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ÖNSÖZ 

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli besinleri sağlayan tarım 

sektörü, insanlık var oldukça önemini koruyacaktır. İnsanların 

felaketler karşısında ilk savunmaya geçtiği konuların başında gıda 

ihtiyacı gelmektedir. Bu bağlamda kültürü yapılan bitkilerin 

verimliliğinin arttırılması, bu bitkilerden elde edilen ürünlerin 

kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilirliğinin arttırılması ve 

pazarlanabilirliğinin olabildiğince uzun vadede üst seviyelerde 

tutulması amaçlanmaktadır.  

Sebzeler, ülkemizde tarımı yapılan ürünler içerisinde ihracat şansı 

yüksek olan grup içerisinde bulunmaktadır.  

Bitkisel üretimde hem kültürü yapılan bitkilerin çeşitliliği hem de 

bunların yetiştirildiği çevre koşulları birbirlerinden oldukça farklılık 

göstermektedir. Bu kapsamda kitabımız, domates yetiştiriciliği, biber 

yetiştiriciliği, patlıcan yetiştiriciliği, karpuz yetiştiriciliği, hıyar 

yetiştiriciliği, kavun yetiştiriciliği, kabak yetiştiriciliği, lahana 

yetiştiriciliği, karnabahar yetiştiriciliği, brokkoli yetiştiriciliği, soğan 

yetiştiriciliği, sarımsak yetiştiriciliği ve turp yetiştiriciliği olmak üzere 

13 bölümden oluşmaktadır. Alanında uzman akademisyenler 

tarafından yazılan bölümlerde okuyucuya güncel bilgiler sağlanarak, 

ülkemiz tarımına ve sebzecilik sektörüne katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Kitabımız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 

tarihinde gerçekleşen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, 

Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 

acı kayıplara yol açan depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize 
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adanmıştır. Bazıları depremden etkilenen illerde yaşayan tüm yazarlar, 

bu afette zarar gören halkımızın acısını ve kaybını kalplerinde 

derinden hissetmekte, paylaşmakta ve dayanışma ruhu içerisinde 

ülkemizin yaralarının hep beraber sarılması için desteklerini 

sunmaktadırlar.  

Bu bölümlerin oluşmasında değerli çalışmalarıyla katkıda bulunan 

tüm yazarlara, kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve 

desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Sayın Seyithan SEYDOŞOĞLU’na, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İKSAD yayınevi 

çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BAKTEMUR  
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GİRİŞ 

Dünya mutfağında oldukça fazla tercih edilen domates; sıcak veya 

ılıman iklim koşullarında, açıkta ve örtüaltında tek yıllık yetiştirilen, 

taze veya işlenmiş olarak tüketilen bir gıda ürünüdür. Çeşitli biçimlerde 

işlenerek (ketçap, konserve, salça, turşu, püre, kurutma, dondurma vb.) 

kullanılabilmesi, kısa vejetasyon süresine sahip olması, açıkta ve 

örtüaltı yetiştiriciliğine elverişli olması, yüksek verim potansiyeline ve 

yüksek adaptasyon yeteneğine sahip olması ile meyvesi yenen sebzeler 

grubunda ticari değeri oldukça yüksek olan tarım ürünlerinden biri 

olarak değerlendirilmektedir (Ercan ve ark., 2002). Dünyanın birçok 

ülkesinde (ABD, Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, İran) domates 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (USDA, 2017). Domatesin dünyada en 

yoğun olarak yetiştirildiği ve en çok tüketildiği bölgelerden birisi, 

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası’dır. Türkiye, coğrafik 

konumunun bir avantajı olarak sahip olduğu uygun iklim koşulları 

nedeniyle domateste dünyada en fazla üretim yapan dördüncü, en fazla 

sofralık taze domates ihracatı yapan beşinci ve en fazla salça ihraç eden 

üçüncü ülke konumundadır (Güvenç, 2019). FAO istatistiklerine göre, 

domates, 2021 yılında dünya genelinde 6.3 milyon ha’lık bir alanda 

ekilmiş olup, bu alandan toplam 189.1 milyon ton ürün elde edilmiştir 

(FAOSTAT, 2023). Türkiye’de ise 2021 yılında domates 

yetiştiriciliğinden toplam 13.1 milyon ton ürün elde edilmiştir (TÜİK, 

2023). Domates yetiştiriciliği ülkemiz çiftçisi için önemli bir gelir 

kaynağı olmakla birlikte ülke ekonomisine de önemli oranda katma 

değer kazandırmaktadır. 
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Tarihçesi ve Taksonomisi 

Meyvesi yenen sebzeler grubunda yer alan domates, çift çenekli bitkiler 

(Dicotyledoneae) sınıfının Solanaceae (patlıcangiller) ailesine ait 

Lycopersicon cinsi bir bitkidir (Ji ve Scott, 2006).  

• Sınıf: Dicotyledoneae (Çift çenekliler) 

• Alt Sınıf: Sympetale (Bitişik taç yapraklılar) 

• Takım: Personatae  

• Familya: Solanaceae (Patlıcangiller) 

• Cins: Lycopersicon 

• Tür: Solanum lycopersicum L. 

Domatesin sınıflandırması uzun yıllar tartışma konusu olmuştur ve 

fazla çeşitliliğe sahip olması daha önceki taksonomik sınıflandırmaların 

yeniden değerlendirilmesine neden olmuştur. Domates ilk olarak 

1753'te Linnaeus tarafından Solanum lycopersicum olarak 

adlandırılmış olup, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ismi de 

kullanılmıştır (Valdes ve Gray, 1998). Ardından domates uzun bir süre 

Lycopersicon esculentum olarak bilinmiştir. Fakat geniş çapta yapılan 

son araştırmalar Solanum lycopersicum olarak isimlendirildiğini 

göstermektedir (Bohs ve Olmstead, 1997). Solanum cinsi yaklaşık 

olarak 1500 türden oluşmaktadır (Knapp, 2002). Coğrafi dağılım, 

kültüre alma ve yetiştirme uygulamaları sebebiyle domatesin orijin 

merkezi ile çeşitlilik merkezi farklılık göstermiştir (Olmstead ve 

Palmer, 1997). Solanum lycopersicum'un doğal coğrafi dağılımı yani 

orijin merkezi, And Dağları ile batı Güney Amerika'nın Pasifik kıyısı 
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arasındaki dar bantta yer alan bölge olarak belirlenmiştir (WWF ve 

IUCN, 1997). Bu alan, Galapagos Adaları da dahil olmak üzere güney 

Ekvator’dan kuzey Şili'ye kadar uzanmaktadır. Domates türlerinin 

çeşitlilik merkezinin Meksika ve Peru olduğu bildirilmiştir (Larry ve 

Joanne, 2007). 

 

BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Kök 

Çimlendirilen domates tohumlarında ilk olarak kazık kök oluşmaktadır. 

Bitki büyümesinin devam ettiği sonraki süreçte ise kök boğazına yakın 

yerlerden yan kökler oluşmaya başlamaktadır (Spooner ve ark., 2005; 

Aybak, 2015). 

 

Şekil 1. Üretimde kullanılan sağlıklı domates fidesi ve domates bitkisinin 

kök yapısı 

Domates fideleri 15-20 cm’lik boya geldiğinde yan köklerin daha güçlü 

gelişmesi için bitki yerinden sökülerek başka bir yere dikilmektedir. Bu 
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sayede kazık kökün gelişimi durdurulmakta ve yan kök oluşumu teşvik 

edilmektedir. Eğer domates fidelerinde şaşırtma yapılmazsa kazık kök 

sistemi büyümeye devam eder ve yan kök oluşumu tetiklenmez. Kazık 

kök aşağı doğru büyürken yan kökler yana ve hafif aşağı meyilli bir 

şekilde büyümektedir. Bir süre sonra saçak kök yapısı kazanmaktadır 

(Şekil 1) (Peralta ve ark., 2008).  

Kökün iyi gelişmesi, kuvvetli bir yapıya sahip olması ve toprakta 

bıraktığı kök ağırlığı; toprağın yapısı (nem, sıcaklık) ve toprağın iyi 

işlenip işlenmediğine bağlıdır. Kış aylarında serada yetiştirilen 

domatese göre tarlada yetiştirilen domateslerin kökleri daha çok 

gelişmiş ve daha kuvvetli kök yapısına sahip olmaktadır (Şalk ve ark., 

2008; Özkan ve ark., 2008). 

Gövde 

Bitki genç döneminde tüylü, yumuşak, yuvarlak ve otsu bir gövdeye, 

gelişimini tamamladığı dönemde ise sert, köşeli ve odunsu bir gövdeye 

sahiptir. Domates, toprak üstü yapısında çok fazla dallanma olduğu için 

ve çiçek, meyve, yaprakları taşıyabilecek kadar sağlam bir gövdeye 

sahip olmadığı için kendiliğinden dik büyüyememektedir. Domates 

bitkisinin gövde yapısında dallanma fazla olup, boğumlarda yapraklar 

ve yaprak arasında ise koltuk adı verilen sürgünler meydana 

gelmektedir. Bir çiçek salkımı üzerindeki yaprak koltuğundan tekrar 

yan sürgün meydana gelmektedir. Sırık domates çeşitlerinde ve serada 

domates yetiştiriciliği yapılan durumlarda bu koltukların alınması 

gerekmektedir. Bu sayede bitkinin gövde kısmında sadece yaprak ve 

meyve kalmış olacaktır (Şalk ve ark., 2008; Aybak, 2015). 
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Boğum arası uzunluk ve domates boyu çeşide ve yetişme koşullarına 

göre değişiklik gösterebilmektedir. Gövde yapısına ve boylanma 

durumuna göre bodur (oturak), yarı bodur ve sırık domatesler olarak 3 

gruba ayrılmaktadır. Oturak (bodur) çeşitlerde gövde, toprakla temas 

ettiği yerde köklenmektedir. Boğaz doldurma ile saçak kökler 

oluşmaktadır. Bu durum bitkiye daha iyi beslenme ve tutunma 

sağlamaktadır. Yarı bodur çeşitlerde büyüme sınırlıdır ve özellikle açık 

tarla yetiştiriciliğinde tercih edilmektedir. Sırık domates çeşitlerinde 

büyüme ucu sürekli yaprak oluşturmaktadır ve gelişim devam 

etmektedir. Bitkiler çiçek salkımları arasında sabit sayıda yapraklara 

sahiptir. Sırık domatesler örtüaltı yetiştiriciliği için uygun tiplerdir ve 

ağırlıklı olarak seralarda kullanılmaktadır. Açık arazide sırık domates 

yetiştiriciliği yapılacaksa, bitki herek ile desteklenmelidir. Bodur ve 

sırık domates çeşitlerinin boylanma durumu 50-200 cm arasında 

değişim göstermektedir (Ji ve Chetelat 2003; Aybak 2015).   

Yaprak 

Domates bitkisi, yaprakçık sapı kısa, yaprak ayası çok parçalı bileşik 

yapraklara sahiptir. Bitkinin ilk oluşturduğu kotiledon yaprakların 

şekli; düz, ince, oval, kenarları dişsiz, üzeri çok ince tüylü ve morumsu 

yeşil renktedir (Kamal ve ark., 2001).  
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Şekil 2. Domates bitkisinin yaprak şekli 

Domates yaprağının yapısal özellikleri (boyut, şekil, dilimlilik ve 

dişlilik durumları) çeşitler arasında farklılık göstermektedir. Domates, 

yaprak yapısına göre; adi yapraklı, patates yapraklı, buruşuk yapraklı 

ve dar dilimli yapraklı olarak dört gruba ayrılmıştır. Erkenci domates 

çeşitlerinde yaprakçık sayısı az ve küçüktür, geç çeşitlerde ise 

yaprakçık sayısı fazla ve daha geniştir. Yaprakçıkları dar ve sivri olan 

çeşitlerde meyve güneş ışığından daha fazla faydalanabildiği için 

ilkbaharda erken ürün almak için veya ikinci ürün olarak sonbahar 

yetiştiriciliği için kullanıma uygundur. Yaprağı bol ve geniş ayalı olan 

çeşitler ise yaz aylarında bol güneş alan yerlerde ana ürün olarak 

yetiştirmeye uygun çeşitlerdir. Bu gibi çeşitlerde meyveler yaprak 

gölgesinde kaldığı için meyve tutumu fazla olmakta ve meyvede güneş 

yanığı gibi bazı fizyolojik olumsuzluklar yaşanmamaktadır (Şalk ve 

ark., 2008; Aybak, 2015). 

Çiçek 

Domates çiçeği erdişi (hermafrodit, erselik) yapıda olup büyük oranda 

kendine döllenmektedir. Çiçekte beş adet yeşil renkli çanak yaprak ve 

beş adet sarı renkli taç yaprak bulunmaktadır. Çeşitlere bağlı olarak bazı 



11 | S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  

 

çiçeklerde 6 veya 7 adet çanak ve taç yaprak bulunabilmektedir. Bunun 

yanında çiçekte, taç yaprakların oluşturduğu Corolla, çanak yaprakların 

oluşturduğu calyx, 5 adet sarı renkli erkek organ (stamen) ve erkek 

organ topluluğunun iç kısmında bir adet dişi organ bulunmaktadır. 

Erkek organ, taç yaprağın çiçekle birleştiği kısımdan gelişmekte olup, 

sapı kısa fakat polen keseleri büyüktür. Ovaryum yuvarlak şekillidir, 

stilus ince ve uzuncadır, uç kısmında genişlemiş bir stigma 

bulunmaktadır (Moyle ve Graham 2005; Şalk ve ark., 2008; Aybak, 

2015). 

Meyve 

Domates meyvesi, botanik açıdan üzümsü meyve grubunda yer 

almaktadır. Meyve, ilk oluşum evresinde yeşil renklidir ve bu evrede 

zehirli bir alkaloit olan solanin içermektedir. Bir sonraki evre kırmızı 

lekelenmenin başladığı dönüşüm evresidir. Ardından pembe olum 

evresinde domates pembeleşir ve kırmızı olum evresinde tamamı 

olgunlaşır (Sainju ve ark., 2003; Şalk ve ark., 2008).  
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Şekil 3. Farklı domates çeşitlerinin meyve tipleri 

 

Meyvelerin şekli, kabuk kalınlığı, boyutu, çekirdek özellikleri ve 

gelişim periyodu; çeşide, iklim ve büyüme şartlarına bağlı olarak 

değişim gösterebilmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Domates bitkisinin farklı özellikler bakımından meyve şekil, renk ve 

büyüklükleri 
Meyve 

Şekline Göre 

Meyve Rengine 

Göre 

Meyve İriliğine 

Göre 

Meyvelerin 

Dilimliklerine Göre 

Yuvarlak Kırmızı Meyvesi çok küçük Dilimsiz, düzgün 

Basık Sarı Orta irilikte Az dilimli 

Konik Siklamen İri Çok dilimli 

Koza Beyaz Çok iri  

Kiraz Şekilli Pembe   

Erik Şekilli Yeşil   

Armut Şekilli    

Yürek Şekilli    
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Olgun meyvenin en dışında pericarp, pericarpın içinde ise iki karpelli 

meyve boşluğu bulunmaktadır. Pericarp, dıştan içe doğru exocarp 

(meyveyi en dışarıdan çevreleyen), mesocarp (etli ve sulu olan kısım) 

ve endocarp (mesocarpın içi) olarak 3 tabakadan oluşmaktadır. Değişik 

domates tipleri mevcuttur. Bunlardan bazıları kiraz, beef ve salçalık 

domatestir (Şalk ve ark., 2008; Aybak, 2015). 

Kiraz domatesin çapı çoğunlukla 2.5 cm veya daha küçüktür. Meyve 

çabuk olgunlaşır fakat raf ömrü uzun değildir. Çoğunlukla salatalarda 

kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4. Kiraz domates 

 

Beef domateslerin meyveleri büyüktür. Hatta bir tanesinin ağırlığı 

1kg’a kadar çıkabilmektedir. Boyutunun büyük olması ve etli içerikleri 

nedeniyle bu ismi almıştır. Renkleri pembe, kırmızı veya turuncu 

tonlarında olabilmektedir. En çok yetiştirildiği sezon yaz aylarıdır fakat 

bütün yıl boyunca manav ve marketlerde bulmak mümkündür. Bu tip 

domatesler geç olgunlaşmaktadır. Bu yüzden hasadı uzun sürmektedir.  
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Şekil 5. Beef domates 

 

Salçalık domatesler; uzun armut şeklinde, meyve eti dolgun, tohum 

sayısı az ve su oranları da standart domateslere göre daha azdır. Bunun 

yanında meyve eti dolgun olduğu için konserve yapımına çok 

uygundurlar. 

 

 
Şekil 6. Salçalık domatesler 

 

Besin içeriği 

Domates, kalori, protein ve yağ içeriği düşük bir sebze olduğu için 

diyetlerde sıkça tercih edilmektedir. %95 oranında sudan oluşmaktadır. 

Mineral (Fe, P), vitamin (A ve C), organik asitler (sitrik asit ve malik 
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asit) ve flavonoid bakımından zengindir. Yapısında bulunan likopen 

bileşeni meyvenin kırmızı renk almasını sağlamaktadır. Vitamin 

içeriğinin yüksek olması ile antioksidan deposu olarak 

değerlendirilmektedir. Henüz olgunlaşmamış olan yeşil meyvelerinde 

solanin bulunmaktadır. Meyve olgunlaştıkça solanin miktarı insan 

sağlığını olumsuz etkilemeyecek seviyelere inmektedir. Domates; cilde 

tazelik verir, arı sokmalarında sızıyı azaltır, romatizmal hastalıkların 

iyileştirilmesinde faydalıdır, antialerjiktir ve böbrekleri çalıştırmaktadır 

(Pressman ve ark., 2002; Şalk ve ark., 2008; Aybak, 2015; Durmuş ve 

ark., 2018). 

 

Domates Çeşitleri ve Çeşit Seçimi 

Domates yetiştiriciliğinde istenilen başarıya ulaşmak, amaca uygun 

doğru çeşit seçimiyle mümkündür. 

 

Tablo 2. Domates çeşitlerinin agro-morfolojik özellikler bakımından 

gruplandırılması 
Yetiştirme 

Alanına Göre 

Morfolojik 

Durumuna Göre 

Kullanım Alanına 

Göre 

Hasat ve Olgunlaşma 

Zamanına Göre 

Açık arazide Bodur (Yer)  Sofralık çeşitler Erkenci çeşitler 

Bahçelerde Yarı bodur  Sanayilik çeşitler Orta erkenci çeşitler 

Serada Sırık   Geççi çeşitler 

 

Açık arazide hibrit (F1) ve standart (açık döllenen) çeşitler tercih 

edilmektedir. Seralarda, meyve tutumu iyi olan, yüksek sıcaklıkta 

sağlıklı çiçek oluşturan, kısa boğum aralıklı çeşitler tercih edilmektedir. 
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Lezzet (sulu), meyve büyüklüğü (irilik), şekil (yuvarlak), renk ve 

tüketicinin damak zevki sofralık çeşit domates seçiminde aranan önemli 

özelliklerden bazılarıdır. Sanayi tipi domateslerde aranan özelliklerden 

bazıları: asit miktarının az, şeker ve kuru madde oranının yüksek 

olması, meyve çürüklüklerine ve çatlamaya karşı dayanıklı olmasıdır 

(Şalk ve ark., 2008; Aybak, 2015).  

