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Yanlış teşhis üzerine doğru tedavi uygulanamaz

Genotip karakterterizasyonundan önce çevrenin 

karakterizasyonu gerekir



Yetiştirme Teknikleri

Ekolojiye uygun olarak yetiştirilmek istenilen bitkinin
tutunduğu yer olan toprağın, fiziksel yapısını, kimyasal
bileşimini, içinde bulunan bitki besinlerini ve su
miktarını, mümkün olduğunca elverişli bir duruma
getirip, ekonomik sınırlar içerisinde üretim yapabilmek
amacıyla uygulanan işlemler bütünüdür
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İŞLEM                                                         Verim Katkısı %           
Nadas Toprak İşlemesi                                        52
Yaz toprak İşlemesi                                              39
Tohum Yatağı Hazırlığı                                         28
Ekim Şekli                                                              14
Ekim Zamanı                                                         29
Tohum Miktarı                                                        1
Gübre                                                                     46
Yabancı Ot İlacı                                                     28
Çeşit                                                                        25

YETiŞTİRME TEKNİĞİ 
UYGULAMALARININ VERİME ETKİLERİ



TOHUMLUK
 Uygun Çeşit 
 Sertifikalı Tohumluk

EKİM
 Ekim Nöbeti
 Ekim Makinesi
 Ekim Zamanı
 Ekim Derinliği
 Tohum Sıklığı

GÜBRELEME
 Gübreler
 N, P, K ve Zn Gübrelemeleri

 İLAÇLAMA
 SULAMA

 Sulama Şekli
 Sulama Zamanı ve Miktarı

HASAT
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Sunu Akışı



TOHUMLUK
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Amaca Uygunluk
Makarnalık, ekmeklik, yemlik, yeşil ot vb.

Yetiştirme Şartlarına Uygunluk
 Sulu – Kuru

Yazlık – Kışlık
Hastalık ve Zararlılara Hassasiyet

Bitki besin elementleri, toksisite yada eksiklik
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Orta Anadolu Koşullarında Ekilmiş bir Yazlık 
Buğdayın Hazin Sonu
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Sertifikalı tohumluk

 Tohumun kimlik ve özelliklerinin biliniyor olması (İsmi, tavsiye 
edildiği alanlar, hassasiyetleri vb.)

 Standart Tohum iriliği

Yabancı tohum bulundurmaması

 İlaçlı olması



EKİM
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• Bölgeye uygun münavebe sisteminde ekim gerekli

Ekim Nöbeti

Fasulye – Buğday Ekim Nöbeti

Buğday – Buğday Ekim Nöbeti
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Ekim Makinesi

 Doğrudan Ekim yada 
Geleneksel Hububat Ekim 
Makineleri

• Traktör çeki gücüne uygun
• Mümkünse gübre ve tohumu 

farlı ekim bandına verebilen
• Tohumu yeterli derinliğe 

bırakan ve üzerini açık 
bırakmayan

• Balta ayak yada Diskli ekici 
ayaklara sahip

• Ekici ayakların arası (13-20cm)
• Ekilen tohumun üzerini 

kapatıcı tırmık, baskı tekeri 
vb. aparatı olan

• Markörü olan
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• İç Anadolu için en uygun zaman EKİM AYI

Geç ekim verimde düşüş getirir

Çok erken ekim sıkıntı oluşturur

Ekim Zamanı
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Ekim Zamanının önemi

 Yüksek verim ve kaliteli bir ürün elde etmenin ön koşulu, tarlada 
uygun zamanda düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlanmasıdır. 

 Ekim zamanını belirleyen faktör, çim yatağındaki toprak sıcaklığıdır. 
Toprak sıcaklığının 8-10 0C ve üzerinde olduğu zamanda ekim 

yapılırsa; kök gelişmesi hızlı ve kök tacı derin olur. Bu durum da 
soğuğa ve kurağa dayanıklılığı artırır. 

 Erken ekim de geç ekim de sakıncalıdır. Geç ekim bitkilerin kıştan 
zarar görmesine, kardeşlenmenin yetersiz olmasına, olumun 

gecikmesine, bu ise hastalık ve böcek zararlılarının artmasına ve 
kalitenin düşmesine yol açar.
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Toprak Sıcaklığı 

(ºC)
25 20 15 10 5

Çıkış için geçen 

süre (gün)
4 6 8 12 30

Tablo : Toprak sıcaklığı – çimlenme ilişkisi (Fowler, D.B.)

