
ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ 

Üretme ve İşletme Bölümü; Enstitümüz tarafından 
geliştirilen ve tescil ettirilen serin iklim tahılları, 
yemeklik tane baklagiller ve yem bitkilerine ait 
çeşitlerin; Tohumluk Sertifikasyonu ve Pazarlaması 
Yönetmeliklerine uygun olarak, orijinal kademede 
tohumluk üretimlerini gerçekleştirmektedir. 

Tohumluk üretim çalışmaları; Ankara il merkezine     
45 km mesafede, Gölbaşı ilçe sınırları içinde bulunan 
İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yaklaşık 
3500 dekar alanda yürütülmektedir.  

 
İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği 

 
Ayrıca Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Çiftliği tarlaları da anlaşmalı olarak 
kullanılmaktadır. Üretim faaliyetleri yerine getirilirken, 
teknik yenilikler takip edilmekte ve alet-makine parkı 
zenginleştirilmektedir. 

TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI 
 
Üretme ve İşletme Bölümü, ekimden hasada kadar 
yetiştirme tekniğinin tüm ögelerini (toprak işleme, 
ekim, gübreleme, ilaçlama, hasat-harman) uygulayarak 
tohumluk üretimini gerçekleştirmektedir. Enstitümüzce 
tohumluk üretim hakkı verilen firmalar, çiftçilerimiz 
için sertifikalı tohumluk üretimi yapmaktadırlar. 
Üretim Aşamalarımız: 
Hasattan sonra, ekim yapılacak tarlalarda iklim 
koşullarına bağlı olarak, Ekim-Kasım aylarında          
25-35 cm derinlikte çizel pulluk ile ilk sürüm 
gerçekleştirilmektedir. 

  
 

  
Tarla Hazırlıkları 

 
Nisan-Mayıs aylarında 10-12 cm derinlikte diskaro 
veya kazayağı ile ikileme, otlanma durumuna göre de  
8-10 cm derinlikte kazayağı-tırmık takımı ile üçleme 
yapılarak tarlalar ekime hazır hale getirilmektedir. 

Tohumluklar,ekim öncesi mantari hastalıklara ve toprak 
altı zararlılarına karşı ilaçlanarak; bin tane ağırlığı ve 
çimlenme gücü yüksek tohumlukların pnömatik(havalı) 
mibzerler ile ekimi gerçekleştirilmektedir.  

Her bir çeşit için ekim öncesi mibzer temizliği ve 
tohum-gübre ayarı dikkatle yapılmaktadır. 

  
Mibzer Temizliği ve Ayarı 

 

 
Kombine Mibzer ile Ekim 

Bahar aylarında iklim koşulları ve bitki istekleri dikkate 
alınarak üst gübreleme (bahar veya çim gübrelemesi) ile 
yabancı otlar için; tahıllar sapa kalkmadan önce yabancı 
ot yoğunluğuna göre ilaçlama yapılmaktadır. Süne, 
zabrus, tel kurdu gibi zararlıların yanı sıra kış zararı ve 
hastalık etmenleri gözlemlenmektedir. 
 

  
İlaçlama ve Gübreleme 
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Bitkilerin gelişme durumları, yıllık yağış ve 
sıcaklık faktörlerine bağlı olarak; bitkilerde 
kuraklık stresi başlamadan önce 1 veya 2 defa- 
sulama yapılmaktadır. Daha kontrollü, ekonomik 
ve modern bir sulamaya imkân veren “Frekans 
Konvertörlü Kapalı Sulama Sistemi” kullanılarak, 
üretim yapılan parsellerde sulama işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 

Sulama 

Kademeli tohumluk üretimi yapılan tarlalar 
başaklanma devresinden itibaren dikkatlice gezilip, 
yabancı ve tip dışı bitkilerin tarladan 
uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Yabancı bitki 
(yabancı ot, farklı cins, tür ve çeşit) çekme işlemi 
ilkbaharda başlamakta ve hasada kadar devam 
etmektedir.  

Yabancı Bitki Çekme İşlemi 

Hasat öncesi biçerdöverlerin bakım ve ayarları 
yapılmakta, kırık tane gibi istenmeyen unsurlar 
asgari düzeye indirilmektedir. Hasat olgunluğu 
takip edilerek tanede rutubet ortalama %12-13 
oranına düştüğünde hasat yapılmaktadır. 

Hububat ve Baklagil Hasatı 

Periyodik tarla işlemleri gerçekleştirildikten sonra 
hasat edilen ürünlerin temizlenmesi için, 
konvansiyonel ve optik ayıklama yapan cihazlar 
(sortex) ile daha temiz ve kaliteli tohumluk elde 
edilmektedir. Selektörlenen ürünler paketlenerek 
depolanmaktadır. 

Selektörleme ve Paketleme 

KADEMELİ TOHUMLUK ÜRETİMİ 
YAPILAN BİTKİ GRUPLARI: 
Serin iklim tahılları (ekmeklik ve makarnalık 
buğday, arpa), yemeklik tane baklagiller 
(mercimek, nohut, fasulye) ve yem bitkileridir. 

Bölüm, tohumluk üretiminin yanı sıra; çevre 
düzenleme, alet, makina, sabit yapı ve tesislerin 
bakım-onarımı ile arazi ıslahı, parselasyonu ve 
drenajı gibi işletme faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. 

T.C.
 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Şehit Cem Ersever Cad. No:9-11 

Yenimahalle – ANKARA 

http://arastirma.tarim.gov.tr/tarlabitkileri 

tarmuretme@gmail.com 
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