeşitler 8-10, orta erkenciler 
10-12 ve geçci çeşitler ise 13-15 saat gün uzunluğuna ihtiyaç duyarlar. 

Soğan Çeşitleri: Soğan, değişik özellikleri dikkate alınarak 
incelendiğinde büyük bir çeşit zenginliği 
olan sebzelerden birisidir. Örneğin 
kabuk rengine göre; sarı, kahverengi, 
kırmızı (mor) ve beyaz kabuklu soğanlar 
olmak üzere dört gruba ayrılır. Gün 
uzunluğu(ışıklanma) isteğine göre 
kısa gün(8-10 saat/gün-erkenci), orta 
gün(10-12 saat/gün- orta erkenci) ve 
uzun gün(13-15 saat/gün-geçci) olmak 
üzere üç gruba ayrılırlar. 

Olgunlaşma sürelerine göre; erkenci, orta erkenci ve geçci çeşitler 
vardır. Özellikle erkenci çeşitler, az sayıda koruyucu kabuğa sahip olup 
oldukça sulu ve tatlı soğan çeşitleridir. Bunlar, depolamaya uygun olmayan 
ve yazlık çeşitler olarak isimlendirilen soğanlardır. Orta erkenci soğanların 
depolanabilme özellikleri 3-5 ay iken uzun gün soğanları olarak da 
isimlendirilen geççi çeşitlerin depolanma süreleri 7-8 aydır. Ayrıca, bunlar 
kışlık çeşitler olarak da isimlendirilirler. Bu çeşitler; etli dokusu (iç kabuklar) 
ince ve sıkı yapılı, hissedilir derecede acı ve koruyucu kabuk sayısı fazla 
olan çeşitlerdir. 

Şekil 2. Kırmızı soğan çeşidi
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Soğanın Toprak İsteği ve Gübreleme: Soğan, yeterli seviyede besin 
maddesi içeren, hafif bünyeli toprakları sever. Kumlu-tınlı topraklar 
yanında, humusça zengin, killi-kumlu topraklarda da iyi ürün alınır. Ancak, 
soğan yüksek asitliliğe karşı hassastır. Soğan üretim alanlarında uygun 
toprak asitliliği pH 6-6.5 olmalıdır.

Soğan yetiştiriciliğinde münavebe, toprak hazırlığı ve gübreleme 
önemli konulardır. Üst üste aynı tarlada kesinlikle soğan yetiştiriciliği 
yapmamak gerekir. Soğan ekilecek tarla, sonbaharda bir ya da iki defa 
orta derinlikte sürülüp tezekli olarak bırakılmalıdır. Ekim mevsiminde, 
toprak tava geldiği zaman diskaro ve tırmık geçirilerek, kışın yağış ve 
donlarıyla dağılan tezekler düzlenmeli ve dikim yapılmalıdır. Bu toprak 
hazırlığı ilkbaharda ekim yapacak üreticiler için uygundur. Ancak, iklimin 
elverişli olduğu yerlerde sonbahar tohum ekimi de yapmak mümkündür. 
Özellikle kısa gün soğan yetiştiriciliğine uygun olan bu ekim zamanında 
yapılacak üretim için toprak hazırlığı daha önce yapılmalıdır. 

Soğan yetiştirilecek tarlaya, aynı yıl çiftlik gübresi verilmez. Bir yıl 
önce uygulanmış çiftlik gübresi daha iyi sonuç alınmasını sağlamaktadır. 
Uygulanacak sentetik gübre miktarının belirlenmesi için en uygun yol 
üretim yapılacak tarlanın toprak analizlerinin yapılması sonucunda 
önerilen dozdur. Önerilen azottun yarısı ile fosfor ve potasyumun tamamı 
ekim öncesi 8-10 cm derinliğe uygulanmalıdır. Kalan azot ise bitkide 
baş bağlama dönemi başladığında verilmelidir ki bu dönem bitkinin 8-9 
yapraklı olduğu dönemdir. 

Azotlu gübre olarak sülfatlı olanlar tercih edilmelidir. Ancak, aşırı azotlu 
gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır. Aşırı azot, başlarda kuru madde 
oranını düşürür, muhafaza süresini kısaltır ve kaba dokulu soğanların 
üretilmesine neden olur. Özellikle, depolama amaçlı üretilen kışlık 
soğanlarda bu durum depolama süresini olumsuz etkilemektedir. 
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4. DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI  (Phytophthora infestans)

  Belirtileri:

 İlk belirtiler yaprak ve gövdede üstten 
bakıldığında soluk yeşil renkte büyük, daha 
sonra esmerleşen sınırları belirsiz lekelerdir.