 

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇEVRE İSTEKLERİ 

Sıcaklık 

Domates, sıcak ve ılıman iklimlerde açık arazide veya ılıman iklimde 

sera koşullarında yetiştirilmektedir.  

 

Tablo 3. Domatesin farklı büyüme evrelerinde ihtiyaç duyduğu sıcaklık 

değerleri 
Gelişim Evreleri Minimum (°C) Optimum (°C) Maksimum (°C) 

Çimlenme Evresi 11 16 - 29 34 

Büyüme Evresi 18 21 - 24 32 

Meyve Bağlama (Gece) 10 13 - 18 20 

Meyve Bağlama (Gündüz) 18 19 - 24 30 

 

Bitkinin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu en optimal sıcaklık 21-

24°C arasındadır. Sıcaklık 13 °C’nin altına veya 35 °C’nin üzerine 

çıktığı durumlarda ürün miktarı büyük oranda azalmaktadır. Gündüz 

sıcaklığının 19-24 derece, gece sıcaklığının 13-18 derece olduğu 

durumlarda bitki veriminin ve ürün miktarının maksimum seviyede 
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olması beklenir. Sıcaklık ve nem miktarının çok arttığı durumlarda 

bitkide yanık ve hastalık oluşumu gözlenmektedir. 40 ºC’nin üzerinde 

ise çiçek tozları öleceği için meyve oluşumu minimum seviyeye 

inmektedir (Duman, 2016; Şalk ve ark., 2008). 

Toprak ve Gübreleme 

Domates yetiştiriciliğinde en ideal toprak, su tutma kapasitesi yüksek, 

kumlu, tınlı bünyeye sahip, organik madde içeriği yüksek, taban suyu 

yüksek olmayan, ortalama 5.5-7.0 ph’a sahip, az tuzlu (2,3 ds/m’den 

az) yapıdaki topraklardır. Genel olarak domates, toprak özellikleri 

bakımından fazla seçici bir bitki değildir. Domatesin yetiştirildiği 

toprak bitki besin elementleri bakımından zenginleştirildiği (besin 

maddeleri arasındaki denge dikkate alınarak) taktirde verimde büyük 

oranda artış elde edilmektedir. Fakat bu noktada toprağın Ph’ının besin 

elementlerinin alımına uygun seviyede olması oldukça önemlidir 

(Özdoğan ve Seferoğlu, 2015). 

Domates yetiştiriciliğinde suni veya ahır gübresi uygulanmaktadır.  

Suni gübre uygulanmadığı durumlarda dekara 3-4 ton taze olmayan ahır 

gübresi verilmektedir. Suni gübre uygulaması toprak analizlerine göre 

yapılmalıdır. Çünkü hangi cins gübre kullanılacağı, gübrelerin verilme 

zamanı ve verilme şeklini oldukça önemlidir. Bilinçsiz gübreleme 

yapıldığında verim ve ürün miktarında ciddi oranda kayıplar 

yaşanabilmektedir. Birçok bölge ve toprak tiplerinde 11-15 kg/da saf 

N, 2.5-8.0 kg/da P2O5 ve eğer eksikse yeteri kadar K2O takviyesi 

önerilmektedir. Azot (N) fazla miktarda verilirse bitki aşırı vejetatif 

gelişir, çiçeğe yatmada zorlanır ve meyve tutumu azalır. Bunun yanında 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 18 

 

topraktaki Fe eksikliği, bitki bünyesindeki Ca hareketliliğini azaltır ve 

çiçek burnu çürüklüğü yaşanmasına neden olur (Demirtaş ve Yılmaz, 

2003; Demirtaş ve ark., 2012). 

Sulama 

Sulama işlemi; hava sıcaklığı, toprak yapısı, nem oranı ve yağışlar 

dikkate alınarak yapılmalıdır. Domates nemi seven bir bitkidir. Su 

noksanlığında üst yapraklar kıvrılmakta, çok sulandığında ise 

hastalıklar gözlenmektedir (Aybak, 2015). Açık tarlada; karık, 

yağmurlama veya damla sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Toprak 

neminin en optimal seviyede tutulmasını sağlayacak şekilde 5-10 günde 

bir sulanabilmektedir. Açık tarlada, karık usulü sulamada, suyun kök 

boğazına değmemesi için sırta dikim tercih edilmelidir (Engindeniz, 

2010). Örtüaltı yetiştiriciliğinde; damla sulama sistemi 

kullanılmaktadır (Şahin ve ark., 1998). Damla sulama sisteminin 

avantajları: 

✓ Bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar suyun kolayca alabileceği 

bölgeye verilmesi 

✓ Hastalık riskinin azaltılması 

✓ Su, ilaçlama, işçilik, enerjiden tasarruf 

✓ Kaliteli ve kârlı yetiştiricilik 

 

Işık 

Işık faktörü domatesin askorbik asit (C vitamini), karotin miktarı, 

dallanma miktarı üzerinde etkilidir. Optimal ışık miktarı (10.000 lüx) 
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bitki gelişimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Fakat fazla ışık miktarı 

yüksek sıcaklık ile birleşirse bitkiye zarar vermektedir. Serada domates 

yetiştiriciliği yapılacaksa seranın yönüne, cam, plastik gibi örtü 

materyalinin ışığı geçirgenlik durumuna dikkat edilmelidir (Köksal ve 

ark., 2013).  

 

HASAT VE MUHAFAZA 

Hasat zamanı kullanım amacına ve çeşitlere bağlı olarak 90-150 gün 

arasında değişim göstermektedir. Kullanım amacına, taşınma şekline ve 

süresine göre domatesler, dört olgunluk safhasından (yeşil olum, pembe 

olum, turuncu olum, kırmızı olum) birinde hasat edilmektedir. Ürün 

uzak bir pazara gönderilecekse, taşınma esnasında ezilme durumu ve 

çürüme süresi göz önünde bulundurularak pembe veya yeşil olum 

devresinde hasat edilmelidir. Bu amaçla hasat edilen domatesler bir 

süre bekletilip tam kırmızı rengini aldıktan sonra pazara sunulmaktadır. 

Hasat aşamasında domatesler gelişigüzel koparılmamalıdır. Sofralık 

domatesler sapları olacak şekilde, sanayide işlenecek domatesler ise 

sapsız olacak şekilde hasat edilmelidir. Serada veya bahçede taze 

tüketim amacıyla yetiştirilen domateslerin hasadı en uygun renge ve 

büyüklüğe ulaştığı anda duruma göre birkaç kez yapılmaktadır. Yeşil 

domatesler turşu firmalarına veya bazı fabrikaları pazarlamak amacıyla 

erken hasat edilmektedir (Şalk ve ark., 2008; Aybak, 2015). 

Erken toplanan yeşil veya pembe domatesler 13-18oC’de 15-20 gün 

boyunca saklanabilmektedir. Bu süre içerisinde kendiliğinden 
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olgunlaşmaya devam etmektedirler. 1-2oC ve %90 oranında nemli 

koşullarda 30-60 gün arasında depolanabilmektedirler.   

 

 

Şekil 7. Hasat olgunluğuna gelen domates meyvelerinin görünümü 

 

 

AÇIKTA VE SERADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Yetiştiricilikte istenilen başarıya ulaşmak için ilk olarak dikim 

yapılacak alana uygun çeşit seçimi yapılmalıdır. Domates yetiştiriciliği, 

fidelerle veya ekim yapılacak alana doğrudan tohum ekilerek 

yapılmaktadır. Dünya üzerinde en fazla uygulanan yöntem fide ile 

yapılan üretimdir. Bu yöntemde ilk olarak fide üretimi yapılmaktadır. 

Fideler 15-20 cm boylandığında açık araziye, bahçeye veya sera 

koşullarına dikilmektedir. Birçok farklı ülkede özellikle örtüaltı 

yetiştiriciliğinde aşılı fideler kullanılmaktadır. Aşılı fide 

kullanılmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları; erkenciliği, 

verimi ve kaliteyi artırmak, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı 

sağlamaktır. 
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Tablo 4. Domates yetiştiriciliğinde fide kullanımının nedenleri ve fidelerde 

aranan özellikler 
Fide ile yetiştiricilik yapılmasının 

nedenleri 

Kullanılacak fidelerde aranan 

özellikler 

Tohum sarfiyatının azalması Diri ve kuvvetli olmalı 

Erkencilik sağlaması Fazla genç veya fazla yaşlı olmamalı  

Düşük çimlenmeyi ve düzensiz çıkışın 

önlenmesi 
Fidenin boyu 15-20 cm’i geçmemeli 

Bazı toprak koşullarının tohumla ekime 

uygun olmaması 
Kök sistemi sağlam olmalı 

Uygun tohum ekim mibzerlerinin 

yokluğu 

Fideler aynı gelişme döneminde ve 

büyüklükte olmalı 

Yazlık sebzeler için erken ilkbahar 

döneminde düşük sıcaklık risklerinden 

korunması 

Kuru madde bakımından zengin olmalı 

  

 

Domates, üretim amacına bağlı olarak askıda veya yerde 

yetiştirilebilmektedir. Askıda üretim genellikle seracılıkta 

uygulanırken, yerde bodur domates üretimi açıkta üretimde tercih 

edilmektedir. 

Toprak İşleme: Fideler açık tarla veya sera koşullarında dikildikten 

sonra yabancı otları temizlemek için 2. haftada birinci çapalama 4. 

haftada ise ikinci çapalama gerçekleştirilir. Ardından yabancı ot 

mücadelesi, toprağı kabartma ve kaymak tabakasını kırma işlemleri 

gerçekleştirilir.  

Malçlama: Topraktan su kaybını önlemek, verimi artırmak, erkenciliği 

sağlamak, sera havasının CO2 ve nem oranını yükseltmek için toprak 

yüzeyi, çiftlik gübresi, torf, perlit gibi maddelerle kaplanarak malçlama, 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 22 

 

yapılmaktadır. Malç uygulamaları, sıcaklığın en düşük olduğu aylarda 

yapılmaktadır.  

Sulama: Yeni dikilmiş fideler bilinçsiz ve fazla sulanırsa toprak ısısı 

düşer, toprak havasız kalır ve büyümeyi yavaşlar. İlk meyve oluşumuna 

kadarki süreçte bitki, fide dikim zamanında verilen cansuyu ile 

yetinebildiği için mümkün olduğunca sulama yapılmamalıdır. İlk 

meyve oluşumundan sonra toprak yapısı ve seçilen çeşit özelliğine göre 

uygun periyodlarla yeteri kadar sulama yapılmalıdır. Sıcak havalarda 

kumlu topraklarda her 2-3 günde bir, ağır topraklarda 3-7 günde bir 

sulama yapılır. Hasat işlemine geçildiğinde her hasat sonrası sulama 

yapılmalıdır. 

Gübreleme: Açık tarlada veya serada yapılan toprak analizine uygun 

olarak gübreleme programının hazırlanarak taban gübresi ve üst 

gübrelemesi yapılır. Üst gübrelemeye başlama zamanı kültürlere, 

toprak yapısına ve hava şartlarına göre değişirse de, genellikle ilk 

meyvelerin görülmesinden itibaren başlamak uygundur. 

Sırığa Alma ve Budama: Sırık çeşitlerin yetiştiriciliğinde uygulanan 

bir işlemdir. Bitki toprak yüzeyine yatmaya başlamadan önce 7-8 

yapraklı olduğu evrede yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sırıklara 

bağlanmaktadır. Sera koşullarında yetiştirilen sırık çeşitler ipe bağlama 

usulüyle askıya alınmaktadır. İpe alma işlemi gecikirse fideler sağa 

veya sola yatarak kırılır ve verimden düşer. Sonraki süreçlerde sırık 

domates çeşitlerinde kaliteli ürün elde edebilmek için koltuk (sürgün) 

alma, yaprak alma, uç alma ve salkımlarda uç alma şeklinde budama 

yapılmalıdır. Yaprak sapı ile gövde arasındaki sürgünler kurşun kalem 
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kalınlığındayken kesici alet kullanılmadan elle koparılmalıdır. Yaşlı, 

hastalıklı ve fizyolojik olarak işlevini kaybetmiş yaprakların alınması 

gerekmektedir. Böylece bitkiler, daha iyi havalanmakta ve ışıktan 

faydalanmaktadır. Dolayısıyla diğer bakım ve hasat işlemleri 

kolaylaşmaktadır. 

Hasat: Domateslerde hasat elle veya makine ile yapılabilmektedir. 

Hasat zamanı yetiştirme amacına, pazarın yakınlığına ve çeşidin meyve 

özelliklerine göre değişmektedir. Bodur çeşitlerde fide dikiminden 60 

gün sonra hasat yapılabilmektedir. Erkenci çeşitlerde hasat 2-3 seferde 

bitmesine rağmen, ortanca ve geç çeşitlerde sezon boyunca 4-6 defa 

yapılabilmektedir Sırık domates çeşitlerinde hasat fide dikiminden 70-

100 gün sonra yapılabilmektedir. Sezon boyunca hasat 

yapılabilmektedir. Dikimden hasat başlangıcına kadar geçen süre 

çeşitlerine göre 90-150 gün arasında değişmektedir. Hasat sonrasında 

ise ambalajlama yapılmalıdır. Yeşil olum safhasına gelen domates 

meyveleri 13-18°C sıcaklık ve %85-90 nisbi nemde saklanabilir. Olgun 

kırmızı meyveler, sıcaklığı 3-4°C olan soğuk hava depolarında 

saklanmalıdırlar. 

Domatesin Ticari ve Kültürel Önemi 

Ülkemizde yaklaşık olarak 250 yıllık geçmişi olan domates, en çok Ege, 

Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilmektedir. Çeşit ve üretim 

biçimleri bakımından Türkiye’de son 50 yılda çok önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Bu kapsamda domates üretimi iç pazarda yeter hale gelmiş 

ve hatta bir kısmı ihracata gider hâle gelmiştir. Çeşit bazında 

sınıflandırmalar ve iyileşmeler gerçekleşmiş, üretim biçimlerine ve 
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amaçlarına elverişli tipler oluşturulmuş, ardından farklı amaçlara uygun 

üretim merkezleri ortaya çıkmıştır. Üretilen domatesin işlenmesi ve 

işlenen ürünlerin çeşitlendirilmesi noktasında Türkiye, uluslararası 

piyasada kendisini kabul ettirmiştir. Sonbahar, kış ve erken ilkbahar 

dönemlerinde yurt dışından domates talebinde büyük bir artış yaşandığı 

için satılan ürünlerin büyük kısmı seralarda üretilmektedir. Sera 

domates yetiştiriciliğinde son 20 yıl içinde yaşanan önemli 

gelişmelerden birisi de topraksız tarımdır. Toplamı 10.000 dekara 

yaklaşan topraksız tarım alanlarının yarıdan fazlasının jeotermal enerji 

kullanılan alanlarda olduğu tahmin edilmektedir ve yine yarıdan 

fazlasında domates yetiştirilmektedir. Geleneksel fide yetiştiriciliği 

neredeyse terk edilmiş, onun yerini sağlıklı ve modern hazır fide üretim 

işletmeleri almıştır. Bu alanda son yıllarda gelişen bir başka yenilik de 

aşılı fide üretimidir.  

Günümüzde hem sofralık hem sanayi domates üretiminde hem OP hem 

de F1 hibritler çeşitler kullanılmaktadır. Örtüaltı tarımında ise yalnızca 

hibrit çeşitler yetiştirilmektedir. Sofralık domateslerde ürün yelpazesi 

genişlemiş, klasik tekli yuvarlak domates tipinin yanında kiraz, kokteyl, 

erik, salkım, beef tipleri; kırmızı meyve renginin yanında pembe, mor, 

zebra, turuncu ve sarı meyveli çeşitler de tezgahlarda ve raflarda yerini 

almaya başlamıştır. Türkiye’nin değişik yörelerinde oldukça güzel 

yerel genotipler bulunmaktadır. Bu avantaj değerlendirilmeli, ıslah 

yoluyla tadı ve aroması iyileştirilmiş, beta karoten ve likopen içeriği 

arttırılmış nitelikli yerel çeşitler geliştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Biber (Capsicum annuum L.), ılıman ve tropikal bölgelerde yetişen, tek 

yıllık, önemli bir sıcak iklim sebze türüdür. Vitaminler (C ve E), 

karotenoidler (provitamin A), kapsaisinoidler (Maga, 1975) ve 

flavonoidler gibi sağlık açısından önemli metabolitleri içeren biber 

(Denli, 2019), besleyici açıdan da zengindir. Sodyum (Na), Potasyum 

(K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Manganez (Mn), 

Demir (Fe), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) içermektedir (Guil-Guerrero ve 

ark., 2006; Arpacı ve ark., 2019). Biber meyvesindeki acılık 

“kapsaisinoidler” tarafından oluşturulmaktadır (Denli, 2019). 

“Kapsaisin” oranına göre değişen acılık, hem iştah artırıcı hem de 

sindirim sisteminde dezenfektan özelliktedir (Keleş, 2007). Biberden 

elde edilen “Kapsaisin” ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. 100 g taze 

yeşil tatlı biberde; 92.6 g su, 1.1 g protein, 4.2 g karbonhidrat, 0.2 g yağ, 

1.4 g selüloz bulunmaktadır (Denli, 2019). 

FAO 2021 yılı verilerine göre, dünya taze biber üretimi 2055310 ha 

alanda 36286643.77 tondur. Üretimde ilk sırada 16721690 ton üretim 

ile Çin yer alırken, Türkiye 3091295 ton üretim ile ikinci sıradadır ve 

üretim alanı 80239 ha’dır (FAO, 2021). TÜİK’e göre 2022 yılı Türkiye 

salçalık, kapya biber üretimi 1481612 ton, dolmalık biber üretimi 

404459 ton, sivri biber üretimi 979180 ton ve çarliston biber üretimi 

153524 ton olmuştur (TÜİK, 2022). Sunulan verilerden de görüldüğü 

gibi Türkiye, dünya biber üretiminde önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemizde de hem açıkta hem de örtü altında yetiştirilen biber, farklı 

şekillerde değerlendirilmektedir. Hem taze hem de pişmiş gıda olarak 
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kullanılabileceği gibi, işlenmiş olarak da tüketilebilmektedir. Biber 

salçası, biber turşusu, baharat olarak biber, kurutulmuş biber, yeşil 

zeytinlerin içlerinin doldurulması, ketçap kullanıldığı alanlardan 

bazılarıdır. Küçük meyveli biberler, evlerde dekoratif amaçlı, yani süs 

bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Kırmızı biber, gıda için doğal bir 

renklendirici, farmasötiklerde bir bileşen ve kendini savunma spreyleri, 

hayvan kovucular ve insektisitlerde kullanılan oldukça keskin bir 

ekstrakt gibi çok farklı alanlarda kullanılmaktadır (Van Zonneveld ve 

ark., 2015: Bosland, 1996).  

Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı 

Capsicum cinsi içerisinde yer alan biberin birincil gen merkezi Peru ve 

Bolivya olarak bilinmektedir. Bolivya, medikal ve gıda amaçlı bazı 

yabani biber türlerinin meyvelerinin tüketildiği Amerika’nın yabani 

hotspot bölgelerinden birisidir (Van Zonneveld ve ark., 2015: Moscone 

ve ark., 2007; Eshbaugh, 2012). Brezilya’daki Atlantik ormanları gibi 

diğer Capsicum hotspot bölgelerindeki çoğu yabani biberler, insanlar 

tarafından tüketilmeyen evrimsel olarak farklı bir gruba aittirler (Van 

Zonneveld ve ark., 2015: Pickersgill, 1991; Moscone ve ark., 2007; 

Eshbaugh, 2012). Peru, Capsicum çeşitliliğinde önemlidir ve dünyada 

en büyük kültüre alınmış Capsicum çeşitliliğini barındıran ülkedir (Van 

Zonneveld ve ark., 2015: Meckelmann ve ark., 2013; Ugás ve Mendoza, 

2013). Günümüzden 4.000 yıl öncesinde biber türlerinin Peru’da 

yetiştirildiği bilinmekte ve Peru dünyada en büyük kültüre alınmış 

Capsicum çeşitliliğini barındıran ülke olmaktadır (Van Zonneveld ve 

ark., 2015: Perry ve ark., 2007). Kolomb öncesi zamanlarda, kültüre 
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alınmış Capsicum türleri muhtemelen orijin merkezlerinden Peru'ya 

taşınmıştır: Meksika'dan C. annuum, Amazon havzasından C. chinense; 

C. baccatum ve C. pubescens, muhtemelen günümüzden 12.000 yıl 

önce başlayan Neolitik devrimden sonra kültüre alınan Bolivya'dan 

(Van Zonneveld ve ark., 2015: Eshbaugh, 2012; Moses ve ark., 2014; 

Kraft ve ark., 2014). Kültürü yapılan beşinci biber olan C. frutescens’in, 

Orta Amerika'da veya Amazon havzasında kültüre alınmış olabileceği 

düşünülmektedir (Van Zonneveld ve ark., 2015: Eshbaugh, 2012). 

Capsicum cinsi 38 tür içerse de, yukarıda bahsedilen beş türünün 

kültüre alındığı bilinmekteydi. Ancak, son zamanlarda Hindistan'ın 

kuzeydoğu bölgesinden C. assamicum farklı bir tür olarak 

tanımlanmıştır (Denli, 2019: Purkayastha ve ark., 2012). C. annuum 

için birincil gen merkez Meksika, ikincil gen merkezi Guatemala iken, 

Amazonlar C. chinense ve C. frutescens’in, Peru ve Bolivya ise C. 

baccatum ve C. pubescens’in gen merkezi olmuştur (Denli, 2019: 

Ramchiary ve ark, 2014). Capsicum türlerinin Avrupa ve ve Asya’ya 

yayılışı İspanyol ve Portekizli kaşifler tarafından 16. yy’dan itibaren 

başlanmış ve hızlanmıştır (Denli, 2019). Yine 16. yy’da Avrupa ile 

Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerle biber, İstanbul’a getirilmiş 

ve ülkemizde de yayılmıştır (Denli, 2019: Vural ve ark, 2000). 

Kolomb'dan sonra, başta C. annuum olmak üzere kültüre alınan 

Capsicum türleri hızla tüm dünyaya yayılmış, yerel mutfakların bir 

parçası ve dünya çapındaki üreticilere gelir kaynağı haline gelmiştir 

(Van Zonneveld ve ark., 2015: Thampi, 2003). Birçok ülkede, yerel 

Capsicum çeşitliliği, pazarlar için işlenmiş gıda ürünleri geliştirmek 
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için önem kazanmaktadır (Van Zonneveld ve ark., 2015: Reifschneider 

ve ark, 2009).  

 

Biberin sistematiği; 

Bölüm  : Spermatophyta 

Alt bölüm : Anginospermae 

Sınıf  : Dicotiledoneae 

Takım  : Personatae 

Familya : Solanaceae 

Cins  : Capsicum 

Tür  : Capsicum annum L (en yaygın tüketilen türü) 

 

MORFOLOJİSİ 

Kök: Orta derin köke sahiptir. Kazık kök, 10-15 cm büyüdükten sonra 

etrafında saçak kökler şeklinde olan köklerin %65-70’i 30 cm, %25-

30’u 30-50 cm derinlikte dağılır. Bazen kökler 80-100 cm derinliğe 

kadar gidebilir. Kökler hafif topraklarda daha derinde, ağır topraklarda 

ise daha yüzeyde gelişir (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). 

 

Gövde: İlk dönemde otsu, sonra yarı odunsu, gevrek ve kırılgandır. 

Genç dönemde köşeli olan dallar, yaşlandıkça yuvarlaklaşır. Gövde 

bazı çeşitlerde 2-3. boğumdan, bazılarında 5-6. boğumdan dikotom 

dallanma gösterir ve 4-12 dal oluşturur. Çok sık olmayan ve yüksek ışık 

yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bitkiler daha bodur olurken, 
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düşük ışıkta bitkiler 2-3 m boylanabilir (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 

2016). 

Yaprak: Basit yaprak olup, uzun, oval, yüzeyi düz ve parlaktır. Yaprak 

rengi çeşitlere bağlı olarak açık ve koyu yeşil arasında değişir ve bazen 

özellikle gece sıcaklığının düştüğü zamanlarda antosiyanin oluşumu 

nedeniyle mora kayar (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). 

Çiçek: Tek ve salkım halinde ve erseliktir. Kendine döllenme baskın 

olmakla birlikte, yabancı döllenme de olabilir. Erkek ve dişi çiçekler 

benzer zamanlarda döllenme olgunluğuna ulaştığında kendine, erkek 

dişiden veya dişi erkekten önce olgunlaştığında, yani farklı zamanlarda 

olgunlaşma gerçekleştiğinde yabancı döllenme gerçekleşir. Çiçekte beş 

adet çanak yaprak, beş adet taç yaprak, beş adet erkek organ ve bir adet 

2-5 karpelli dişi organ bulunur. Domates tipi biberlerde karpel sayısı 

daha fazladır. Karpel sayısı arttıkça düzgün olmayan meyve sayısı da 

artar. Taç yaprak rengi beyaz, beyaz-sarı ve erguvanidir (Vural ve ark., 

2000; Güvenç, 2016). 

Meyve: Çok farklı meyve şekilleri, renkleri ve irilikleri olabilmektedir. 

Şekil, renk ve irilik biber tipine göre de değişmektedir (dolma, sivri, 

kapya vb. gibi). Şekil ince uzun, konik, dolmalık, kiraz ve domates 

şeklinde olabilir.  

Tohum: Sarımtırak parlak renktedir. Bin dane ağırlığı 5-7 g arasında 

değişip, 1 gramında 150-180 adet tohum bulunur. Optimum çimlenme 

25-30°C’de gerçekleşir ve minimum 10°C’nin üzerinde olmalıdır. 

Tohumlar çimlenme kabiliyetlerini 2-3 yıl korumakla beraber, acı 
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biberlerde bu süre kısalır ve birinci yıldan sonra hızla düşer (Anonim, 

1999; Vural ve ark., 2000). 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Biber bitkisi başlangıçta tek gövdeli olarak büyümekte, ancak bir süre 

sonra ikiye ayrılmaktadır. Bölünme noktasında bir veya daha fazla 

çiçek tomurcuğu görülmektedir. Bir veya ikiden fazla yaprak meydana 

geldikten sonra, her bir dal tekrar bölünmekte ve her bir bölünme 

noktasında yeni çiçek tomurcuğu meydana gelmektedir (Şekil 1-2). Bu 

tomurcuklar, ikinci derecede çiçekler olarak adlandırılır. Bitki 

büyümesine bu şekilde devam etmektedir. Çiçek tomurcukları bitkide 

her bir seviyede yukarıda açıklandığı gibi olmaktadır. Ancak, düzenli 

meyve elde edebilmek için bitkinin kuvvetli ve sağlıklı olması 

gerekmektedir (Şeniz, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Biberde Bitki Yapısı (Abak, 1993) 
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Şekil 2. Çiçeklenme Başlamış Damla Sulama Sistemi Kurulmuş 

Genç Biber Bitkisi 

 

 

Şeniz (1992)’e göre; bitki, silindirik bir yapı göstermekte olup, kültür 

çeşitleri genellikle dikine büyümektedir. Daha basık büyüyen 

bitkilerde, iri meyveli kare kesitli ve boğum araları kısa olan çeşitler de 

bulunmaktadır. C. pubescens gibi yabani çeşitler, daha yayvan bir 

gelişme göstermektedir. C. annuum haricindeki diğer türlerde, taç kısmı 

toprak üstüne yayılmış olan tiplere de rastlanabilmektedir  

İKLİM İSTEĞİ 

Biber, ılık ve sıcak iklim sebzesidir ve en uygun sıcaklık isteği 20-

25°C’dir (Vural ve ark., 2000). Bitkiler, 5°C’ye kadar hayati işlevlerini 
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devam ettirebilseler de, 8°C'den sonra çiçek tomurcuklarının oluşumu 

durur (Vural ve ark., 2000), 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda ise bitkiler 

ölebilir (Salk ve ark., 2008). 35°C’nin üstündeki sıcaklıklarda 

büyümede yavaşlama, çiçek ve meyve oluşumunda aksama, 

bölünmedeki aksamalar nedeni ile cansız yumurta hücrelerinde artma, 

meyve tutumunda gerileme ve verimde aksama gerçekleşir (Şalk ve 

ark., 2008).16°C ve 32°C, meyve bağlama olarak alt ve üst değerler 

olarak kabul edilebilir (Şalk ve ark., 2008). Çimlenme için optimum, 

minimum sıcaklıklar 25-30°C ve 8-10°C olup, 15°C’nin altında 

çimlenme yavaşlamaktadır (Şalk ve ark., 2008). Aynı zamanda, yüksek 

sıcaklıklar, “kapsaisin” miktarını, dolayısıyla acılığı artırmaktadır 

(Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008). Acı ve tatlı biberler üzerinde 

yapılan çalışmalarda, acı biberlerin tatlı biberlere nazaran fazla 

olmamak şartlıyla yüksek sıcaklığa karşı daha toleranslı oldukları 

belirlenmiştir (Şalk ve ark., 2008). 

Biberler gün uzunluğuna karşı gün-nötr olmakla birlikte, ışık miktarının 

artmasından belli bir noktaya kadar hoşlanırlar  (Vural ve ark., 2000). 

Işık yoğunluğunun düşmesi bol yaprak oluşumu, çiçek tomurcukları 

oluşumunun durması, meyve veriminin azalması, artması ise meyve 

oluşumunun artmasıyla sonuçlanır (Vural ve ark., 2000). 

Biber nemi sever ve kuru ortamda iyi gelişmez (Vural ve ark., 2000). 

Hava neminin %60-70, toprak neminin %65-70 olması idealdir (Vural 

ve ark., 2000). Kökleri ise fazla suya karşı duyarlıdır. Bu nedenle, 

düzenli sulama yapılmalıdır (Vural ve ark., 2000). Suyun 

yetersizliğinde meyveler küçük kalır ve çiçek silkmeleri görülebilir. 
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Benzer durum stabil olmayan, bol sulamada ve akabinde uzun süre 

susuzluk durumunda da gözlemlenir.  

Sıcaklığın çiçek oluşumu ve tohum tutumuna etkisi 

Biberde, yüksek gece sıcaklıklarında tam çiçeklenmenin daha erken 

başladığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Düşük sıcaklığın etkisi, 

tam çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenme sonrasından daha büyüktür 

(Şehirali, 1997). Pazar için meyve üretiminde bu durum bir avantajken, 

tohum üretiminde değildir. Çizelge 1’de tohum verimi üzerine, 

sıcaklığın etkisi gösterilmektedir. Düşük sıcaklıklar, meyve büyüklüğü 

ve şeklini de etkilemektedir.  

Çizelge 1. Tam çiçeklenmeden önce ve sonraki gece sıcaklıklarının 

tohum verimi üzerine etkisi (Rylski, 1973) 

Tam çiçeklenmeden 

önceki gece sıcaklığı 

(oC) 

Tam çiçeklenmeden 

sonraki gece sıcaklığı 

(oC) 

Meyve başına tohum 

sayısı 

(adet) 

18 - 20 8 – 10 251 

18 - 20 18 – 20 252 

8 - 10 8 – 10 235 

8 - 10 18 – 20 204 
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Toprak isteği 

Toprak isteği yönünden fazla seçici değildir. Biberlerde iyi bir gelişme 

ve verimlilik için derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, besin ve organik 

maddece zengin kumlu-tınlı veya killi-tınlı topraklardan daha iyi sonuç 

alınmaktadır (Vural ve ark., 2000). Köklerin asfiksi hassasiyeti nedeni 

ile ağır killi, havasız, geçirgen olmayan ve su tutması kapasitesi iyi 

olmayan topraklardan kaçınılmalıdır (Vural ve ark., 2000). Erkencilik 

amacıyla kumlu-tınlı, geç ancak bol ürün hedefinde kumlu-killi 

topraklar tercih edilebilir (Vural ve ark., 2000). Biberlerde; tınlı-kumlu, 

tınlı-hafif killi, organik maddece zengin topraklar üzerinde en iyi 

gelişme ve verim sağlanır. Toprak pH‘sının 6.0-6.5 olması istenir (Şalk 

ve ark., 2008). 

Gübrelemesi 

Biberin topraktaki organik maddeyi sevmesi nedeni ile 3-5 ton/da veya 

4-6 ton/da yanmış çiftlik gübresinin toprak hazırlığı esnasında toprağa 

karıştırılmasında fayda vardır (Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008). 

Ayrıca dekara 10-20 veya kg azot, 5-10 kg fosfor, 15-25 kg potasyum, 

5-10 kg kalsiyumlu ve 3-5 kg/da magnezyumlu gübre verilmelidir 

(Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008). Azotun %50’si dikim 

öncesinde, %25’i ara çapada, %25’i çiçeklenmeden önce, fosforun 

tamamı dikim öncesinde, potasyumun %60-65’i dikim öncesinde, %35-

40’ı ise çiçeklenme öncesinde uygulanmaktadır (Vural ve ark., 2000). 

Kalsiyumun, azotlu gübre formunda verilmesi tavsiye edilmektedir 

(Vural ve ark., 2000). Toprak yapısına göre biberin gübre ihtiyacı 
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değişmektedir. En doğru gübreleme; toprak analizi yaptırıldıktan sonra 

hazırlanan gübreleme programına göre yapılmaktadır. 

Tarlada biber tarımının 3-4 yılda bir, serada ise 2-3 yılda bir aynı yere 

getirilmesi gerekir. Ekim nöbeti ile ise peş peşe aynı yerde biber 

yetiştiriciliği yapılabilir. Biberden önce Leguminosae (baklagiller), 

Cruciferae (lahanagiller), Umbelliferae (şemsiyegiller) familyasından 

bir bitki gelmesinde bir sakınca yoktur. Bu bitkiler bibere iyi bir toprak 

bırakır.  

YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Biber, hem tohumla hem de fide ile yetiştirilebilen bir bitki türüdür. 

Erkencilik planlandığında ve örtüaltı yetiştiriciliğinde fide ile dikim, 

sanayiye yönelik üretimde de tohum veya fide ile üretim tercih 

edilmektedir (Güvenç, 2016). Günümüzde fideler, fide firmalarından 

temin edilmektedir. Üreticiler kendi fidelerini elde etmek istedikleri 

durumlarda, tohumlar viyollere ekilirler. Standart tohum kullanılıyorsa 

her bir viyol gözüne 3-4, hibrit tohum kullanılıyor ise 1 adet tohum 

ekilir ve derinlik tohumun 2-3 katı derinliği olacak şekilde ayarlanır 

(Anonim, 2021). 

Fide yetiştiriciliğinde tohum ekim zamanı bölgelere, yetiştirilecek 

sezonuna ve yetiştiricilik şekline göre değişir. Kışı ılık geçen sahil 

bölgelerde serada tek ürün yetiştiriciliğinde fide dikim zamanı Ekim, 

çift ürün yetiştiriciliğinde ilkbahar dönemi için Şubat, sonbahar dönemi 

için Ekim, açık tarlada ise bölgelere göre değişmekle beraber Mart-

Nisan-Mayıs’dır. Fide yetiştirme süresi yaklaşık 6-8 hafta olduğu için 
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(Güvenç, 2016), fide yetiştiriciliği amaçlı tohum ekimi bu zamanlara 

göre ayarlanmalıdır. Tohum çimlenmesi de 10-15 günde gerçekleşir 

(Vural ve ark., 2000). Fideliğin gece sıcaklığının 10oC, gündüz 

sıcaklığının 20-25oC’nin altına düşmemesi ve toprak neminin 

korunması gerekmektedir (Anonim, 2021).  

Yetiştiricilik yapılacak alanda toprak işleme esnasında tavsiye edilen 

gübreler verilmelidir (Anonim, 2021). Açıkta yetiştiricilikte, karık 

usulü sulama yapılıyorsa, kök boğazı çürüklüğü hastalığına 

(Phytophtora capsici) önlem olarak masuraya dikim tercih edilmelidir 

(Güvenç, 2016; Anonim, 2021). Hem açıkta hem de örtüaltında bu 

hastalığa karşı damla sulama, en etkili önlem olacaktır. Masuralar, tek 

sıralı yetiştiricilikte 0.25-0.30 m genişliğinde, çift sıralı yetiştiricilikte 

0.40-0.60 m önerilmekte, sıra üzeri aralık ise çeşide ve bölge şartlarına 

göre 0.20-0.50 m olarak önerilmektedir (Anonim, 2021). Masura 

dışında, düze ve tavaya da dikim yapılmaktadır (Güvenç, 2016). 

Biber fideleri topraklı veya topraksız olarak dikilebilmekle birlikte, 

topraklı dikimin erkenciliğe önemli katkıları vardır (Vural ve ark., 

2000). Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa dikilmeli, çok derin 

dikim yapılmamalıdır (Anonim, 2021). Fidelerin köklerine zarar 

verilmeden viyollerden çıkarılabilmesi için, dikimden önce sulanmaları 

gerekir. Biberde sıra arası 50-60 cm, sıra üzeri 20-30 cm ekim-dikim 

önerilmektedir (Güvenç, 2016). Sıra arası ve üzeri mesafeler bitki 

çeşidine ve yetiştiricilik şekline göre değişebilmektedir. Bazı kaynaklar 

dekara 10.000 (Güvenç, 2016), bazıları 4000-500 bitki önermektedirler 

(Vural ve ark., 2000). 
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Dikimden yaklaşık iki hafta sonra kaymak kırma, boğaz doldurma ve 

çimlenmeye başlayan yabancı otları elemine etme amaçlı ilk çapa 

bitkilere zarar vermeden yapılmalıdır (Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 

2008). Bu çapadan 2-3 veya 3-4 hafta sonra ikinci çapa, bundan 3 hafta 

sonra da üçüncü çapa yapılmalıdır (Vural ve ark., 2000; Anonim, 2021). 

Yetiştiricilik süresince hastalık, zararlı kontrolü yapılmalı, yabancı 

otlar ile mücadele gerçekleştirilmeli ve sulama konusuna dikkat 

edilmelidir (Anonim, 2021). Biber düzenli sulamadan hoşlanmakta, 

köklerin fazla suya tepkisi bulunmaktadır. Su noksanlığı çiçek ve küçük 

meyve dökümüne, fazlalığı ise yaprak dökümüne neden olmaktadır 

(Anonim, 2021). Kök boğazı da su ile temas etmemelidir. Aksi halde 

kök boğazı çürüklükleri görülmektedir (Vural ve ark., 2000).  