(ESKİŞEHİR İÇİN)

EKİM ZAMANI 

DANE VERİMİ (kg / da)

EKMEKLİK 

BUĞDAY

MAKARNALIK

BUĞDAY ARPA

5 EKİM 448 385 490

20-22 EKİM 361 340 483

11-15 KASIM 321 311 435

*VERİM KAYBI (%) 28,3 19,2 11,2
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Ekim Zamanı

Kışlık Buğday 
ekilen 
yerlerde 
EKİM ayı

Yazlık buğday 
ekilen 
yerlerde 
KASIM-
ARALIK
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Buğday 
tohumları 
toprak 
yüzeyinden 
itibaren 4-6 cm 
derinliğe 
ekilmiş 
olmalıdırlar

Ekim Derinliği
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Ekim Derinliği

4 cm DERİNLİK 8 cm 

12 cm 16 cm 
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Ekim Derinliği
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Ekim Derinliği

Homojen olmayan çıkışlar
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 Aynı tarlada farklı ekim derinliklerinin gelişime etkisi
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• Optimum  miktarda tohum kullanımı

- Kuru şartlarda 550 dane/m2

- Sulu şartlarda 450 dane/m2

• TOHUMLUK MİKTARI 
Ekmeklik Buğday 18-20 kg/da

Makarnalık Buğday 20 kg/da

Arpa 20 kg/da

Tohum Sıklığı
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Tablo : Tohum Sıklıklarının, Verim  Üzerine Etkisi 

Tohum Sıklığı

(Adet/m2 )

Yaklaşık 

Kullanılan 

Tohumluk

(kg/da)

Verim

(kg/da)

700 28 323 A

600 24 319 A

500 20 301 AB

400 18 286 B

AÖF(0.05)
24



GÜBRELEME
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Gübreler

Kaynaklarına göre ;
Kimyasal Gübreler
Hayvansal Gübreler

Üretim Şekillerine  göre;
Katı (Mineral yada toz)
 Sıvı

 İçeriklerine göre;
 Tek bitki besin elementi içeren
 Birden fazla bitki besin elementi içeren (kompoze)
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 N (Azot)

 P (Fosfor)

 K (Potasyum)

 Zn (Çinko)

Bitki Besin Elementleri
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% N (Azot)

% P (Fosfor)

% K (Potasyum)

Rakamlar neyi ifade eder ?

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil4LLvzZjhAhWNCuwKHRvFBf0QjRx6BAgBEAU&url=http://gubremarket.net/dap-gubre-diamonyum-fosfat.php&psig=AOvVaw0AIuVqF_qe6Lx7_xrIvqsG&ust=1553442292601736
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil4LLvzZjhAhWNCuwKHRvFBf0QjRx6BAgBEAU&url=http://gubremarket.net/dap-gubre-diamonyum-fosfat.php&psig=AOvVaw0AIuVqF_qe6Lx7_xrIvqsG&ust=1553442292601736
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Sonbahar (Ekim) Gübrelemesi

 Gübrelemede esas olan TOPRAK TAHLİLİ’dir. Tahlil sonucuna göre eksik olan bitki 
besin elementi tamamlanır.

 Serin İklim Tahılları Ekimle birlikte genellikle 2 makro bitki besin elementine ihtiyaç
duyarlar.

 Bunların ilki P (Fosfor), diğeri N (Azot)’dur.

 Fosfor ihtiyacının tamamı ekimle birlikte toprağa gübreleme yapılarak tamamlanır.

 Azot’un ise yetiştirilen tahılın bütün yetişme periyodu için verilmesi gereken
miktarının yaklaşık 1/3’i ekimle beraber verilir.

 Genellikle K (Potasyum) gübrelemesine ihtiyaç duymazlar.
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1)   Enerji transferi (ATP), şeker ve nişasta gibi maddelerin    taşınması 
ve depolanmasında etkilidir.
2)  Karbonhidratların, hormon, protein ve enerjiye dönüştüğü birçok 
olayda etkilidir. 
3)  Nükleik asitlerin (DNA) oluşumunda ve gen aktarımında görev alır. 
4)  Çiçek ve meyve oluşumunda, kök gelişiminde önemlidir. 
5)  Hücre bölünmesi ve yeni hücre oluşması için elzemdir.
6)  Meristem dokularım büyümesini düzenlemektedir. 