Rutubetli havalarda yaprağın altına 
bakıldığında grimsi renkte, ince tüylü bir 
misel tabakası meydana 
geldiği görülür.

Meyvede ise sapa 
bağlı kısma yakın küçük, 
gri kahverenginde lekeler 
meydana gelir. Bu lekeler 
süratle büyüyerek kesin 
hudutları belli olmayan 
kahverengi benekli 
çürüklük halini alır.

Koşullar hastalık için 
uygun olduğu takdirde 
hastalık tüm bitkiye yayılır 
ve bitkide yanıklık şeklini 
alır ve onun kurumasına 
neden olur.

Kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir, ayrıca 
tohumla da taşınabilir. Hastalığın gelişmesi ve yeni 
yerlere bulaşmasında serin, rutubetli havalar önemli 
rol oynar.

Sıcaklık 19–22 0C ve orantılı nem % 80 ve üzerinde 
olduğunda salgın yapar.

Konukçuları:

Hastalık etmeninin konukçuları başta domates ve patates olmak 
üzere patlıcangiller (Solanaceae) familyasına ait kültür bitkileri ve yabani 
bitkilerdir.

Hastalığın gövde ve daldaki zararı

Hastalığın yapraktaki zararı

Hastalığın meyvedeki zararı
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Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler:

Serada havalandırma çok iyi yapılmalı, sık dikimden kaçınılmalıdır.

Hastalıklı bitki artıkları ve meyveler toplanıp imha edilmelidir.

Domates tarımı sabah ve akşam çiğ tutmayan güneye bakan yerlerde 
yapılmalıdır.

Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde sırık domates 
yetiştiriciliği yapılmalı, sıralar hâkim rüzgâr yönünde olmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

•	 İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında 
kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle 
veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar 
gerçekleşir gerçekleşmez başlanmalıdır.

•	 Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında 
mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç 
tabakası oluşturmaya özen göstermelidir.

•	 İlaçlamadan sonraki 24 saat içerisinde ilacı yıkayacak bir yağış 
olması durumunda ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlamalara, 
hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate 
alınarak devam edilmelidir. Uygulamalar 10–12 gün arayla yapılmalı 
ve hastalığın şiddetine ve 

•	 İklim koşullarına göre 3-8 uygulama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Ülkemizde ruhsatlandırılarak kullanımına izin verilen güncel 
bitki koruma ürünlerine Bakanlığımız https://bku.tarim.gov.tr/ Web 
sayfasından ulaşılabilmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak Bitki 
Koruma Ürünleri bayiden mutlaka reçete ile alınmalıdır.

DİKKAT: Kimyasal Mücadele Yaparken; Uygun İlacı, Uygun 
Zamanda, Uygun Aletle, Uygun Dozda Kullanınız.
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5. PATATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Phytophthora infestans) 
 Belirtileri:

•	 Hastalık, yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler 
halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle bu lekeler kahverengileşerek 
orta kısımları canlılığını yitirir. 

•	 Yaprağın alt yüzünde kül renginde bir örtü meydana gelir. Optimum 
iklim koşullarında hastalık bitkiyi tamamen çürütebilir ve etrafa 
kendine has kötü bir koku yayar. 

•	 Yaprak sapı ve gövdede nekrozlar meydana getirir. 

•	 Hastalığın yumrulardaki belirtisi 3–6 mm çapında, hafif çökük ve 
kabuk altında 6–11 mm derinliğe kadar ilerleyen esmer, bazen mor 
ile siyah arasında renklenme gösteren sert lekeler şeklindedir. 

•	 Bitkiyi hastalandırmak suretiyle yumru veriminin azalmasına, 
bunun yanı sıra, kalitenin ve pazar değerinin düşmesine neden 
olmaktadır.

Konukçuları:

Patates, domates ve Solanaceae familyasına ait diğer yabani ve kültür 
bitkilerini de hastalandırabilmektedir.

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler:

•	 Hastalıklı bitki artıkları 
ve yumrular tarladan 
uzaklaştırılmalıdır.

•	 Patates tarımı, sabah 
ve akşam çiğ tutmayan 
güney yöne bakan 
tarlalarda yapılmalı ve 
gölgelik alanlar tercih 
edilmemelidir.