Serada yetiştiricilikte tozlanma ve döllenmeye yardım, budama ve 

askıya alma bakım işlemleri de gerçekleştirilir. Askıya alma seralarda 

daha çok bitkilere iple destek verilmesi şeklinde olmaktadır. 

Tozlanmaya veya döllenmeye yardım için seralarda bombus arıları 

kullanılabilmektedir. Budamada her bitkide 2-4 sürgün bırakılarak, 

dallanma noktası altında ana gövde de gelişen sürgünler uzaklaştırılır. 

İdeal sürgün sayısı m2’ye 4-7’dir. 

HASAT VE MUHAFAZA 

Biberde hasat yeşil ve kırmızı olgunluk dönemlerinde yapılmakta 

(Güvenç, 2016), çeşit özelliği büyüklük ve rengin oluşması ile 

gerçekleştirilmektedir (Vural ve ark., 2000). Yeşil olgunlukta hasat taze 

tüketim ve pazar için 5-6 defa, kırmızı olgunluk hasat salçalık ve 

baharat için 2-3 defa yapılmaktadır (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). 
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Hasat sabah erken saatlerde veya öğleden sonra sıcaklığın yüksek 

olmadığı zamanlarda yapılır ve kırılgan olan gövde ve dallara zarar 

vermeden dikkatli bir şekilde hasat gerçekleştirilir (Şekil 3-4) (Vural ve 

ark., 2000; Şalk ve ark., 2008).  

 

 

Şekil 3. Tam Meyve Bağlamış, Hasadın Başlangıç Aşamasındaki 

Biber Meyve ve Bitkisi 

Şekil 4. Biberde Açıkta Üretimde Farklı Şekillerde Hasat 
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Taze biber meyveleri 7-10°C sıcaklık %85-90 nispi nemde 10-15 gün 

süre ile muhafaza edilebilirler (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016).  

VERİM 

Verim çeşit, yetiştiricilik sezonu ve şekli, iklim ve toprak koşulları, 

uygulanan bakım işlemleri, ekim-dikim sıklığı gibi faktörlere göre 

değişmekle birlikte, her bitkiden ortalama 10-60 adet meyve alınması 

ve dekara 2-5 ton ürün şeklinde verilebilir.   

Standardizasyonu 

Taze sofralık biber meyvelerinin bütün, sağlam, temiz ve iyi gelişmiş 

olması, çatlama ve güneş yanığı olmaması istenir. TS 1205'e göre taze 

sofralık biberler önce tiplerine göre, sonra çeşit özelliklerine göre 

sınıflara ayrılmaktadır. Türkiye’de TS 1205 kapsamına sivri, çarliston, 

dolmalık, 11 B-14 California Wonder, Yolo Wonder ve domates 

biberleri alınmış, diğerlerinin kendi adı ve kökeni ile belirleneceği 

bildirilmiştir. Boylara ayırmada çap esas alınmış ve sapa yakın omuz 

kısmı ölçülmüştür. Boylama, sadece 1. sınıf için zorunlu tutulmuştur 

(Şekil 5). Çap farkının bir ambalaj içinde 20 mm’yi geçmesine izin 

verilmemektedir (Çizelge 2). 

Şekil 5. Dolma Biber Boylaması 
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1. sınıf biberlerin iyi nitelikte, sık yapılı, olgunluk durumuna göre 

çeşidin normal renk ve şeklinde ve özürsüz olması istenmektedir. 

Saplar kesilmişse, sapın boyu 1 cm'den daha kısa olmamalıdır. Bu 

sınıfta diğer 2. sınıfa giren biberlerden sayı ve ağırlık olarak en çok %10 

oranına kadar izin verilmektedir. Boylamada tolerans, 5 mm'nin 

üstünde çapları olanlardan %10, 5 mm'nin altında olanlardan % 5 

oranında bulunabilmedir. 

2. sınıfta, 1. sınıfa girmeyen ancak genel özellikleri kapsayanlar yer alır. 

Bu sınıfta; 1 cm2’yi geçmeyen güneş yanıklarına, 2 cm'yi geçmeyen 

boyuna yaralara izin verilmektedir. Genel özelliklere uymayan, ancak 

tüketime elverişli biberlerden sayıca ve ağırlıkça en çok %10 oranına 

kadar tolerans tanınır. 

Taze sofralık biberlerde renk toleransına yer verilmemekte, her 

ambalajdaki biber meyvelerinin çeşit, sınıf ve boy bakımından bir örnek 

olması istenmektedir (Şekil 6) (Şeniz, 1992). 

Çizelge 2. Biberlerin sınıflara göre en az çap boyları (mm) 

Şekil En az çap (mm) 1. sınıf 2. sınıf 

U
zu

n
 

B
ib

er
le

r Sivri 15 10 

Çarliston 40 30 

Konik 50 40 

Y
u
v
ar

la
k
 

B
ib

er
le

r 

İnce etli dolmalık biber 40 30 

Kalın etli dolmalık biber 60 50 

Domates 70 55 
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Şekil 6. Pazara Sunulan Farklı Biber Meyveleri 

 

YETİŞTİRİCİLİK PROBLEMLERİ 

Fizyolojik bozukluklar 

Çiçek burnu çürüklüğü: Kalsiyum (Ca) eksikliği, düzensiz sulama ve 

asidik toprak (düşük pH) kaynaklı görülmektedir (Güvenç, 2016). 

Düzenli sulama, kalsiyumlu gübreleme yapılması, dikimin uygun 

toprak sıcaklığında yapılması gibi önlemlerle önüne geçilebilir.   

Çiçek dökümü: Yüksek sıcaklık ve düşük nem durumunda oluşmakta 

ve meyve tutumunda azalmaya neden olmaktadır (Güvenç, 2016). 

Güneş yanıklığı: Güneş ışığına maruz kalan meyvelerde meydana gelir 

ve beyaz renkli deri oluşumu şeklinde gözlemlenir (Güvenç, 2016).  
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Meyve çatlaması: Düzensiz sulama kaynaklıdır. Uzun süre susuzluktan 

sonra bol sulama yapılması ile çatlama oluşur. Önüne geçmek için 

bitkilere düzenli ve yeterli su verilmelidir (Şalk ve ark., 2008) 

Virüs hastalıkları 

Hıyar Mozayik Virüsü (CMV): Yaprak damarları arasında küçük 

yeşilimsi lekeler, bitkide bodurluk, yapraklarda deformasyon, 

yapraklardaki lekelerde kabarcıklar, meyvede leke ve kabarcıklar, 

meyvede şekil bozuklukları şeklinde görülmektedir (Anonim, 2021). 

Biber Mozaik Virüsü: Genç yapraklarda açık sarı ve yeşil mozaikler, 

yapraklarda kıvrılma, çiçek ve meyve dökümleri, boğum aralarının 

kısalması, bodurluk, meyveler üzerinde koyu yeşil kabarıklıklar 

şeklinde görülmektedir (Anonim, 2021). 

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV): Yapraklarda bronzlaşma, 

kıvrılma, nekrotik çizgiler, benekler, bitkide bodurluk ve solgunluk, 

olgun meyve üzerinde açık kırmızı veya sarı alanlar, yapraklarda 

klorotik çizgili lekeler veya nekrotik noktalar, biberde olgun meyvede 

iç içe sarı halkalar şeklinde görülmektedir (Anonim, 2021). 

Patates Y Virüsü (PVY): Düzensiz mozaik ve koyu lekeler, tepe 

yapraklarda kıvırcıklaşma yapraklara dokunulduğunda kolaylıkla 

kopma, alt yapraklarda nekrotikleşip gövdeye yapışma, bodurlaşma 

şeklinde görülmektedir (Anonim, 2021). 

Virüslerde mücadelede bitkinin kültürel işlemlerinin zamanında 

yapılması, yetiştiricilik yapılacak alanda etkili bir yabancı ot 

mücadelesi yapılması, temiz tohumluk kullanımı, dayanıklı çeşit 
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tercihi, hastalıklı bitkilerin yok edilmesi, ekim nöbeti uygulanması 

sayılabilir (Erkan, 1998). 

Fungal hastalıklar 

Biber Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici): Erken 

dönemde fidelerde çökertme etkileri, kök boğazında önceleri koyu yeşil 

zamanla kahverengi siyaha dönüşen renk değişimi, kökte çürüme, 

bitkilerde solma şeklinde görülmektedir (Anonim, 2021). 

Mücadelede düzenli sulama, mümkünse damla sulama, salma sulama 

yapılacaksa bitkilerin sırtlara dikimi, temiz tohumluk-fide kullanımı, 

dayanıklı çeşit kullanımı, ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu 

uygulamalara rağmen görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri 

dâhilinde, kimyasal mücadele yapılmaktadır.  

Biberde Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae): Erken belirtiler 

alt yaprakların sararması ve bodurluk şeklinde olup, ilerledikçe aşırı 

sararma ve yaprak dökülmesi gözlemlenebilir. Gövdenin iç damar 

dokularıyla sınırlıdır ve bu nedenle köklerin veya tepenin çürümesine 

neden olmaz. Ancak, ksilem dokusunda değişen derecelerde 

kahverengileşme olabilir. Su ileten ksilem dokuları fungal etmen 

tarafından tıkandığından, bitki su stresi nedeniyle solacaktır. Enfekte 

bitkiler, kalıcı solma ve ölüm meydana gelmeden önce geçici bir süre 

iyi görünebilir (Goldberg, 2022). 

Mücadelede temiz tohumluk-fide kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı, 

ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen 
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görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, kimyasal 

mücadele yapılmaktadır.  

Biberde Rhizoctonia (Rhizoctonia solani): Bitki gövdesinin toprağa 

yakın kısmında etkilidir. Kök çürür ve gelişen lezyonlar kırmızımsı 

kahverengiye döner. Bu kırmızımsı kahverengi lezyonlar, bu hastalık 

için tanısal bir özelliktir. Hastalıklı bitkiler genellikle çürümüş kazık 

kökün üzerinde bol miktarda ikincil kök üretir, ancak tarlaya dağılmış 

bitkilerin solgunluğu ve ölümü, Rhizoctonia kök çürüklüğünün en tipik 

belirtileridir. Solmuş bitkiler, yüksek sıcaklıklar hakim olmadığı sürece 

geceleri iyileşebilir. Ayrıca, yeterli toprak nemi sağlanması, enfekteli 

bitkilerin ömrünü uzatabilir. Bununla birlikte, bir bitki enfekte 

olduğunda, canlılık büyük ölçüde azalır ve üretim zayıflar (Goldberg, 

2022). 

Mücadelede temiz tohumluk-fide kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı, 

ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen 

görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, kimyasal 

mücadele yapılmaktadır.  

Bakteri Hastalıkları 

Biber Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas vesicatoria): 

Yapraklarda küçük ve şekilsiz lekeler, lekelerin birleşmesiyle 

yaprakların kuruması, yaprak sapı, sap ve meyve sapında lekeler, 

meyvelerde hafifçe çukur lekeler ve ilerleyince meyvenin çürümesi 

şeklinde görülmektedir. Çiçek devresindeki enfeksiyonlar, önemli 

miktarda ürün kayıplarıyla sonuçlanabilir (Anonim, 2021).  
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Mücadelede temiz tohumluk-fide kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı, 

ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen 

görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, kimyasal 

mücadele yapılmaktadır.  

Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato): 

Yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverengiden siyaha kadar 

değişen küçük lekeler, yapraklardaki küçük lekelerin birleşmesiyle 

daha büyük lekeler, meyvelerde küçük, koyu kahverengi, yüzeysel 

kabarcıklar şeklinde lekeler olarak görülür (Anonim, 2021).  

Mücadelede temiz tohumluk-fide kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı, 

ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen 

görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, kimyasal 

mücadele yapılmaktadır.  

Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis): Çiçeklenmeye yakın alt yapraklardan itibaren solma ve 

yukarı doğru ilerleme, iletim demetleri boyunca ince sarı, açık 

kahverengi renk değişikliği, gövdede yara ve çatlamalar, meyvelerde 

ortası açık kahverengi, çevresi beyaz lekeler, bulaşık tohumlarda renk 

değişikliği ve çimlenme gücünü yitirme şeklinde görülür. Bitkinin tek 

tarafında görülmesi ve solan yaprakların zamanla kuruması tanı 

belirtisidir (Anonim, 2021). 

Mücadelede temiz tohumluk-fide kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı, 

ekim nöbeti uygulanması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen 
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görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, kimyasal 

mücadele yapılmaktadır.  

Zararlılar 

Bozkurtlar (Agrotis spp.), fideleri keserek zarara neden olabilirler. 

Domateste zarar yapan yeşil kurt (Heliothis armigera), meyve etinden 

girerek zarar neden olmaktadır. Şeftali yaprak biti (Myzus persicae), 

burçak yaprak biti (Aphis craccivora), patates yaprak biti (Aphis 

nasturtii) büyüme uçlarını emerek bitkilerin özsuyu ile beslenmekte ve 

bitkiyi zayıflatmaktadırlar. Kırmızı örümcek (Tetranycus urticae) ve 

beyaz sinek (Trialeurodes vaporarium) de biberde zarara neden olan 

zararlılar arasındadır. Kök fonksiyonlarına engel olan nematodlarda 

(Meloidogyne spp.) önemli zararlılardandır (Şalk ve ark., 2008; 

Güvenç, 2016). 

Zararlılarla mücadelede kültürel bakım işlemlerinin zamanında 

yapılmasına, özellikle yabancı ot temizliğine ve ekim nöbetine dikkat 

edilmelidir. Görülmesi halinde, konu uzmanlarının önerileri dâhilinde, 

biyolojik mücadele, mümkün olmaması halinde kimyasal mücadele 

yapılmaktadır. 
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GİRİŞ 

Patlıcan, yaklaşık 90 cins, 3000-4000 arasında tür içeren Solanaceae 

(patlıcangiller, Nightshade) familyasının bir üyesidir ve 1500 tür içeren 

Solanum cinsinin büyük bir taksonomik alt cinsi olan Leptostemonum 

Bitter içerisinde yer almaktadır. Bu alt cinsin Melongena bölümünde 

yer alan patlıcanın, ülkemizde ve dünyada tarımsal alanlarda kültürel 

yetiştiriciliği yapılan en yaygın türü Solanum melongena'dır. 

Sistematikteki yeri aşağıda belirtildiği gibidir (Geboloğlu ve 

Ellialtıoğlu, 2022): 

Alem: Plantae  

Alt Alem: Trachrobionta  

Üst Şube: Spermatophyta  

Şube: Magnoliophyta  

Sınıf: Magnoliopsida  

Alt sınıf: Asteridae  

Takım: Solanales  

Familya: Solanaceae  

Cins: Solanum L. 

Tür: Solanum melongena L. 

Patlıcan, kromozom sayısı 2n=24 ve genom boyutu yaklaşık 956 Mbp 

olan diploid bir türdür (Frary ve ark., 2007; Sękara ve ark., 2007). 

Solanaceae (Patlıcangiller) familyasında yer alan patates, domates, 

biber ve tütünden sonra ekonomik açıdan en önemli beşinci tür olan 

patlıcan (Solanum melongena L.) (Taher ve ark., 2019), tropik ve 

subtropik bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir (Sękara ve ark., 
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2010; Taher ve ark., 2019). Anavatanında çok yıllık bir bitki olmasına 

rağmen, ticari olarak tek yıllık olarak yetiştirilmektedir (Rotino, 1996). 

Patlıcanın yetiştirme sezonu uzun olduğu için üretimi tropik ve 

subtropik bölgeler ile Akdeniz çevresinde yapılmaktadır (Kumar ve 

ark., 2020). Asya ve Akdeniz, dünya genelinde patlıcan üretiminin en 

yoğun yapıldığı bölgelerdir (Frary ve ark., 2007). Hindistan’da 

sebzelerin kralı olarak kabul edilen patlıcan, Asya’da binlerce yıldır 

yetiştirilmektedir. 1980'lerden beri İspanya (Almeria bölgesi) ve İtalya 

(Sicilya) gibi Kuzey Avrupa'ya ihraç edilmek üzere patlıcan üretiminde 

uzmanlaşan ve yoğun üretim yapılan ülkelerde, yetiştiriciliğin 

çoğunlukla kış aylarında ve ilkbaharda örtüaltında yapılması tercih 

edilmektedir (Daunay ve Janick, 2007). 

Patlıcan, dünya nüfusunun %95’inin yaşadığı coğrafyada 

yetiştirilebilmekte ve küresel nüfus artışına paralel olarak artan gıda 

üretimi içerisinde patlıcan üretim miktarı da her geçen yıl artmaktadır. 

Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Çin, Filipinler, Mısır, Fransa, İtalya, 

İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran ve Türkiye, 

patlıcan yetiştiriciliğinin en yaygın yapıldığı ülkelerdir (Lawande ve 

Chavan, 1998; Rao ve Kumar, 2017; Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 2022). 

Dünyada patlıcan üretimi, 2021 yılında 58,6 milyon ton olarak 

gerçekleştirilmiştir. En fazla üretim yapılan ilk üç ülke sırasıyla Çin (37 

milyon ton), Hindistan (yaklaşık 12,9 milyon ton) ve Mısır’dır 

(yaklaşık 1,3 milyon ton). Türkiye 0,83 milyon tonluk üretim miktarı 

ile dördüncü sırada yer almaktadır (FAO, 2021). Ülkemiz birim alandan 

elde edilen verim bakımından da yaklaşık 35 ton/ha ile İspanya ve 



61 | S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  

 

Çin’den sonra 3. sırada yer almaktadır (Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 

2022). Patlıcan aynı zamanda küresel ticareti yapılan bir sebzedir ve 

ticaret az sayıdaki elit çeşitler üzerinde yoğunlaşmıştır (Cericola ve 

ark., 2013). Bu nedenle karakterizasyon ve ıslah çalışmalarının da 

yoğun yapıldığı bir türdür (Yücel, 2017; Yücel ve ark., 2017; Ata, 2019; 

Shimira ve ark., 2021; Shimira, 2022). En büyük ihracatçı ülke 

İspanya’dır. 2019 yılında dünya patlıcan ihracatının yaklaşık %35’i 

İspanya tarafından gerçekleştirilmiş ve 174 milyon ABD $’ı gelir 

sağlanmıştır. İkinci sırada ise Hollanda yer almakta olup, Türkiye 

%2,6’lık pay ile 6. sıradadır (Çizelge 1) (Anonim, 2023). 

Çizelge 1. Dünyada önemli patlıcan ihracatçısı ülkelerin 2019 yılına ait 

patlıcan ihracat miktarları ve bunun parasal değer 

Anonim (2023). 

 

 

Sıralama Ülkeler Parasal değer 

(milyon ABD $) 

2019 yılı 15 ülkenin 

%91,9’luk ihracatının 

dağılımı 

1 İspanya 174,4 34.9 

2 Hollanda 93,4 18,7 

3 Meksika 62 12,4 

4 ABD 26,7 5,3 

5 Çin 20,7 4,1 

6 Türkiye 13,2 2,6 

7 Honduras 12,5 2,5 

8 Belçika 12 2,4 

9 İran 10,3 2,1 

10 İtalya 7,2 1,4 

11 Fransa 6,4 1,3 

12 Kanada 5,7 1,1 

13 Malezya 5,23 1,0 

14 Avusturya 5,2 1,0 

15 
Dominik 

Cumhuriyeti 
4,3 0,9 
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Türkiye’de patlıcan hem açıkta hem de örtüaltında üretilmektedir. 