7) Tohumun çimlenmesi, fotosentez, ve protein teşekkülü için fosfor 
gerekir

Fosfor



30

Fosfor Alınımını Azaltan Koşullar 

1) pH’sı 5,5’den düşük ya da 7,5 den yüksek topraklar.
2) Yüksek kil içeriğine sahip topraklar. 
3) Düşük organik madde içeriğine sahip topraklar
4) Toprakta fosforun tamamen bağlı olarak bulunması
5) Alüminyum yada demir hidroksit oranı yüksek olan topraklar 

Noksanlık belirtileri
1) Köklerin zayıflaması ve emici tüylerin azalması
2) Boğum aralarının kısalması
3) Yaprakların önce koyu yeşile, sonra mavi yeşile, ve daha 

sonrada kırmızı ve kırmızı-mor renge dönüşmesi (antosiyan
birikimi).
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Fosfor Eksikliği
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Ekimle yada ekimden önce toprağa verilir

SULU Alanlar için 9 kg/da,

(20 Kg DAP/da)

KURU Alanlar için  7 kg/da P2O5

(15 Kg DAP/da)

DAP, TSP. (En son tercih 20-20-0)

Fosfor
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• Bitkilerde Kök Gelişmesini ve Büyümesini 
Olumlu Şekilde Etkiler

• Bitkilerde Yatmanın Azalmasını Sağlar
• Soğuğa Dayanıklılığı Artırır
• Olgunlaşmayı Hızlandırır
• Azotun Etkinliğini Artırır
• Hastalık ve Zararlılara Karşı Dayanıklılığı Olumlu

Şekilde Etkiler
• Ürün kalitesini arttırır

(Kacar B.)

POTASYUM
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• Tabiatta azotun kaynağı organik maddeler ve havanın serbest azotudur
(%78). Havanın serbest azotu ve organik maddelerin bünyesindeki azot
bazı kimyasal olaylar (amonifikasyon, nitrifikasyon vb.) sonucunda
bitkilerin faydalanabileceği amonyum ve nitrat formuna dönüşür.

• Azot bitkilerin temel yapı taşlarındandır. Amino asitler, proteinler,
nükleik asitler gibi organik bileşiklerin vazgeçilmez bileşenlerinden
biridir.

• Azot bitkilerde vegetatif aksamın gelişmesini sağlar.

AZOT
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 Hububatlarda azot noksanlığında, Noksanlık belirtileri yaşlı (alt) yapraklarda en

şiddetli olarak görülür. Yaprağın uç kısmından başlayarak yaprak kınına doğru yeşil

yerine önceleri açık yeşil ve daha sonra sarımsı yeşil renk oluşur.

 Boğum araları kısalır, kısa boylu bitkiler oluşur, kısa başaklar oluşur, daneler tam

dolmaz, buruşuk kalır.

 Yüksek yağışlarda danelerde Dönme (renkte alalaşma)’ya sebep olur.

 Un randımanı ve kalitesi (ekmek veya makarna) azalır.

 Azot fazlalığından ise; boğum araları uzar, koyu yeşil yapraklar görülür, bitkinin

hastalık ve zararlılara karşı direnci azalır, rüzgâr ve yağıştan yatma görülür, bitkinin su

tüketimi artar

AZOT
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Azot noksanlığı



Azot ve Potasyum Eksiklik Belirtisi
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Potasyum Eksikliği

Azot Eksikliği



Azotlu Gübreleme

 Analizlerde dekara Kuru 
şartlarda 6-7 azot (N) ve 
7-8 fosfor (P2O5) 
Ekimde : Kompoze 
gübrelerde fosfor 
miktarına bağlı Azot 
4kg/da ve üzerine 
çıkmamalı

 Üst Gübreleme : Şubat 
ayı içinde  ÜRE daha geç 
Amonyum Sülfat 

38



39

Fazla Azot Zararı
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AZOT

Azot dozlarının bir seferde değil, bölünerek verilmesi verim ve kalite üzerinde 
önemli artışlar sağlamıştır.

Azotlu gübrelerin rizosfer pH’sı üzerindeki rolünü dikkate alarak yüksek pH’lı
yerlerde Amonyum (NH4

+1)’ lu gübrelerin, düşük olduğu yerlerde Nitratlı (NO3
-1)

gübrelerin kullanılması bitkiye Zn (Çinko) beslenmesi açısından yarar sağlayacaktır.

 Azotun bitki büyümesinin geç dönemlerinde – çiçeklenmede- yapraktan üre 
veya benzeri maddelerin uygulanması tanedeki protein düzeyini arttırabilir.
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Azotun bitki tarafından kullanılabilmesi için topraktaki nem 
miktarı önemlidir.