•	 Tohumluk sertifikalı veya 
hastalıktan ari olmalıdır.

Hastalığın yapraktaki zararı

Hastalığın yaprak sapı Kuruyan bitkiler
ve gövdedeki zararı
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Kimyasal Mücadele:

•	  Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar 
yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri 
görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C 
veya en düşük sıcaklığın 10°C’yi bulması ile 
ilaçlamaya başlanmalıdır.

•	  Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda 
ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık 
belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

•	 Tahmin Uyarı modeli kullanılarak yapılan mücadelede; Tarlada 
bitki çıkışıyla beraber bu iklim verileri alınmaya başlanır. Birinci 
aşamada en az 10 saat boyunca sıcaklık 10°C veya üzerinde ve nispi 
nem %90’dan yüksek veya bu süre boyunca yaprak ıslaklığı varsa 
enfeksiyon koşullarının oluşmaya başladığı kabul edilir. Enfeksiyon 
koşullarının oluşmaya başlamasından sonra ikinci aşamaya geçilir. 

•	 İkinci aşamaya geçildikten sonra 10 gün içerisinde birbirini takip eden 
en az 2 gün boyunca maksimum sıcaklık 23-30°C arasındaolduğunda 
ilaçlama uyarısı yapılır. Her iki aşama sezon boyunca geçerli olur.

İlaçlama Tekniği

Yeşil aksam ilaçlamalarında bitkilerin her tarafı, özellikle yaprakların 
alt yüzleri iyice ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız bir havada sabah veya 
akşamüzeri yapılmalıdır. 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Ülkemizde ruhsatlandırılarak kullanımına izin verilen güncel 
bitki koruma ürünlerine Bakanlığımız https://bku.tarim.gov.tr/ Web 
sayfasından ulaşılabilmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki 
koruma ürünleri bayiden mutlaka reçete ile alınmalıdır.

DİKKAT: Kimyasal Mücadele Yaparken; Uygun İlacı, Uygun 
Zamanda, Uygun Aletle, Uygun Dozda Kullanınız.

Hastalığın yumrudaki zararı
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6. SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora destructor) 

Belirtileri:

•	 Hastalıklı soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında klorotik 
çukurlaşmalar meydana gelir. Bunların ortaları grimsi beyaz bir renk 
alır, daha sonra menekşe 
rengine döner ve üzerleri 
beyaz grimsi renkte misel 
örtüsü ile kaplanır. Lekeler 
birleşerek yaprağın 
kurumasına neden olur. 
Hastalık, baş soğanda 
buruşma, kalınlaşma ve 
daha ileri aşamada ise 
süngerleşmeler şeklinde 
kendini gösterir.

•	 Hastalık ne kadar erken 
safhada görülür ve epidemi yaparsa ürün kaybı o nispette büyük 
olabilir. Ayrıca hastalıklı soğan bitkilerinin yumruları depoda 
uzun süre saklanamaz. Yumruda zamanla yumuşama, sulanma ve 
çürümeler meydana gelebilir.

•	 Ülkemizde soğan ekiliş alanlarında ve iklim koşullarının hastalık 
etmeninin gelişmesine uygunluğu oranında görülmekte olup önemli 
ürün kaybına neden olmaktadır.

Konukçuları:

Esas konukçusu soğan olmakla birlikte sarımsakta da görülür. 

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler:

•	 Hasat sonunda hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir.

•	 Hastalığın her yıl epidemi yaptığı yerlerde dayanıklı çeşitler 
ekilmelidir.

•	 Soğan yetiştiriciliğinde genellikle rüzgâr alan ve fazla su tutmayan 
tarlalar seçilmelidir.
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•	 Fazla çiğ düşen alanlardaki rüzgâra kapalı 
tarlalarda genellikle soğan tarımından 
kaçınılmalıdır.

•	 Hastalığın devamlı görüldüğü yerlerde 
yağmurlama sulama yapılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele:

•	 Kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması 
şeklinde yapılmaktadır.

•	 Esas olarak günlük ortalama sıcaklığın 
16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i 
bulması ile mücadeleye başlanması 
gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile 
ilaçlamalara başlanmalıdır.

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

İlaçlama Tekniği:

Soğan yapraklarının kaygan ve mumlu olması nedeni ile bir yapıştırıcı 
veya 100 litre suya 200 g şeker ilavesi suretiyle ilacın yaprakta uzun süre 
kalması sağlanmalı ve bitkinin her tarafının iyice ilaçlanmasına özen 
gösterilmelidir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Ülkemizde ruhsatlandırılarak kullanımına izin verilen güncel bitki 
koruma ürünlerine Bakanlığımız https://bku.tarim.gov.tr/ Web sayfasından 
ulaşılabilmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri 
bayiden mutlaka reçete ile alınmalıdır.