Örtüaltında çoğunlukla silindirik meyve tipine sahip hibrit çeşitler 

yetiştirilmektedir (Duman ve ark., 2020). Meyveleri farklı şekil ve 

renklerde olan yerel patlıcan çeşitleri de yetiştirilmekle birlikte, 

tüketicilerin zamanla tek tip ürüne yönelmesi çeşitliliğin yıllar 

içerisinde azalmasına neden olmuştur (Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 

2022). Ülkemizde 2021 yılında gerçekleştirilen 830 bin tonluk üretimin 

389 binlik tonu, örtüaltında gerçekleştirilmiştir. Üretimin en fazla 

yapıldığı il 22 bin da alanda 247 bin ton ile Antalya’dır. Bunları 

sırasıyla 152 bin ton ile Mersin, 43 bin ton ile Adana, 35 bin ton ile 

Muğla, 33 bin ton ile Gaziantep takip etmektedir. Üretim yurt içi 

taleplerini karşılamaya yönelik olup, ihracatımız domates, biber gibi 

sebze türlerine kıyasla oldukça azdır. Patlıcan ülkemizde çoğunlukla 

taze tüketilmekle birlikte, kurutmalık, közlemelik ve reçellik olarak 

sanayiye yönelik de değerlendirilmektedir. 2022 yılında sebze üretimi 

genel olarak azalmıştır. Patlıcanda üretim %-6,2 azalış oranı ile 781 bin 

ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2023). Patlıcan üretiminde verim 

açısından meydana gelen azalmanın başlıca nedeni üretim alanlarının 

azalması olmakla birlikte, bitkinin botanik özelliklerinin tam olarak 

bilinmemesi nedeniyle yapılan yanlış kültürel uygulamalar, yetiştirme 

tekniklerinin iyi uygulanmaması sonucu bitkilerin zayıf gelişmesinden 

kaynaklanan hastalık ve zararlılara hassasiyetleri verim kayıplarının 

diğer önemli nedenleri arasındadır. 
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Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı 

Patlıcanın Hint-Burma bölgesinde antik çağda yetiştirildiğine ve yabani 

formlardan kültüre alındığına dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. MÖ 300 

dönemine ait bazı Sanskritçe belgelerde bu bitkiden gıda ve ilaç olarak 

geniş popülaritesini gösteren çeşitli tanımlayıcı kelimelerle 

bahsedilmektedir. Shakasreshta mükemmel sebze, rajakushmand ise 

kraliyet "kavunu" anlamına gelmektedir. Nilphala "mavi" meyve, 

kantavrintaki, kantalu ve kantapatrika ise bitkinin dikenli karakteri; 

nidralu, bitkinin parçalarının narkotik veya hipnotik özelliklerini ifade 

etmektedir (Daunay ve Janik, 2007). 

Patlıcan (Solanum melongena L.), Eski Dünya menşeli, kültürü 

yapılmış birkaç solanöz türden biridir. Ilıman ve tropik Asya 

ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilen patlıcan, Orta Doğu ve Akdeniz 

havzasında da yaygın bir ürün olmuştur ve günümüzde dünya çapında 

yetiştirilmektedir. Antik (Hint) ve Orta çağ (Arap ve Avrupa) 

medeniyetleri tarafından gıda, ilaç ve süs olarak kullanımları dahil 

olmak üzere kullanımını çevreleyen çeşitli inançlar göz önüne 

alındığında, patlıcanın etno-botanik tarihi oldukça büyüleyicidir. 21. 

yüzyılın başında patlıcanın fenolik ve alkaloit içeriğine göre sağlık 

açısında önemi daha iyi anlaşılmış ve değeri yeniden artmıştır (Kalloo, 

1993; Daunay, 2008). Patlıcanın kültür formu meyve şekline göre 

botanik olarak üç gruba ayrılmıştır (Lawande ve Chavan, 1998; Sękara 

ve ark., 2007). 
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− S. melongena var. esculentum Dunal (Nees) –-yuvarlak, oval ve 

yumurta meyveliler, 

− S. melongena var. serpentinum L. – uzun silindirik meyveliler 

− S. melongena var. depressum L. – küçük, minyatür meyveli, bodur ve 

erkenci tipler 

Diğer bir sınıflandırma ise kültürü yapılan patlıcanların meyve tiplerine 

göre yapılmaktadır. Ülkemizde de yetiştirilen uzun silindirik, topan 

yuvarlak, mor veya siyaha yakın mor renklerde olan patlıcanlar İtalyan 

patlıcanları, açık eflatun-açık mor kabuk renklerine sahip olan, uzun 

silindirik veya basık yuvarlak şekilli, orta iri veya çok küçük olan 

patlıcanlar Japon ve Çin patlıcanı, kırmızımsı mor renkli, uzun yumurta 

şekilli ve küçük-orta büyüklükteki patlıcanlar Hint patlıcanları, küçük 

küre veya mekik, oval şekilli, açık yeşil zemin ve koyu yeşil yaka 

desenli meyve kabuğuyla tipik patlıcanlar Tayland patlıcanı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu sınıflara ilaveten renklerine göre alacalı, beyaz 

ve yeşil patlıcanlar da vardır (Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 2022). 

Besin içeriği 

Patlıcan düşük kalori ve glisemik indeksi ile yüksek çözünür lif 

içeriğinin yanı sıra çeşitli elementler, amino asitler ve fitokimyasal 

içeriği ile diyetlerde önemli bir sebzedir (Gallo ve ark., 2014; 

Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 2022). 100 g porsiyonu 25 kilokalori enerji, 

6 g karbonhidrat, 0,98 g protein ve 0,2 g yağ içermektedir. Zengin 

vitamin ve mineral içeriği açısından diğer sebzeler kadar değerlidir 

(Çizelge 2). A, C ve E vitaminleri ve B-kompleks grupları, özellikle 

pantotenik asit (B5 vitamini), piridoksin (B6 vitamini), tiamin (B1 
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vitamini) ve niasin (B3) gibi insan vücudunun kendini yenilemesi ve 

yağ, protein ve karbonhidratları metabolize etmesi için ihtiyaç duyduğu 

birçok temel bileşiği içermektedir. Manganez, bakır, demir ve 

potasyum gibi mineraller açısından da zengindir (Sonmez ve ark. 2019).  

Patlıcanın Asya bölgesinde Hindistan, güney Çin ve Malezya'da bilinen 

toplam 77 tıbbi özelliğinden bahsedilmektedir (Meyer ve ark., 2014). 

Patlıcan, klorojenik asit ile fenolik bileşikleri kaynaklı antioksidan 

aktivitesi ile bilinir. Antioksidan aktiviteye ek olarak, klorojenik asit ve 

ilgili polifenoller, antienflamatuvar, antimutajenik ve antiproliferatif 

olanlar da dahil olmak üzere birçok biyolojik aktiviteye sahiptir. Bu 

bileşikler ayrıca tripsin, amilaz ve diğer enzimlerin aktivitesini de 

etkileyebilir (Šilarová ve ark., 2019). Patlıcandaki fenolik bileşikler, 

şeker hastalarında dolaşımdaki glikoz seviyelerinin düzenlemesine 

yardımcı olan monosakkaritlerin bağırsak emilimini azaltır. 

Antosiyaninler ise lipid peroksidasyonunu inhibe ederek hiperlipidemi 

tedavisine ve aterojenik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine 

yardımcı olur. Patlıcan ayrıca kilo verme diyetlerinde kullanılabilecek 

düşük kalorili bir sebzedir (Gürbüz ve ark., 2018; Soares ve ark., 2022). 

Patlıcanın besin içeriğinde yer alan bazı bileşenler çeşide, yetiştirme 

dönemine ve anaç kullanımına göre değişmektedir. Genel olarak 

siyah/mor renkli patlıcanların meyve kabuklarında bulunan toplam 

şeker, sakkaroz, glikoz, fruktoz, antosiyanin ve bunu oluşturan nasunin 

(delfinidin türevleri) açık renkli meyvelere göre daha yüksektir 

(Kaplan, 2019). 

Patlıcan ülkemizde mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. 40'ı aşan 

tüketim şekliyle imambayıldı, hünkârbeğendi, karnıyarık, patlıcan 
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kebabı, alinâzik gibi geleneksel yemeklerin yanında turşu, reçel, köfte, 

dolma, ezme, kızartma ve salata olarak da tüketilmektedir (Geboloğlu 

ve Ellialtıoğlu, 2022). Mutfakta kullanım şekline göre patlıcan 

meyveleri de farklı morfolojik özellikler içermektedir. Küçük oval veya 

yuvarlak meyveli tipler dolmalık; uzun silindirik tipler ızgara ve 

kızartmalık, iri yuvarlak veya yarı uzun oval tipler ise genellikle 

kızartma olarak değerlendirilmektedir (Tümbilen ve ark., 2011).  

Çizelge 2. Patlıcanın 100 g porsiyonunda bulunan karbonhidrat, 

protein, yağ, vitamin ve mineral içeriği 

Genel  Vitamin  Mineral  

Su 92,3 % C Vitamini 2,2 mg Kalsiyum 9 mg 

Kalori 25 kcal Thiamin 0,39 mg Demir 0,23 

mg 

Protein 0,98 g Riboflavin 0,37 mg Magnezyum 14 

mg 

Toplam yağ 0,2 g Niacin 0,6 mg Fosfor 24 

mg 

Karbonhidrat 6 g B6 

Vitamini 

0,08 mg Potasyum 229 

mg 

Lif 3 g Folat 22 µg Sodyum 2 mg 

Şeker 3,5 g A vitamini 23 IU Çinko 0,16 

mg 

Kolesterol 0 mg E vitamini 0,3 mg 
  

  
K vitamini 3,5 µg 

  

Kaynak: USDA, 11209 

 

MORFOLOJİSİ 

Patlıcan (S. melongena L.), küçük meyveli dikenli bitkilerden büyük 

meyveli dikensiz bitkilere kadar bir dizi morfolojik ara ürün gösterir 

(Weese ve Bohs, 2010). Bitki odunsu ve kabaca dikotomik bir dallanma 

modeline göre birkaç dal geliştirmektedir. Bitkisel kısımlarda 
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antosiyaninler, dikenlilik ve tüylülük kantitatif olarak değişir (Frary ve 

ark., 2007). 

 

Kök 

Kök, bitkiyi toprağa bağlama, toprakta su ve besin maddelerini alarak 

üst aksama aktarma, bitkinin büyümesi için gerekli büyüme 

düzenleyicileri ve diğer organik bileşikleri sentezleme ve diğer 

organlara iletme gibi pek çok görevi olan bir bitki organıdır. Kök 

uzunluğu ve yoğunluğu, kılcal kök sayısı ve bunların toprakta bulunan 

mikorizalarla ilişkisi tüm bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 

önemlidir. P ve K gibi toprakta yavaşça yayılan besinlerden bitkinin 

daha iyi faydalanabilmesi için kök yoğunluğu özellikle önemlidir. Kök 

yapısı, bitkinin hastalık ve zararlılar ile çevresel streslere karşı 

dayanıklılığında önemli rol oynar (Miller, 1986). Bitki köklerinin 

sorunlu topraklarda derindeki su ve besinlerden faydalanabilmesi için 

toplam kök uzunluğunun daha fazla olması istenmektedir. 

Patlıcan oldukça lifli veya odunsu bir kök sistemine sahiptir (Sękara ve 

ark., 2007). Kökler silindirik şekilli olup, kök kalınlığı çevresel 

şartlardan etkilenmemektedir. Bununla birlikte kök uzunluğu ve kök 

mimarisini temsil eden kök ucu, yan kök dallanma ve kılcal kök sayısı 

üzerinde çevresel şartların büyük etkisi vardır. Kök mimarisi çeşitlere 

göre farklılık göstermekle (Salinier ve ark., 2019) birlikte, genel olarak 

çimlenmeyle başlayan kazık kök gelişimi 8-15 cm boya ulaşınca 

uzaması durur. Kazık kök 3-5 cm uzunluktayken dallanmaya başlar ve 

kök boğazından 2-3 adet yan kök oluşturur. Bu yan köklerin gelişimi, 
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yetiştirme ortamına göre değişmektedir. Açıkta yetiştiricilikte yan 

kökler 80-100 cm toprak derinliğine inebilir, toprak yüzeyine yakın 

kökler ise 80-120 cm kadar yayılabilir. Serada yapılan yetiştiricilikte 

kökler yüzlek gelişir, 40-60 cm derinlik ve 50-70 cm çevreye yayılma 

gözlemlenir. Patlıcan bitkisinin kök yoğunluğu (%70-80’i), toprağın 0-

40 cm derinliğindedir (Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 2022). Gelişmiş 

patlıcan köküne ilişkin görsel Şekil 1’de verilmiştir. Anaç olarak 

kullanılan çeşitlerin kökleri daha fazla gelişebilmektedir. Patlıcan 

anaçlarının açık arazi koşullarında toplam kök uzunluğunun 4322 

cm'ye, kök uç sayılarının ise 22538 adede ulaşabildiği tespit edilmiştir 

(Sarıbaş ve ark., 2019). 

 

 

Şekil 1. Patlıcanda Kök Gelişimi (Orijinal: Boyacı, H.F.) 
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Gövde ve yapraklar 

Patlıcan gür gelişim gösteren bir bitkidir ve 60 ile 120 santimetre 

yüksekliğe kadar büyür. Bitki dik, kompakt ve iyi dallanma özelliği 

gösterir. Yapraklar büyük, basit, loblu ve saplarda dönüşümlüdür. Bazı 

çeşitlerin gövdeleri, yaprakları ve kaliksleri dikenlidir, yaprakların alt 

tarafı tüyle kaplıdır (Sękara ve ark., 2007). Bitki üzerinde mor renk 

oluşumuna neden olan antosiyanin ile dikenlilik ve tüylülük kantitatif 

olarak çeşitlere göre değişir (Frary ve ark., 2007). 4-5 yapraklı 

aşamadaki fide döneminden itibaren gövde odunlaşmaya başlar ve 4-5 

boğumdan itibaren ise dallanma meydana gelir. Bitki, 4-8 adet yan dal 

oluşturabilir. Serada yetiştirilen bitkiler ise yetiştirme dönemi süresine 

bağlı olarak 300 cm’e kadar boylanabilir (Geboloğlu ve Ellialtıoğlu, 

2022). 

Çiçek 

Patlıcan çiçekleri erseliktir (hermafrodit). Tek veya her biri 2-7 çiçekten 

oluşan çiçek salkımları halinde düzenlenmişlerdir ve yerçekimi 

yönünde aşağı doğru büyürler (Kowalska, 2008). Patlıcan çiçekleri iri 

ve rengi çeşide göre beyaz, pembe, menekşe gibi farklılık gösterse de 

genellikle mor renklidir (Sękara ve ark., 2007; Khaleghi ve ark., 2021). 

Çiçekler, beş adet birleşik ve kalıcı çanak yaprak, beş adet birleşik taç 

yaprak, taç yaprak ile dönüşümlü beş adet erkek organ ve birleşik 

karpelden oluşurlar (Khaleghi ve ark., 2021). Çiçekler daha çok sabah 

7:00 ile sabah 8:00 arasında, öğleden sonra ise 2:00'de açılır. Çiçekler 

akşama doğu kapanmaya başlar ve gece geç saatlerde tamamen kapanır. 

Sabah çiçekler tekrar açar ve tüm döngü yaklaşık 1-3 gün boyunca 
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tekrar eder. Sonraki günlerde çiçekler sadece kısmen kapanır. 

Çiçeklerin açılıp kapanma şekli çiçeğin yaşına ve çevre koşullarına, 

yani hava sıcaklığına ve bağıl neme bağlıdır. Patlıcan çiçekleri 3-5 cm 

çapında olup oldukça büyüktür (Kowalska, 2008). Patlıcan genellikle 

otogam bir tür olarak kabul edilmekle birlikte, açık tarla ve sıcak 

koşullarda çiçekler böcekler tarafından ziyaret edilir ve allogami oranı 

%70 veya daha fazlasına ulaşabilir (Frary ve ark., 2007). Patlıcan 

heterostil bir türdür. Yani farklı çiçeklerinde birbirinden farklı 

uzunlukta dişicik borusu (stilus) bulunmaktadır. Patlıcan çiçekleri üç 

farklı tipte olabilir: anterlere göre uzun stilus, orta stilus ve kısa stilus 

(Şekil 2) (Sękara ve Bieniasz, 2008; Khaleghi ve ark., 2021). Bir bitki 

üzerindeki tüm çiçeklerin çoğunluğunu (%60) uzun biçimli pistilli 

çiçekler oluşturmaktadır. Orta (%15) ve kısa (%22) dişicik borusu 

tipindeki çiçekli bitkilerin sayısı daha azdır (Kowalska, 2006). Uzun 

stilusa sahip çiçeklerin tozlaşma etkinliği %90’lara varan oran ile en 

yüksek iken, orta stiluslu olanlarda %50’lere, kısa stilus sahibi 

çiçeklerde ise bu oran %17'ye hatta %5’e kadar düşmektedir. Meyve 

tutum oranları ve tohum sayıları da benzer şekilde uzun ve orta boylu 

dişicik borusuna sahip çiçeklerde daha yüksektir (Kowalska, 2006; 

Sękara ve Bieniasz, 2008). Çiçek açtıktan 15-30 dakika sonra, anterler 

uç kısmından açılır. Polen oldukça ağırdır. 1 m mesafeye kadar spontan 

olarak transfer edilebilir. Tozlaşma süresi hava sıcaklığına ve neme 

bağlıdır (Kowalska, 2008). 

 

 



71 | S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  

 

Şekil 2. Patlıcanlarda Çiçek Borusunun Anterlere Göre Durumu (a: 

Stilus Anterden Uzun, b: Stilus ve Anterler Aynı Uzunlukta, c: Stilus 

Anterden Kısa, Aynı Hizada ve Uzun) (Orijinal: Boyacı, H. F.) 

 

Meyve 

Patlıcan meyveleri renk açısından çeşitlere göre değişen büyük 

varyasyona sahiptir. Meyve rengi açıktan koyu mora kadar değişir ve 

neredeyse siyah, yeşil veya beyazdır (Şekil 3). Meyve uzunluğu 4 ile 

45 cm arasında değişmekte olup, meyve kalınlığı farklı şekiller için 2 

ila 35 cm arasında olabilmektedir. Meyve ağırlığı 15 g ile 1500 g 

arasında değişebilmektedir. Meyveler bitki üzerinde tek başına veya 

kümeler halinde bulunabilir (her kümede 5 meyveye kadar). 

Olgunlaşmış meyve kahverengi, kırmızı veya sarı renge dönüşecektir 

(Swarup, 1995). 