Sulanabilen alanlarda sulama suyu öncesinde,

Kuru alanlarda mümkünse yağış öncesinde verilmeli.

İlkbaharda verilecek ilk üst gübre olarak Şubat- Mart aylarında 
ÜRE tercih edilmeli, gübreleme Nisan ayına sarkmışsa 
Amonyum Sülfat ya da Amonyum Nitrat kullanılmalıdır.

AZOT
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Bir miktar ekimle (3-4 kg N / da),

kalan kısmı İLKBAHAR da

Kuru da 7 kg N/da

Örneğin ;

(15 Kg DAP/da + 10 kg ÜRE/da) veya

(15 Kg DAP/da + 20 kg A.Sülfat/da) veya

(15 Kg DAP/da + 13 kg A.Nitrat (%33)/da)
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Sulu da ekmeklik ve arpa için 14 kg N/da

Örneğin ; 
Baharda tek parçada ;

(20 Kg DAP/da + 25 kg ÜRE/da) veya
(20 Kg DAP/da + 35 kg A.Nitrat (%33)/da) 

İkiye Bölerek ;
(20 Kg DAP/da + 15 kg ÜRE/da +10 kg A.Nitrat (%33)/da) veya
(20 Kg DAP/da + 30 kg A.Sülfat/da +15 kg A.Nitrat (%33)/da) 

AZOT
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Makarnalık için 18-20 kg N/da 

Örneğin ;
(20 Kg DAP/da + 25 kg ÜRE/da + 23 kg A.Sülfat/da) veya
(20 Kg DAP/da + 25 kg ÜRE/da + 15 kg A.Nitrat (%33)/da) 

veya
……………
kardeşlenme ve başaklanma öncesi iki parça olarak
Üre, Amonyum Sülfat, Amonyum Nitrat

AZOT
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Yağmurlama yada Damla Sulama Sistemleri ile Gübreleme

Azotun bitki 
büyümesinin geç 

dönemlerinde 
(Başaklanma) 

yapraktan üre veya 
benzeri maddelerin 

uygulanması 
tanedeki protein 

düzeyini arttırabilir.
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• Topraklarda Hububat için 
Kritik seviye 0,5 ppm’dir.

• Bu seviyenin altındaki 
topraklarda Zn’lu
gübreleme faydalıdır.

Zn Eksikliğine Hassasiyet

 Makarnalık Buğday
 Ekmeklik Buğday
 Arpa
 Tritikale
 Çavdar

Hassas

Toleranslı

Çinko
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Çinko Azot İlişkisi

Zn protein sentezi ve biyolojik membranların bütünleşmesinde gerekli olan bir
elementtir. Çinko eksikliğinde bitkilerde protein sentezinin gerilediği ve buna bağlı
olarak amino asit ve amin birikiminin arttığı bilinmektedir

Çinko noksanlığında bitkide aminoasitlerin ve diğer çözünür azot bileşiklerinin birikmesi
köklerin topraktan yapacağı azot alımı üzerine olumsuz etki yapabilir. Bitkide bu
şekilde çözünür azot bileşiklerinin birikmesi, bitkinin yeşil aksamda N’la beslenme
düzeyinin yeterli olduğu bilgisini köke ileterek kökün beslenme ortamında N azot
alımını sınırlandırmasına ve sonuçta bitkide gizli azot noksanlığının ortaya çıkmasına
neden olabilir.

Bitkide ortaya çıkan gizli azot eksikliği hem bitki büyümesinin gerilemesine hem de o
bitkinin danesinde yeterince protein sentezlenememesine yol açabilir.
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Ekim öncesinde toprağa; 

ÇİNKO SÜLFAT   3 kg/da  

Tohuma Çinko Uygulaması

Yapraktan Çinko Uygulaması ; 

İlkbaharda, yabancı ot ilacı ile

birlikte 100 lt suya yarım kilo 

Çinko sülfat uygulaması 

Çinko



İLAÇLAMA
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İlaçlama

Hastalık, Zararlı ve Yabancı ot için ilaçlama yapılır.

Doğru ilaçlar kullanılmalı (Teknik yardım alınmalı)

Zorunlu olmadıkça ilaç kullanımı tercih edilmemeli

İlaçlama makinemiz bakımlı olmalı

İlaçlar tavsiye edilen doz ve zamanda atılmalı

Serin saatlerde (sabah yada akşamüzeri tercih edilmeli) 
ilaçlama yapılmalı

Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalı

İlaçlama esnasında korunmalı (maske v.b.)