DİKKAT: Kimyasal Mücadele Yaparken; Uygun İlacı, Uygun Zamanda, 
Uygun Aletle, Uygun Dozda Kullanınız.
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NOTLAR



BAKANLIKÇA HER YIL BELİRLENEN BİTKİSEL ÜRÜN VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNDE 
KİMYASAL UYGULAMALARINIZI ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİNE KAYIT EDİNİZ…

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ (BKÜ)
KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•	 Bitki	 koruma	ürünlerini	 gıda	maddelerinin	 yanına	 koymayınız.	 Çocukların,	 evcil	 hayvanların	
ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde 
saklayınız.

•	 Kullanmadan	önce	mutlaka	BKÜ’nün	 tavsiye	 edildiği	 hastalık,	 zararlı	 veya	 yabancı	otun	adı,	
kullanım dozu, son ilaçlama ile hasat arasındaki süre, zehirlilik durumu ve  kullanım bilgilerinin 
bulunduğu ambalajlarının üzerindeki etiket bilgilerini ve prospektüsü dikkatle okuyunuz. 
Etiketinde belirtilen kültür bitkisinden başkasına kesinlikle kullanmayınız.

•	 Tavsiye	edilen	dozun	üzerinde	 ilaçlama	yapılması	da	son	derece	sakıncalıdır	ve	ürününüzde	
ilaç kalıntısı çıkmasına neden olur. Önerilen doza mutlaka uyunuz. 

•	 Bitki	koruma	ürünlerini	taşırken	ve	kullanırken	iş	elbisesi	giyiniz,	lastik	eldiven,	maske	ve	gözlük	
takınız. 

•	 İlaçlama	için	uygun	alet	ve	ekipmanı	seçiniz.	Formulasyon	tiplerine	göre	BKÜ’lerinin		kullanıma	
hazırlanmasına özen gösteriniz.

•	 Kuvvetli	 rüzgarda	 uygulama	 yapmayınız.	 BKÜ’nü	 mümkünse	 yağışsız,	 rüzgarsız	 havada	 ve	
günün serin saatlerinde uygulayınız. Hafif rüzgar olması durumunda rüzgarı arkaya alarak ilacın 
üzerinize gelmesi engelleyiniz.  

•	 Bitki	koruma	ürününün	kullanımı	sırasında	herhangi	bir	şey	yiyip	içmeyiniz.

•	 İlaçlamayı	yapmak	 için	hazırlanan	 ilaçlı	su	karışımını	ara	vermeden	kısa	sürede	bitiriniz.	 	Ara	
verilmesi durumunda ellerinizi bol suyla yıkayınız. 

•	 Ürününüzde	kalıntı	sorunu	olmaması	bakımından	BKÜ’nün	etiketinde	yer	alan	son	ilaçlama	ile	
hasat arasındaki süreye mutlaka uyunuz. Ürünün son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken 
süreden önce hasat etmeyiniz. 

•	 İlaçlama	yapılan	alana,	ürünün	etiketinde	belirtilen	 sürede	 insan	veya	hayvan	girmemelidir.	
İlaçlanmış sahaya uyarı levhası koyunuz. 

•	 Zehirlenme	 durumlarında	 ilacın	 ambalajı,	 etiketi	 ve	 prospektüsü	 ile	 birlikte	 en	 yakın	 sağlık	
kuruluşuna başvurunuz.

•	 İlaçlama	bittikten	sonra	bir	sonraki	kullanım	için	bulaşık	kaplar	ve	ilaçlama	aleti	bol	deterjanlı	
su ile temizleyiniz, su atıklarını gelişi güzel etrafa atmayınız. 

•	 İlaçların	boşalan	 	 ambalajlarını	üç	defa	 temiz	 su	 ile	 çalkalayarak	 ilaçlama	aletinin	deposuna	
boşalttıktan sonra ambalajları atık madde toplama merkezlerine teslim ediniz, başka  bir  amaç  
için  asla kullanmayınız. 

•	 Bütün	bu	çalışmalardan	sonra	el,	yüz	ve	ilaçla	temas	eden	bütün	vücut	bölgelerini	bol	sabunlu	
su ile temizleyiniz..