Meyveler çok karpelli (odacıklı) olup tohumlar, loküler boşluğu 

tamamen dolduran etli plasenta üzerinde taşınır (Sękara ve ark., 2007; 

Kowalska, 2008). 

a b c 
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Patlıcan yetiştiriciliğinde, kabuğunda antosiyanin bulunan siyah-mor 

renkli meyveler hâkimdir. Meyve kabuğu bu pigmentleri içermeyen, 

beyaz renkli çeşitler de vardır. Hasat olgunluğu aşamasındaki meyveler 

açık sarı ile siyah-mor renkteyken, fizyolojik olgunluk aşamasında 

kahverengi-sarı veya gri-yeşil renk alırlar. Kabuk ve parankim rengi, 

meyve rengi ile ilişkilidir. Kabuğu renksiz olduğunda meyve parankimi 

beyaz, sarı veya açık yeşildir. Kabuk pigment içerdiğinde, parankimi 

genellikle koyu mor renktedir. Meyve üzerinde kültürel işlemleri, 

hasadı ve depolamayı zorlaştıran, yumurtalık ile kuvvetli bir şekilde 

birleştirilmiş büyük, beş bölümlü tüylü ve dikenli çanak yaprak patlıcan 

meyvelerinin karakteristiğidir. Meyvenin gelişimi ve renklenmesi, 

çiçeğin çiçek salkımındaki konumuna bağlıdır. Daha yavaş büyüme 

hızı ve daha az yoğun renk ile karakterize edilen yan çiçekler, daha 

küçük ve daha hafif meyveler oluşturur. Tek bir patlıcan bitkisinde, her 

biri yaklaşık 30-2000 g olmak üzere 1-25 adede kadar meyve tutumu 

olabilmektedir (Kowalska, 2008). 

Patlıcana rengini veren antosiyanin ve klorofil pigmentleridir. 

Antosiyaninlerin veya klorofillerin dağılımı tekdüze ise meyveler tek 

renktedir. Tekdüze değilse renklenme ağlı, çizgili veya dalgalı olabilir. 

Çeşide bağlı olarak ışık, antosiyanin biyosentezinde yer alan farklı 

enzimleri aktive ettiğinden antosiyanin üretimini etkileyebilir. Bu 

nedenle, bazı meyve kısımları gölgelendiğinde diğerlerine göre 

düzensiz renk dağılımı görülebilir ve hatta kaliks altında antosiyaninler 

olabilir. Büyüme koşulları, pigment sentezini veya katabolizmasını 

güçlü bir şekilde etkiler. Örneğin aşırı bitki örtüsü veya diğer 
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gölgelemeden kaynaklı yetersiz ışıklanma, sıcaklıklar, gübreleme ve 

hatta hastalıklar meyve rengine etki edebilir, renk açılmaları meydana 

gelebilir. Hasat sonrası meyve depolama sırasında, antosiyaninler bir 

katabolizma sürecine girmeye başlar. Antosiyanini yoğun koyu renkli 

meyvelerde, renk yoğunluğundaki değişim fark edilmeyecek şekilde 

olduğundan, meyvede ticari değer kaybı oluşmayabilir (Daunay ve ark., 

2004).  

 

 

Şekil 3. Farklı Tip ve Renkte Patlıcan Meyveleri (Orijinal: Boyacı, 

H.F.) 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Patlıcan yetiştiriciliği, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bitkinin kültür 

koşullarını bilmek gereklidir. Ülkemizde hatalı kültürel 

uygulamalardan dolayı, tahmini yıllık 10-12 ton civarında üretim 

kayıpları meydana gelmektedir. 
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İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Sıcak iklim bitkisi olan patlıcanın büyüme, gelişme ve optimum meyve 

verimi için en uygun sıcaklıklar 20-30°C'dir (Kürklü ve ark., 1998). 

Dona karşı duyarlıdır. Gece sıcaklıkları 16°C'nin altına düştüğünde 

genç bitkilerin büyümesi yavaşlar. Patlıcanın, ait olduğu familyanın 

diğer üyelerine göre düşük sıcaklığa karşı daha hassas olduğu 

bilinmektedir (Wan ve ark., 2014; Shimira ve Taşkın, 2022). Çiçekli 

bitkilerde hem düşük sıcaklıklar hem de düşük ışık yoğunluğu polen 

canlılığına ve meyve tutumunun bozulmasına neden olabilir (Chen ve 

Li, 1997). 10-15°C sıcaklık aralığının neden olduğu hasar, patlıcan 

büyüme ve gelişiminin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir 

(Caruso ve ark., 2017) Patlıcan, kuraklığa ve aşırı yağışa dayanabilmesi 

açısından domatesten daha dayanıklı olmasına rağmen, yüksek sıcaklık 

altında nispeten yavaş büyüme gösterir ve bu da bodurluğa neden olur. 

Hem sıcaklık hem de bağıl nem yüksek olduğunda bitki vejetatif 

gelişme eğilimindedir (Chen ve Li, 2002). Patlıcan, gün nötr bir 

bitkidir. Dolayısıyla çiçeklenme aşamasına geçmek için gün 

uzunluğuna karşı özel bir aydınlık/karanlık geçen süre döngüsüne 

ihtiyaç duymaz. Polenleri, 20-22°C'de ve %50–55 bağıl nemde, 8-10 

gün canlı kalabilir (Caruso ve ark., 2017). 

Patlıcan derin, verimli, iyi drene edilmiş ve pH değeri 5,5-6,8 olan 

organik maddece yüksek toprakta güçlü bir kök sistemi oluşturur. Erken 

verim istendiğinde, kumlu tınlı toprak idealdir. Kök çürüklüğü oluşması 

nedeniyle, yüksek kil içeriği ve su birikmesinden kaçınılmalıdır (Chen 

ve Li, 2002; Chen ve ark., 2002). 
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Çeşit seçimi 

Hindistan'ın Nagpur gibi belirli bölgelerde dikenli türler tercih 

edilmekle birlikte, günümüzde hem kültürel işlemleri zorlaştırdığı hem 

de hasat ve depolama sırasında meyve kabuğuna zarar verdiği için 

diken istenmeyen bir özelliktir. Yaprak boyutu, üretkenlik üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Hasat ve kültürel uygulamaları 

basitleştirebileceği için genellikle dik büyüyen çeşitler tercih edilir. 

Çiçek salkımına düşen çiçek sayısı, bitki başına düşen meyve sayısını 

belirlemesine rağmen, daha büyük meyveler geliştirmeye eğilimli 

oldukları için genellikle tek çiçekli çiçek salkımları tercih edilir. 

Çiçeklenme süresi önemli bir özellik olup, üretimi etkileyebilmektedir 

(Portis ve ark, 2015). Ilıman bölgelerde yapılacak yetiştiricilikte de 

çeşit seçimi önemlidir. Asya orijinli çeşitler ılıman bölgede serada 

yetiştirildiklerinde verim, morfolojik özellikler, çiçeklenme başlangıcı 

ve hasat zamanı bakımından düzensiz tepkiler verebilmektedirler 

(Böhme ve ark., 2004). 

Ülkemizde yetiştiricilik hem açık alanda hem de serada yapılmaktadır. 

Açıkta yetiştirilen patlıcanlar, düşük sıcaklıklara toleranslı olmadığı 

için serada yetiştirilmeye uygun değildir. Serada özellikle kış 

döneminde yetiştirilen patlıcanlar, özel olarak ıslah edilmektedir. 

Serada yetiştiricilikte genellikle koyu mor renkte, silindirik, meyve 

boyu 20-25 cm, meyve kalınlığı 5-7 cm olan patlıcanlar tercih 

edilmekteyse de, son yıllarda çizgili veya açık renkli patlıcanlarda 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Az miktarda da olsa oval tipte çeşitlerin 

yetiştiriciliği de mevcuttur. Açıkta yetiştiricilikte kullanılan çeşitlerde 
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ise meyve tipi daha zengindir. Beyazdan koyu mora kadar alacalı, 

kırçıllı veya çizgili farklı renklerde olduğu gibi uzun, orta, kısa, 

yılankavi, yumurta şekilli olabilmektedir (Boyacı, 2021; Geboloğlu ve 

Ellialtıoğlu, 2022). Ülkemizde ticari olarak genellikle uzun silindirik, 

topan ve yarı topan meyve tiplerinde hibrit, standart ve yerel patlıcan 

genotipleri üretilmektedir. Bunların yanı sıra yöresel olarak tüketilen 

(Diyarbakır patlıcanı, Koçaş patlıcanı, Tophan patlıcanı, Zabaran 

patlıcanı gibi) ve coğrafi işaret almış patlıcan genotipleri de (Birecik 

patlıcanı, Nizip patlıcanı, Yamula patlıcanı) bulunmaktadır (Alas ve 

ark., 2022). 

Yetiştirme ortamı 

Patlıcan, serada kontrollü koşullarda Hindistan cevizi lifi, ağaç lifi ve 

kaya yünü ortamlarında da yetiştirilebilmektedir. Bu ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerin meyvelerinde, hafif duyusal farklılıklar 

olabilmektedir. Ancak, meyve kalitesi ile ilgili asıl etken çeşit 

seçimidir. Bu tür ortamlarda yetiştiricilik yapılması planlanacaksa, 

uygun çeşidin öncelikle belirlenmesi gerekmektedir (Gajewski ve ark., 

2009).  

Dikim 

Başarılı bir üretim için yaklaşık 120 günlük, nispeten uzun bir büyüme 

mevsimi gereklidir (Chen ve Li, 2002). Bitkide ilk çiçek oluşumu 

çeşitten çeşide göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel olarak 

yetiştirilen çeşitler tohum ekiminden 70-90 gün sonra çiçeklenmeye 

başlamaktadır. Günümüzde üreticiler fideyi kendileri yetiştirmek 
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yerine, hazır fide kullanmayı tercih etmektedirler. Hazır fide kontrollü 

koşullarda, gerekli tüm besin maddelerini içeren sulama suyu ile yeterli 

ve eşit miktarda zamanında sulanarak yetiştirildiği için kaliteli ve iyi bir 

kök yapısına sahiptir (Şekil 4a). Bitkilerde ilk çiçeklerin taslağı fide 

döneminde geliştiğinden kaliteli yetiştirilmiş fide, iyi bir ürün demektir. 

Fideler 4-5 gerçek yaprak aşamasına ulaştığında dikim yerine transfer 

edilerek, önceden açılmış çukurlara kök boğazı toprak hizasında olacak 

şekilde dikim yapılır. 

Dikilecek bitki sayısı, yetiştirme ortamına göre değişmektedir. Açıkta 

yetiştirilen bitkiler budanmadığı için metrekareye iki adet bitki olacak 

şekilde dikim yapılabilir (Caruso ve ark., 2017). Serada ise genellikle 

topraklı ortamda yetiştiricilik yapılmaktadır. Dikim yapılacak bitki 

sayısı, yetiştirme sistemine göre değişir. Serada tek sıralı veya çift sıralı 

dikim yapılabilir. Tek sıralı dikim, kültürel işlemleri kolaylaştırır (Şekil 

4b). Bitkilerin daha iyi ışık almasını sağlar. Tek sıralı dikimde sıra arası 

90-100 cm, sıra üzeri mesafe ise 50-70 cm olmalıdır. Çift sıralı 

yetiştiricilikte geniş sıralar arası 100-150 cm, dar sıra arası 50 cm, sıra 

üzeri mesafe ise 60-70 cm olmalıdır. 
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Şekil 4. a: İyi Gelişmiş Hazır Fide, b: Tek Sıralı Dikilmiş Patlıcan 

Bitkisi (Orijinal: Boyacı, H.F.) 

 

Askıya alma 

Patlıcan bitkisi 30-40 cm boya ulaştığında, ilk olarak ana gövde çatal 

yaptığı noktanın altından ipe alınır (Şekil 5a). Daha sonra ana dallar 

meydana gelmeye başlar ve bitki kuvvetli olan 3-4 ana dal üzerinden 

ipe alınır. Diğer dallar budanır. Bitki büyüdükçe, bırakılan dallar iplere 

aynı yönde ve saat yönün tersine doğru haftada bir kez dolanır (Şekil 

5b). 

 

 

 

 

 

a b 
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Şekil 5. a: Gövdesine İpe Bağlanmış b: Üç Yan Dal Üzerinden 

Budanarak Askıya Alınmış Patlıcan Bitkisi (Orijinal: Boyacı, H.F.) 

 

BAKIM 

Budama 

Bitki şekli, bitki profilindeki fotosentetik olarak aktif radyasyon (PAR) 

koşullarını değiştirmektedir. Yaprakların kimyasal bileşimi, yani 

indirgen şeker ve nişasta içeriği budama yöntemine bağlıdır 

(Ambroszczyk ve ark., 2008a). Patlıcan serada üç gövdeli 

yetiştirilmektedir. Üç dal üzerinden budana bitkilerin meyvelerinde, 

makro element içeriği daha yüksektir (Michalojc ve Buczkowska, 

2008). Dal üzerinde çok sürgün bırakılırsa daha fazla sayıda yaprak ve 

meyve tutumunun başlamasıyla, bitki profilinde ışınlama azalmaktadır. 

Yaprak alan indeksi (LAI) değeri, budama yöntemine bağlıdır. Yoğun 

budanan patlıcan bitkilerinde fotosentez etkinliğinin artması, bitki kütle 

birimi başına asimile edici pigment seviyesinde artış olmadan, tek 

yaprak alanının ve yaprak mezofil dokularının kalınlığının artmasıyla 

a b 
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sağlanmaktadır (Ambroszczyk ve ark., 2008a). Budama, toplam meyve 

verimini etkilese de, pazarlanabilir meyve verimini etkilememektedir. 

Yoğun budama, bitki profilindeki PAR koşullarını olumlu yönde 

etkilemektedir. İyi PAR koşullarına sahip olan bitkilerin yapraklarında 

indirgeyici şeker ve nişasta seviyeleri en yüksek seviyede olmaktadır 

(Ambroszczyk ve ark., 2008b). Seralarda yetiştirilen patlıcanlarda 

budama bitki boyunu ve birinci kalite meyve verimini arttırırken, ikinci 

sınıf ve atık meyveleri azaltmaktadır (Paksoy ve Akilli, 1993) 

Açıkta yetiştirilen patlıcanlarda budama yapılmazken, serada 

yetiştirilen bitkilerde uzun bir vejetasyon dönemi nedeniyle boylanan 

bitkilerde budama oldukça önemlidir. Patlıcan çeşit özelliğine ve 

yetiştirme dönemine göre 3 veya 4 dallı olacak şekilde budanmaktadır. 

İdeal olan yan dal bırakmaktır. Fazla dal bırakılması, havalandırma 

yetersizliği olan seralarda hastalıklarla karşılaşma oranını artırır. Yan 

dalların gelişimi ile birlikte, bitki sık bir yapı kazanmaktadır. İlk çatala 

kadar koltuklar alınır. Daha sonra 3 veya 4 dal bırakılarak, diğer 

koltuklar alınır. Dip sürgünleri ile alt yaprakların (özellikle 

çatallanmaya kadar olan kısımların) bitki büyüdükçe temizlenmesi 

gereklidir (Şekil 6). Bitki büyüdükçe çatallanma eğilimindedir. Ana 

dallar üzerinde çıkan koltuklardan ise bir meyve ve bir yaprak 

bırakılarak sürgün ucu alınır. 
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Şekil 6. Serada Yetiştiricilikte Üç Yan Dal Üzerinden Budanarak 

Askıya Alınmış Patlıcan Bitkileri (Orijinal: Boyacı, H.F.) 

Sulama 

Patlıcanın kökleri, dikimden 60-100 gün sonra maksimum kök 

derinliğine ulaşmaktadır. Bitki her ne kadar kısıtlı sulamalara tolerant 

gibi görünse de, bu dönemde su ihtiyacı yeterince karşılanmadığı 

takdirde verim önemli ölçüde etkilenmektedir. Yeterli verim alabilmek 

için toprağın en az 15 cm derinliğine ulaşacak şekilde sulama 

yapılmalıdır. Patlıcanın kök bölgesine yakın bir alana 10 cm derinliğe 

yerleştirilmiş tansiyometre kullanılarak sulamak, verimi optimize 

etmek için uygun bir yöntemdir (Müller ve ark., 2016). 

Günümüzde sulama damla sulama yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Bu yöntemle, sulama suyu ile gübre ve gerektiğinde kökten ilaç 

uygulamaları rahatlıkla yapılabilmektedir. Bitkinin kök boğazının suyu 
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ile teması engellendiği için hastalık etmenlerinin gelişmesi de 

engellenebilmektedir. Bitkinin su isteği, hava koşulları ve gelişme 

dönemine göre değişir. Sulama suyunun düzensizliği yani sulamanın 

çoğalıp azalması, çiçek dökülmesine neden olabilir. 

Gübreleme 

Azot-fosfor (NP) oranları, dengeli bir gübreleme için önemlidir. 

Patlıcan bitkilerinde uygulanan P oranından bağımsız olarak N 

gübresindeki artış, NO3 asimilasyonunun yanı sıra toplam ve ticari 

verimi artırmaktadır. 36 g m-2 P kullanılması ticari olmayan verimi 

önemli ölçüde düşürmektedir (López-Cantarero ve ark., 1997). 

Amonyum sülfat ile gübrelenen bitkilerin meyvelerinde, diğer gübre 

uygulamalarına göre daha yüksek toplam azot, potasyum ve 

magnezyum konsantrasyonları sağlanabilmektedir (Michałojć ve 

Buczkowska, 2008). 

Patlıcan meyvelerinde çeşide bağlı olarak miktarı 200 ilâ 600 mg K⋅100 

g-1 FM arasında değişen bol miktarda potasyum bulunur. Ayrıca zengin 

bir fosfor, magnezyum, kalsiyum ve demir kaynağıdırlar. Artan 

potasyum dozları, gübre türü ne olursa olsun, patlıcan meyvelerindeki 

element içeriğini ve verimi önemli ölçüde artırmaktadır. Potasyum 

sülfat veya nitrat uygulandığında meyvelerde kalsiyum içeriğinde 

önemli bir değişiklik gözlenmezken, daha yüksek potasyum klorür 

oranları, meyvelerde bu elementin konsantrasyonunu önemli ölçüde 

azaltmaktadır (Michałojć ve Buczkowska, 2009). Bu nedenle, 

potasyum klorür uygulamalarından kaçınılmalıdır. 
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Patlıcanda çiçeklenme döneminde beslemeye son derece dikkat 

edilmelidir. Düşük gübre konsantrasyonları nedeniyle dişicik tepesi 

(stigma) yüzeyinde toplam şeker ve indirgen şeker miktarı azalırsa 

polen çimlenmesini ve çim borusunun gelişimi, özellikle kısa stilusa 

sahip çiçeklerde engellenebilir. Bu tür çiçeklerde Ca, Mg ve B 

konsantrasyonlarının yüksekliği de benzer etkiler göstermektedir 

(Khaleghi ve ark., 2021). 

Patlıcan tuzluluğa orta derecede duyarlıdır. Artan tuzluluk ile bitki su 

tüketimi ve su kullanım etkinliği azalmaktadır. Toprak tuzluluk düzeyi 

eşik değeri meyve verimi için <1,5 dS m-1, vejetatif kuru ağırlık için 

6,7 dS m-1 olarak belirlenmiştir. Tuzluluk yapraklarda K içeriğinde 

azalmaya ve Cl içeriğinde artışa neden olmaktadır. Tuz stresi 

altındayken patlıcan bitkisinin sulama suyunun artan mineral 

konsantrasyonu artırıldığında, yapraklarının mineral konsantrasyonu 

artarken, meyvelerin mineral konsantrasyonunda bu artış 

gözlenmemektedir (Ünlükara ve ark., 2010). 