Boş ilaç kutuları gömülerek imha edilmeli

İlaçlama sonrası bol suyla duş alınarak temizlenmeli
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İlaçlama zararı



SULAMA
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 Buğdayın 450-650 mm suya 
ihtiyacı vardır

Buğday Gelişme Dönemleri ve Su İhtiyacı

1 32
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Salma Sulama (Tavsiye edilmez)
Yağmurlama Sulama
Damla Sulama
 Toprak Üstü
 Toprak altı

• Gerektiğinde sulama yapmak; toprağın suya ihtiyaç duymadığı dönemlerde 
sulama bitkiye faydadan çok zarar verir.

• Sulamaya paralel N dozunu arttırmak, özellikle dane dolum dönemi sulaması 
yapılıyorsa muhakkak N takviyesi yapmak.
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Sulama Zamanı ve Miktarı

1. Sonbahar (Ekim) dönemi Sulaması
2. Kardeşlenme Sonu (sapa kalkma Başlangıcı) dönemi sulaması
3. Başaklanma – Çiçeklenme Dönemi Sulaması
4. Dane Dolum Dönemi Sulaması

 Sulama zamanı yağışlar, toprağın nem durumu ve bitkinin durumu kontrol edilerek tespit 
edilmelidir.

 Sonbahar döneminde iklim kurak gidiyorsa ya ekim öncesi toprak sulanarak tava getirilmeli 
yada ekim sonrasında sulama yapılarak tohumların çıkış yapması sağlanmalıdır.

 Çıkış için verilecek suyun miktarı çok fazla olmamalıdır.
 Çıkış esnasında toprak kaymak tabakası bağlamış ve çıkışları engelliyorsa, oluşan bu 

kaymak tabakası kısa  aralıklarla yapılacak sulamalarla yumuşatılarak çıkışların sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir.
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 Hububatlar suya en çok Kardeşlenme dönemi- Dane dolum Dönemi arasındaki vegetatif
gelişmenin en yoğun olduğu dönemde ihtiyaç duyarlar.

 Suya istenilen zamanda ulaşılıp ulaşılamama durumuna ve maliyetleri de göz önüne alınarak 
hububat yetiştiriciliğinde bahar döneminde 1-3 kere sulama yapılabilir. 

 Sulama sayısında iklim, toprak yapısı ve yetiştirilen çeşidin verim kapasitesi de önemlidir.

 İlkbahar sulamalarında şartlara bağlı olarak her sulamada 60-100mm sulama suyu kullanılır.

 Sonbaharda yapılacak sulamalarda bu miktarın 1/3’i yeterlidir.

 Fazla su fayda değil zarar getirir (Tuzluluk, kök çürüklüğü, yatma vb.).

 Sulamalarda toprağın infiltrasyon durumu göz önüne alınarak, suyun göllenmemesi sağlanmalıdır.

 Sulamanın zamanında yapılmayıp geciktirilmesi, verimde ciddi düşüşlere neden olur.

Sulama Zamanı ve Miktarı



HASAT
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Hasat

• Uygun araç, alet ve ekipmanlarla Hasat yapılmalıdır.

• Zamanından önce hasat; başlangıçta dane nemlerinin yüksek olmasına, 
sonradan da danelerin buruşuk, kalitesiz olmasına

• Geç hasat; dane dökümüne ve zayiata neden olabilir. Hasat döneminde dane 
nemleri yörelere göre değişmekle beraber % 9-12 civarlarında olmalıdır.



 Çiftçilik hobi değil, bir meslektir, zanaattir. Bu işin hakkını verebilmek için

bütün inceliklerini, tekniklerini iyi bilmek ve uygulamak gerekir.

 Bitki Yetiştirme Tekniklerini bilmek ve uygulamak; Kaynaklarımızın

korunmasına, verimliliğin ve kalitenin artmasına, dolayısıyla çiftçinin hem

kendisinin, hem de ülkemizin refahına katkı sağlaması demektir.

 Unutmayalım ; VATANINI EN ÇOK SEVEN,

İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR.

Son Söz Olarak;
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Rifat Zafer ARISOY
Zir. Yük. Müh.

rifatzafer.arisoy@tarimorman.gov.tr

TEŞEKKÜRLER

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bahridagdas