Patlıcan bitkisinin sürekli aynı yerde yetiştirilmesi toprak özelliklerini 

bozmakta, verim ve kaliteyi düşürmektedir. Özellikle seralarda uzun 

süre aynı plastik örtülerin kullanımı da bu olumsuzluklara katkıda 

bulunmaktadır. Toprakta besin maddelerinin birikimi, örtü 

malzemelerinin de uzun kullanım süresi ile birlikte artmakta ve toprak 

derinliği zamanla azalmaktadır. Patlıcan yetiştirme süresi uzadıkça, 

rizosferde bakteri/mantar (B/F) ve aktinomiset/mantar oranı (A/F) 

azalmaktadır. Düşük toprak nemi fizyolojik bozuk (yarık veya sert 

çekirdekli) meyve oranını artırırken, uzun yıllar yetiştirme ve yüksek 
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toprak EC'si olan topraklarda hipertrofik (aşırı büyüme) meyve oranı 

artma eğilimi göstermektedir. Toprağın (Ca+Mg)/K değeri, fizyolojik 

olarak bozuk meyve oranı ile ilişkilidir (Uhm ve ark., 2001). 

Yabancı Ot Kontrolü 

Yabancı otlar hastalığa ve zarara neden olan organizmalar için 

konukçudur. Kültür bitkisinin su ve besininden istifade ederler. Patlıcan 

bitkisi, genç döneminde oldukça hassastır ve yabancı otlarla rekabet 

edemediği için yavaş büyür. Bu nedenle yabancı otlar kritik dönemlerde 

ürün verimini etkilemeden fiziksel/mekaniksel veya kimyasal olarak 

kontrol edilmelidir. 

Malçlama 

Patlıcan yetiştiriciliği, vejetasyon dönemindeki hava sıcaklığına ve 

yağış miktarına önemli ölçüde bağlıdır. Düşük sıcaklıklara duyarlı 

olduğu ve 16ºC'nin altında genç bitkilerin büyümesi sınırlandığı için 

ılıman iklimlerde üretimi de zordur. Diğer sınırlayıcı faktörler ise çok 

yüksek sıcaklıklar, su eksikliği ve aşırı toprak nemidir. Patlıcanın 

büyüme koşulları, malç kullanılarak iyileştirilebilir. En yüksek verim, 

ortalama hava sıcaklığının yüksek olduğu ve aynı zamanda yağışın 

vejetasyon mevsimi boyunca eşit olarak dağıldığı zaman elde 

edilmektedir. Yetiştiricilik yapılacak toprağın sıcak koşullarda siyah 

polietilen malç ile ılıman bölgelerde ise şeffaf polietilen ile 

malçlanması verimi ve kaliteyi iyileştirmektedir (Adamczewska-

Sowińska ve ark., 2016). 
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Meyve tutumu 

Patlıcanda meyve verimi çevre koşullarında çok fazla etkilenmektedir. 

Meyve tutumunu artırmak için vibrasyon, büyüme düzenleyici veya 

tozlayıcı kullanılan yöntemler arasındadır. En yüksek verim, patlıcan 

yetiştiriciliğinde doğal tozlayıcı olarak böcekler kullanıldığında elde 

edilmiştir (Kowalska, 2008). 

Türkiye'de örtüaltı sebze üretiminde ısıtma, sadece soğuk dönemlerde 

kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıklar, sera ve tünel koşullarında 

yetiştirilen patlıcanın vejetatif ve generatif büyümesini olumsuz 

etkilemektedir. Patlıcanın düşük sıcaklıklara tepkisi çeşitlere göre 

değişmekle birlikte, polen verimliliği azalmaktadır (Abak ve Guler, 

1993). Partenokarpiye eğilimli olan çeşitler, düşük sıcaklıktan daha az 

etkilenmekte ve meyve tutumu daha yüksek olmaktadır (Boyacı ve ark., 

2008) 

Arı ile tozlanan bitkilerde, verim %23 artmıştır (Abak ve ark., 1995). 

Tozlaşan böceklerin aktivitesi hava durumu bağlı olmakta, 15-25ºC'de 

böcekler en çok öğle saatlerinde aktifken, sıcak günlerde (25ºC'nin 

üzerinde), havanın daha soğuk olduğu sabah ve öğleden sonra polen 

toplamaktadırlar. Sıcaklıklar daha uzun süre 35°C'nin üzerinde 

kaldığında, bombus arıları kovanda kalarak yuvalarını havalandırırlar 

ve polen toplamayı bırakırlar. Bombus arıları, diğerlerinden farklı 

olarak, daha düşük hava sıcaklıklarında (6-8ºC) ve düşük ışık 

yoğunluklarında bile çiçekleri ziyaret edebilmekte, bu durumda sıcağı 

seven bitkilerin yetiştiriciliğinde önem arz etmektedir. Ayrıca bitkide 

yukarı doğru hareket ederek düzenli olarak çiçekleri tozlaştırırlar ve 
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aynı çiçekleri ziyaret etmezler (Kowalska, 2008). Bombus arıları 

güneşli günlerde çiçekleri 8:00-17:00 saatleri arasında ziyaret ederken, 

bulutlu günlerde ise uçuşlarına yaklaşık saat 11:00’de başlar ve 17:00 

civarında bitirirler. Bir arı dakikada beş çiçeği tozlaştırabilir (Abak ve 

ark., 1995). 

Serada iklim ve havalandırma kontrolü 

Patlıcan serada uzun bir yetiştirme dönemi geçirmektedir. Dikim genel 

olarak sahil döneminde eylül ayında yapılmakta ve hasat haziran ayının 

ortalarına kadar devam ettirilmektedir. Yaz dönemine doğru sera içi 

sıcaklıklar patlıcanın sıcaklık isteğinin üzerine çıktığı için meyvelerde 

güneş yanıklıkları ve meyve tutumunda sorunlarla karşılaşılabil-

mektedir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için seralarda güneş 

perdesi ve serinletme amaçlı fan-ped sistemleri kullanılmaktadır (Şekil 

7a, b). Kış aylarında seraların ısıtılması üretim maliyetini artırdığından, 

üreticiler sadece don zararını önlemeye yönelik ısıtma yapmaktadırlar 

(Boyacı ve ark., 2009). Isıtmada eski tip seralarda katı yakıtların 

kullanıldığı sobalardan yararlanılırken, modern seralarda kalorifer 

sistemi kullanılmaktadır (Şekil 8). 
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Şekil 7. a: Gölge Perdesi Kullanımı, b: Serinletme İçin Fan-Ped 

Sistemi (Orijinal: Boyacı, H.F.) 
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Şekil 8. a: Soba Kullanımı, b: Kalorifer Kullanımı (Orijinal: 

Boyacı, H.F.) 

Anaç kullanımı 

Patlıcan yetiştiriciliği yapılacak topraklarda biyotik ve abiyotik 

kaynaklı sorunlar varsa, anaç kullanımı önerilmektedir. Patlıcanın 

yabani formlarından geliştirilen ticari anaçlar olduğu gibi, bazı domates 

anaçları da patlıcan yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır (Boyaci ve 

Ellialtioglu, 2018). Anaçlar patlıcanda toprak tuzluluğu, aşırı su altında 

a 

b 
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kalma veya toprak kökenli hastalıklar gibi negatif etkileri üzerlerine 

aşılı olan sürgüne daha az yansıtarak koruma sağlar (Kıran ve ark., 

2017). Örtüaltındaki patlıcan yetiştiriciliğinde özellikle sonbahardan 

kışa geçiş ve kış dönemi boyunca düşük hava ve toprak sıcaklıkları, 

patlıcan bitkilerinde genotiplere göre farklı seviyelerde fizyolojik 

hastalık belirtilerine (sararma, çiçek dökümü, yaprak dökümü) neden 

olabilmektedir (Şekil 9). Köklerin düşük sıcaklıklarda verimli 

çalışamaması ve besin maddelerini etkin bir şekilde alamaması, besin 

maddesi eksikliği belirtilerine yol açarken; soğuğa toleranslı ve kök 

sistemi gelişmiş anaçların kullanımı sayesinde bu sorunun üstesinden 

gelinebilmektedir.  

Şekil 9. Sonbahar Yetiştirme Döneminde Aşısız Patlıcan Bitkilerinde 

Düşük Sıcaklık Zararı Semptomları (Orijinal: Elialtıoğlu, Ş.Ş.) 
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Anaç kullanımı, patlıcanda verimi genellikle olumlu yönde etkilese de 

bazı kalite özellikleri üzerinde değişikliklere neden olabilmektedir. 

Örneğin, aşılı bitkilerdeki meyvelerde meyve eti sertliği ve Brix değeri 

azaltabilmekte, meyve şeklinde de değişikliklerine rastlanabilmektedir 

(Mozafarian ve ark., 2020). Bu nedenle, kullanılacak anaç seçimine 

özen gösterilmeli ve çeşide uygun anaçlar tercih edilmelidir (Boyaci ve 

Ellialtioglu, 2018). Günümüzde patlıcan anacı olarak kullanılan bitkisel 

materyalin tür bazında en çok S. torvum, S. lycopersicum × S. 

habrochaites, S. integrifolium anaçları olduğu; ticari olarak da patlıcan 

türünde AGR-703 ve Köksal, domates türünde Beaufort ve Maxifort 

anaçlarının kullanımının daha yaygın olduğu görülmektedir (Alas ve 

ark., 2022). Patlıcanda yıllık yaklaşık 13 bin civarında aşılı fide üretimi 

söz konusudur (Tüzel ve ark., 2020). Aşılama, tüp yöntemi kullanılarak 

yapılmaktadır (Şekil 10a) (Yetişir ve ark., 2004). Aşılanan bitkiler özel 

bakım gerektirdiğinden, bu şartları sağlayan fideliklerde üretim 

gerçekleştirilmektedir. Seraya dikimde aşı yeri toprak üzerinde kalmalı 

ve anaçtan gelen sürgünlerin (Şekil 10a) gelişmesine izin verilmemeli, 

hemen alınmalıdır.  
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Şekil 10. a: Aşılama Yapılmış Patlıcan Fidesi, b: Aşılanmış Bitkide 

Aşı Bölgesinden Sürgün Gelişimi (Orijinal: Boyacı, H.F.) 

 

HASAT 

Patlıcan çeşitleri diğer özelliklerin yanı sıra, meyve veriminde 

erkencilik ve verim süresinin uzunluğu gibi bir dizi özellik bakımından 

da birbirlerinden farklılık gösterirler. Patlıcan sıra arası 80-100 cm, sıra 

üzeri 40-60 cm olarak yetiştirildiğinde çeşide bağlı olarak verim 

ortalama 3-6 ton/da arasında değişmektedir (Vural ve ark., 2000). 

Örtüaltında patlıcanın 6-12 ton/da arasında ürün verebildiği 

kaydedilmiştir (Alas ve ark., 2022). Bu verim değerleri, aşılı bitkilerin 

kullanıldığı durumlarda daha yüksek olabilmektedir (Yarşi ve Rad, 

2004; Balkaya, 2016). 

a b 
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Optimum olgunlukta hasat edilen meyvelerde, hasat olgunluğunu 

geçirmiş fizyolojik olarak yaşlı meyvelere kıyasla, kuru madde ve 

indirgen şeker içerdiği daha yüksektir (Adamczewska-Sowińska ve 

ark., 2013). Bitkinin yaşı da meyve kalitesi üzerine önemli etki 

yapmaktadır. Bitkilerin genç dönemlerinde meyvelerin hasat 

olgunluğuna gelme süresi, yaşlı bitkilere göre daha kısadır. Genç 

bitkilerden hasat edilen meyvelerde yaşlı bitkilerden hasat edilen 

meyvelere göre dış kalite özellikleri ve şeker içeriği daha yüksek olup, 

raf ömrü daha uzundur. Meyvelerde ağırlık kaybı ve yumuşama daha 

geç olur (Valerga ve ark., 2020). 

Patlıcanda hasat zamanı, çeşidin özelliklerine göre değişiklik 

göstermektedir. Her çeşidin kendine özgü iriliği vardır. Patlıcan 

meyvesi hasat olumu ve fizyolojik olgunluk olmak üzere, iki farklı 

olgunluk dönemi geçirir. Başlangıçta parlak olan meyve rengi, 

fizyolojik olgunluğa doğru matlaşır. Meyvenin fizyolojik olgunluğa 

geçmeden önce toplanması gerekir. Hasat olgunluğuna gelmiş meyve 

örnekleri Şekil 11’de yer almaktadır. Hasat sırasında meydana 

gelebilecek çeşitli ezilme ve yırtılmalar meyve kalite kaybına neden 

olabileceğinden hasada önem verilmelidir. Meyve hasadı budama 

makası ile yapılmalı, elle koparılmamalıdır. Elle koparma bitkiye zarar 

verebilir. Hasat edilen meyvelerin sapı mutlaka meyve üzerinde 

olmalıdır.  

Hasattan sonra pazar değerini kaybetmiş, şekli bozuk, rengi açılmış, 

parlaklığı kaybolmuş, eti koflaşmış ve boşalmış veya lifleşmiş, tohum 
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oluşmuş meyvelerin ayıklanması için mutlaka ayıklama işlemi 

yapılmalı ve pazara sunulacak olanlar sınıflandırılmalıdır. 

Türk standartları (TS 1255), patlıcanı özelliklerine göre iki sınıfa 

ayırmaktadır. Birinci sınıfta çeşidin kendine özgü renk ve şeklinde olan, 

iyi nitelikte meyveler yer almakta olup, toplam yüzeyi 3mm2’yi 

geçmeyen ve genel görünüşü bozmayan berelere, irileşmemiş yara 

izlerine ve çok az renk değişikliğine izin verilmektedir. İkinci sınıfta 

ise, birinci sınıfa girmeyen, ürünün görünüşünü bozmamak kaydı ile, 

hafif şekil ve renk bozukluğu 4 mm2’yi geçmeyen yara ve bere izleri 

olan meyveler yer almaktadır. Patlıcanlar piyasaya ambalaj kabında 

eşit, sınıf ve boy bakımından bir örnek sunulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Hasat Olgunluğuna Gelmiş Meyveler (Orijinal: 

Boyacı, H.F.) 
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GİRİŞ 

Karpuz (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), Cucurbitaceae 

familyasında bulunan önemli ılıman iklim sebze türlerinden birisidir 

(Dube ve ark., 2021). Karpuz, (2n = 2x = 22), Afrika’ya özgü bir tür 

olmakla birlikte, çok eski zamanlardan bu yana yetiştirilmektedir 

(Whitaker ve Davis, 1962). FAO’nun 2021 yılı verilerine göre dünyada 

3 milyon ha alanda, yaklaşık 101.6 milyon ton karpuz üretimi 

yapılmaktadır. Dünyada en fazla yetiştiricilik Çin’de (60.9 milyon ton) 

gerçekleşirken, ülkemiz ikinci (3.5 milyon ton) en büyük karpuz 

üreticisi olmuştur (Anonim, 2023).  Türkiye’de 73 ilde karpuz üretim 

yapılırken, en fazla Adana (689 bin ton), onu Antalya (541 bin ton) ve 

Mersin (253 bin ton) izlemiştir (Anonim, 2023). Organik karpuz 

üretiminde ise yaklaşık 118 bin tonluk üretimin %28.4’lük kısmı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden karşılanmaktadır. Bu bölgede 

üretimin fazla olmasının nedeni yıl içinde iki ürün alınabilmesi ve ekim 

nöbetinde de organik karpuz yetiştiriciliği yapılmasıdır (Yürüdür ve 

ark., 2010; Bayram ve ark., 2019). Örtü altı karpuz yetiştiriciliği 

ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesinde, açıkta yetiştiricilik ise Ege, 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır (Subaşı ve 

ark., 2011). 

Tatlı karpuz olarak bilinen C. lanatus var. lanatus L., dünyanın pek çok 

yerinde yetiştirilmekte, bol sulu, düşük kalorili bir sebze olduğundan 

diyet listelerinde ön sıralarda yer almaktadır (Bahari ve ark., 2012 ; 

Gbotto ve ark., 2016). Hem ekonomik olması hem de besin değeri 

nedeni ile üretimi çiftçiler tarafından tercih edilen bir kabakgildir (Ding 
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ve ark., 2021). Kabukları çiğ olarak (Jensen ve ark., 2011), kızartılarak, 

haşlanarak ya da turşu yapılarak (Ayodele ve 

Shittu, 2013) tüketilmektedir. Karpuz, acılık veren madde olan 

cucurbitacinler (Martin ve Blackburn, 2003; Davidovich-Rikanati ve 

ark., 2015) ve citrulin adı açısından zengin bir kaynaktır (Rimando ve 

Perkins-Veazie, 2005). Son yıllarda antioksidan ve vitamin içeriği 

yüksek olan ürünler tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir 

(Leonardi ve ark., 2017). Karpuz, likopen ve mineraller içermekte ve 

yaz aylarında su ihtiyacını karşılamaktadır (Daşgan ve ark., 2021). 

Likopen, sebzeler içerisinde en fazla karpuzda bulunmakta iken, 

Cruciferae ve Solanaceae familyalarındaki sebzelerden gruplarından 

sonra en fazla C vitaminini içerir (USDA, 2017). Yaklaşık %93’ü su 

olan karpuzun şeker içeriğinde glikoz fazla olduğundan hızlı bir şekilde 

kana karışmaktadır (Sarı ve ark., 2021). Meyvenin ana besin bileşenleri 

karbonhidratlar, A vitamini ve kırmızı etli karpuzda bulunan 

antikanserojen bir bileşik olan likopendir (Wehner, 2008). 100 g meyve 

etinde 6.4 g karbonhidrat, 590 IU A vitamini, 2,300-7,200 μg likopen, 

30 kalori, 0.13 g protein, 9 mg kalsiyum, 0.23 mg demir, 11 mg fosfor, 

0.14 g yağ ve 12 mg magnezyum içermektedir (Wehner, 2008; Sarı ve 

ark., 2021). Şeker hastalığını ve tansiyonu düzenlemede, kas 

hastalıklarının tedavisinde destek olmasının yanı sıra, obeziteyi de 

azalttığı ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır (Naz ve ark., 2014; Lum ve 

ark., 2019). 
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KARPUZUN KÖKENİ VE TARİHÇESİ 

Karpuzun yabani türlerinin bulunduğu ve en yüksek çeşitliliğe sahip 

olduğu Güney Afrika, gen merkezi olarak düşünülmektedir. Diğer 

yandan küçük ve acı meyvelere sahip ve karpuzun atalarından C. 

colocynthis, Hindistan’da yabani olarak yetiştiğinden sekonder gen 

merkezi olarak kabul edilmiştir (Levi ve ark., 2012; Sarı ve ark., 2021). 

Karpuzun taksonomik olarak sınıflandırılması Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Karpuzun sınıflandırılması  

Takım Cucurbitales 

Familya Cucurbitaceae 

Cins Citrullus 

Türler C. lanatus: Yabani ve kültür formları olmakla birlikte, C. lanatus var. 

lanatus, tüketimi yapılan tek yıllık türdür (Sarı ve ark., 2021). 

C. amarus: C. lanatus var. citrodies yani citron olarak da bilinen, tek 

yıllık,  beyaz meyve etli ve karpuza anaç olabilme potansiyeli vardır 

(Sarı ve ark., 2021). 

C. rehmii: Tek yıllık yabani bir karpuz türüdür (Chomicki ve Renner, 

2015). 

C. mucosespermus: Tek yıllık yabani bir karpuz türüdür (Chomicki ve 

Renner, 2015). 

C. colocynthis: Çok yıllık, bitkisel aksamı ve meyveleri küçük olan bu 

tür, ZYMV çalışmalarında kullanılabilmektedir (Sarı ve ark., 2021). 

C. ecirrhosus: Sülükleri olmayan, çok yıllık bir karpuz türüdür 

(Chomicki ve Renner, 2015; Sarı ve ark., 2021). 

C. naudinianus: Bu türdeki karpuzlar dioik, beyaz tohumlu ve çok 

yıllıktır (Chomicki ve Renner, 2015; Sarı ve ark., 2021). 
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Mısır’da hanedanlık öncesi dönemde ve Tutankamon'un mezarında 

karpuz kalıntılarına rastlanmış, tohumların atıştırmalık olarak da 

kullanıldığı tespit edilmiştir (Hepper, 2009).  En eski karpuz tohumları 

Libya’da bulunmuş, hatta bazı insan dişlerinde karpuz tohumlarından 

dolayı çatlama izleri görülmüştür (Wasylikowa ve van der Veen, 2004; 

Wolcott ve ark., 2021).  Karpuzun kültüre alınmasının başladığı yerin 

1930-2013 yılları arasındaki süreçte Güney Afrika olduğu düşünülse de 

Chomicki ve Renner (2015), hiçbir tatlı karpuzun Güney Afrika ile 

ilişkili olmadığını rapor etmiştir. Bu yüzden kültüre alınma merkezinin 

Batı Afrika ve Kuzeydoğu Afrika’nın olduğu düşünülmektedir (Perez-

Escobar ve ark., 2022). Sudan ve Mısır’da 4000 yıl öncesine kadar 

yetiştiriciliği yapılan karpuzun Afrika’dan Orta Doğu ve Asya’ya 

yayıldığı belirtilmektedir. Çin’e MS. 1100, Hindistan’a MS. 900 

yıllarında giriş yapmıştır (Paris, 2015).  

BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Bitki: Karpuz, yeşil renkli ve tüylü, açıkta sürünücü, askılı sistemde ise 

sülükleri ile tırmanıcı ve sarılıcı gövde yapısına sahip, kazık köklü ve 

tek yıllık bir bitki türüdür (Şekil 1-a). Yaprakları 3 ile 5 lob arasında 

girintili, çıkıntılı bir yapıya sahiptir (Şekil 1-b). Genellikle gövde 

üzerinde 6. boğuma kadar çiçeklenme olmadan sadece kol ve yaprak 

çıkışları görülmektedir.  
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Şekil 1. Kapuz bitkisinde gövde, sülük (a) ve yaprak yapısına (b) ait görüntü 

(Adıgüzel, P., orijinal) 

 

Çiçek: Böceklerle tozlanan karpuz çiçekleri genellikle monoik olmakla 

birlikte, az sayıda andomonoik yapıya da sahiptirler (Rudich, 1990; 

Delaplane ve Mayer, 2005; Wijesinghe ve ark., 2020). Çiçekler sarı 

renkli, 5’li taç yapraklardan oluşmaktadır (Paris, 2015). Ekimden 

itibaren yaklaşık bir buçuk ay sonra ilk dişi çiçekler açmaktadır 

(Wehner, 2008). Toplamda vegetasyon süresi 90 ile 120 gün aralığında 

değişmektedir (Sarı ve ark., 2021). Çiçekler açmadan bir gün önce taç 

yaprakların uç kısımlarına doğru sarımsı bir renk almakta, antezis 

olarak adlandırılan çiçeğin açtığı günde ise taç yapraklar parlak sarı 

renge dönüşmektedir (Şekil 2 a-b). 

a b 
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Şekil 2. Antezis bir gün önce (a) ve anteziste dişi ve erkek çiçekler (b) (Adıgüzel, P., 

orijinal) 

 

Meyve: Karpuz meyvesi %55.3 su, %31.5 kabuk ve %10.4 oranında 

meyve etinden oluşmaktadır (Maoto ve ark., 2019). Meyveler, dışta 

parlak katman olan ekzokarp, içte beyaz sert tabaka olan mezokarp ve 

en iç kısımda yenen sulu ve tatlı kısım olan endokarptan meydana 

gelmektedir (Munisse ve ark., 2013). Tüketici talepleri boyut (küçük, 

orta, büyük ve çok büyük), şekil (yuvarlak, oval ya da uzun) ve et 

rengine (kırmızı, beyaz, turuncu ve yeşil) göre değişiklik 

göstermektedir (Kyriacou ve ark., 2018). Karpuz meyve seçiminde et 

renkleri çeşitlilik gösterse de, kırmızı meyve etli olanlar haricinde 

diğerlerinde çatlama, meyve içi boşlukları ya da fizyolojik sorunları 

olduğundan tercih edilmemektedir (Kpenavoun ve ark., 2019; Dube ve 

ark., 2021). Meyvelerin olgunlaşma süreleri yaklaşık 5 kg’lık meyveler 

için 65 gün, daha büyük meyeler için 3 aydır (Paris, 2015). Şeker 

içerikleri genellikle %8 ile %11 arasında değişiklik göstermektedir 

(Maynard, 2001).  Boyutlarına göre 1-3 kg küçük, 3-5 kg orta, 5-7 kg 

a b 
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arası büyük ve 7 kg’dan fazla olanlar çok büyük olarak 

sınıflandırılmaktadır (TSE, 2007). 

 

Tohum: Tohumlar sert, oval ya da yassı olmakla bitlikte yeşil, sarı, 

kahverengi, beyaz, ten rengi ya da alacalı olabilmektedir (Paris, 2015). 

Boyutları genellikle 8 ile 16 mm arasındadır. Karpuz tohumları %31.9 

protein, %4.4 karbonhidrat, %57.1 yağ, %6.2 lif, %6.2 kül, 130 mg 

kalsiyum, 456 mg fosfor ve 7.5 g demir ile önemli amino asitlerden 

leucine, isoleucine, tryptophan and valine içermektedir (Seyed ve 

Elnaz, 2006). Tohumlar 25 oC’de 7 ile 10 günde çimlenmekte ve 

yaklaşık 4 yıl canlı kalabilmektedir (ISTA, 2018). Çimlenme aşamaları 

ile ilgili fotoğraf şekil 4’te sunulmuştur. 

Şekil 4. Karpuz tohumlarının çimlenme aşamalarından bir görüntü (Adıgüzel, P., 

orijinal) 
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YETİŞTİRİCİLİK VE ÇEVRESEL İSTEKLER 

Karpuz, yüksek sıcaklık koşullarına dayanıklı olmakla birlikte ılıman 

ve tropik bölgeler ile çöl koşulları da  dahil olmak üzere yetiştiriciliği 

yapılabilmektedir (Paris, 2015). Karpuz yetiştiriciliğinde optimum 

sıcaklık 20 ile 32 oC arasında değişmektedir. Soğuk koşullara karşı 

oldukça hassas olduğundan 10 oC zararlanma başlamakta, 0 oC’de ise 

donma zararı ortaya çıkmaktadır (Guo ve ark., 2018; Xu ve ark., 2022). 

Sezon dışında ürün eldesinde çiçeklenme ve meyve oluşumunda 

gecikmeler, kalitede düşüşler, hormonal etkilerden dolayı gelişmede 

gerileme meydana gelmektedir (Korkmaz ve Dufault, 2001; Xu ve ark. 

2022). Nötr gün bitkisi olan karpuzda ışıklanma süresi arttıkça erkek 

çiçek oluşumunun arttığı, buna bağlı olarak dişi çiçek oluşumunu 

azalttığı belirtilmiştir (Sarı ve ark., 2021). Kapuzlar ideal olarak drenajı 

iyi, hafif asitli pH seviyesine sahip, kumlu-tınlı topraklarda 

yetiştirilmektedir. Tek sıralı yetiştiricilikte 1,5-3 m sıra arası ve 1 m sıra 

üzeri çift sıralı yetiştiricilikte ise sıra arası 1 m, sıra üzeri 0.5 m dikim 

aralığı tercih edilmektedir (Şalk ve ark., 2008).  

Aşılı karpuz yetiştiriciliği gün geçtikçe artmaktadır. Karpuzda ilk 

aşılama 1927 yılında hastalıklara karşı başlamıştır. Günümüzde 

Yunanistan, İsrail, Kore ve Türkiye’de %95 oranında aşılı karpuz tercih 

edilmektedir (Devi ve ark., 2020; Aras ve ark., 2022).  Aşılamanın 

hastalık ve zararlılara karşı dayanımın artması, daha az kimyasal 

kullanımı ile çevreye zararın azalması, besin ve mineral madde 

alımında artış sağlanması, olumsuz toprak koşullarına dayanımın 

artması gibi pek çok avantajı bulunmaktadır. Ancak işçilik maliyetinin 
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fazla olması, özel büyütme odaları ve tecrübeli elemanların 

gereksinimi, aşı malzemeleri ile bitkiye hastalık geçişi ise aşılamanın 

dezavantajlarındandır (Fallik ve ark., 2019; Yetişir, 2020; Adıgüzel ve 

ark., 2023). Ayrıca kuvvetli anaç ile kalemin uyum sağlayamaması ile 

meyveler hızlıca büyümekte ve meyve içindeki endokarp çatlayarak 

meyve içi boşalması adı verilen hollow heart meydana gelmekte, 

dolayısı ile meyve kalitesinde düşüş yaşanmaktadır (Sarı ve ark., 2021). 

Sulama 

Karpuz %90-92 oranında su içeriğine sahip olduğundan mevcut verim 

düzeyinin üstüne çıkmak için sulama yapılması gerekmektedir. 

Kuraklığa dayanıklı olan karpuzun verim potansiyelini arttırmak için 

sulama önem taşımaktadır (Martins ve ark., 2013). Kurak mevsimler 

veya düzensiz yağış olan bölgelerde damla sulama ile verim artışı 

sağlanabilmektedir. Hasat zamanı fazla sulama yapmak, meyvelerin 

çatlamasına dolayısıyla verim ve kalitede düşüşlere neden olmaktadır 

(Davis ve ark., 2008; Mtumtum, 2012). Çiçeklenme dönemine kadar su 

ihtiyacı az olan karpuz, çiçekler açtıktan sonra suya ihtiyaç 

duymaktadır (Güngör ve Balkaya, 2013). Fazla sulama vegetatif aksamı 

arttıracağı, az sulama ise meyvelerde gelişme sorunu yaşatacağından 

düzenli olarak sık sık ve azar azar su verilmesi önerilmektedir. Gelişim 

sürecince hava sıcaklıklarının yüksek olması, buharlaşmanın artmasına 

neden olduğundan sık sulama yapılması gerekmektedir (Silveria ve 

ark., 2010; Santos ve ark., 2022). Karpuzlar açık alanda toprak 

yüzeyinde sürünerek yayıldığından sürekli toprakla temas halindendir. 

Bundan dolayı yüzeysel sulamalarda çeşitli mantarsal hastalıklar, bitki 
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aksamlarında ve meyvede çürümeler görülmektedir. Bu yüzden en iyi 

sulama yöntemi damlama sulamadır (Özmen ve ark., 2014).  Ayrıca 

hasata yakın dönemde çok su verilmesi ve düzensiz sulama yapılması 

meyvelerde çatlamaya, dolayısıyla ekonomik zarara yol açmaktadır.  

Gübreleme 

Artan endüstrileşme, bilinçsiz kimyasal gübre uygulamaları ve pestisit 

kullanımları nedeniyle doğal denge, bozulma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmıştır (Bayram ve ark., 2019). Bitkisel üretimde  verim ve kalitede 

artış sağlamanın başlıca yolları arasında doğru yetiştirme tekniklerinin 

seçimi, uygun tohumluk kullanımı, üreticilerin bilinçlendirilmesinin 

yanısıra uygun zamanda dengeli gübrelemenin yapılması  da yer 

almaktadır (Solmaz ve ark.,  2022).  Ekim nöbeti (münavebe), gibi 

toprak verimliliğinin devam etmesini sağlayan kültürel işlemler de son 

derece önemlidir. Ekim nöbeti yapılmadığı taktirde bitkilerin 

gelişimleri baskı altına alınmakta ve çeşitli toprak hastalıkları oluşarak 

verim kaybı yaşanmaktadır (Li ve ark., 2019; Wang ve ark., 2022).  

Bunun nedeni mikrobiyal aktivitenin zarar görmesi, toprak asitliğinin 

ve tuzluluğunun artması, besin ve mineral madde eksikliği 

olabilmektedir (Chen ve ark., 2012; Chen ve ark., 2018). Toprak 

koşullarının iyileştirilmesinde vermikompost uygulaması, bitki 

aktivatörleri, organik gübre ve yararlı bakteri uygulamaları 

yapılmaktadır. Vermikompost solucanlar tarafından organik 

maddelerin sindirilmesi ve bitkiye yararlı olan maddelerin açığa 

çıkması ile oluşan bir malzemedir (Bellitürk ve ark., 2020). İçerisinde 

humik asit, fulvik asit ve organik maddeleri barındırmakta ve küçük 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880922002845?casa_token=M2Vx1vmVB3EAAAAA:0mga5kVhYb3RRYs--yvTS6wh-WK5QX9-1e2MMSYfWvjhfC6rfEiTsIMUJZSE9yH7VLUuROCHNzM#bib6
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ölçekli üreticiler için iyi bir seçenek olmaktadır (Bellitürk ve Görres, 

2012). Ayrıca toprağın yapısını iyileştirerek organik madde içeriğini de 

arttırmaktadır (Zhang ve ark., 2011). Yapılan çalışmalara bakıldığında 

karpuzda vermikompost kullanımının verim ve kalite (Bayram ve ark., 

2021; Kharat ve ark., 2021; Cervantes-Vázquez ve ark., 2022) ile fide 

kalitesi ve bitki büyümesini (Aydın ve Ulaş, 2020; Rivera ve ark., 2022) 

etkilediğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bitki aktivatörleri ise 

bitkiyi stres faktörlerinden korurken, besin ve mineral madde alımının 

artmasını sağlamaktadır (Mittler, 2006). Yapılan çalışmalarda kimyasal 

gübre uygulamasının sürekli yapılması halinde verimde azalmalara 

neden olacağı belirtilse de (Chen ve ark., 2018; Shen ve ark., 2021), asıl 

sebebin topraktaki yararlı bakterilerin azalmasından kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Sürekli olarak kimyasal gübreleme ile meyve 

büyümesindeki azalma, biyo-organik ve organik gübreleme 

kullanılarak kontrol edilebilmektedir (Zhang ve ark., 2022). Genellikle 

açıkta yetiştiricilikte yoğun gübre uygulaması yapılan karpuzda gübre 

konsantrasyonunun bilinmesi önemlidir (Akpınar ve ark., 2019). 

Verim, kalite ve bitki aksamlarının gelişimi açısından en fazla azot (N), 

çiçeklenme döneminde fosfor (P), meyve tutma ve hasat döneminde tat 

oranının artması için potasyum (K) gereklidir. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın çıktılarına göre derin sürüm yapılmasının ardından 

kültivatör ile toprak işleme aşamasında dekara 5-6 ton ahır gübresi 

verilmelidir. Bu işlem sonbahar ve kış mevsiminin ilk aylarında 

yapılmalıdır.  Dekara 10-18 kg saf azot (N), 5,8 kg saf fosfor (P2O5), 

12-18 kg saf potasyum (K2O) en uygun gübre programıdır (Şalk ve ark., 

2008). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880922002845?casa_token=M2Vx1vmVB3EAAAAA:0mga5kVhYb3RRYs--yvTS6wh-WK5QX9-1e2MMSYfWvjhfC6rfEiTsIMUJZSE9yH7VLUuROCHNzM#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880922002845?casa_token=M2Vx1vmVB3EAAAAA:0mga5kVhYb3RRYs--yvTS6wh-WK5QX9-1e2MMSYfWvjhfC6rfEiTsIMUJZSE9yH7VLUuROCHNzM#bib34
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HASAT  

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ye göre şeklini tam olarak almış, 

çatlaksız ve renk oluşumu homojen olan karpuzlar kaliteli olarak 

tanımlamaktadır (TSE, 2007). Buradan da anlaşılacağı üzere dünyada 

ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ürünlerde kalite standartları daha 

çok ürünün dış görünüşüne göre belirlenmektedir (Karaağaç ve ark., 

2018). Karpuz kabuğunun parlak olması, meyveye vurulduğunda tok 

bir ses çıkartması, toprak ile temas ettiği noktanın sarıya dönmesi, 

sülüğün tamamen kurumuş olması, hasat kriterleri arasında yer alır.  

DEPOLAMA 

Hasattan sonra serin ve kuru yerde saklanabilirse haftalarca 

bozulmadan kalabilmektedir (Rushing ve ark., 2001). Meyvenin 

fiziksel ve kimyasal özellikleri hasat sonrası muhafazadan etkilense de 

meyvenin işleme ve depolama aşamalarından da etkilendiği 

belirtilmiştir (Kyriacou ve ark., 2016; Kyriacou ve ark., 2020). 

Karpuzlar oda sıcaklığında 1 hafta, 10-15 °C arasında ve üç hafta, %80-

%90 bağıl nemde depolanabilen, klimakterik olmayan bir meyvedir 

(TSE, 2007; Colla ve ark., 2017). Ancak daha uzun süreli muhafaza 

koşullarında sırasıyla dondurarak kurutma, meyve suyu olarak derin 

dondurucuda, +4 derecede ve normal oda koşulunda muhafaza 

yöntemleri tercih edilmemektedir. Bu şekilde fitokimyasalların besin 

içerikleri, fenolik ve flavonoidler, karotenid ve antioksidan içerikleri de 

korunmaktadır  (Mohamad Salin ve ark., 2022). 
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VERİM 

Karpuzlarda verim sulu ya da susuz koşullara göre değişmektedir. 

Susuz yetiştiricilikte dekara 2-7 ton, sulu yetiştiricilikte ise dekara 7 

tona kadar çıkmaktadır (Şalk ve ark. 2008). Bitki aralığı mesafesi 

(NeSmith, 1993), aşılama (Devi ve ark., 2020; Fallik ve ark. 2020; 

Kombo ve Sarı, 2020), NPK gübrelemesi (Wang ve ark., 2022), organik 

gübre (Campos Júnior ve ark., 2019; Thuc ve Minh, 2022), farklı sayıda 

çiçek tozlarının uygulanması (Adıgüzel ve Sarı, 2019) gibi 

uygulamalarla karpuzda verim artışı olduğu bildirilmiştir. 

ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Çekirdeksiz karpuzlar Japonya’da Kihara (1951) tarafından 

geliştirilmiş ve 1990’lı yıllarda yaygın bir şekilde yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Diploid bir hata kotiledon aşamasında kolhisin adı verilen 

ve güz çiğdeminden elde edilen bir kimyasalın uygulanması ile 

kromozom katlaması gerçekleştirilmektedir (Jaskani ve ark., 2004). 

Katlama sonucunda 4n kromozomlu tetraploid karpuz bitkileri 

oluşmaktadır. Tetraploid hatlar ile diploid hatların melezlenmesi ile 

triploid (3n) yani çekirdeksiz meyveleri meydana getirecek tohumlar 

oluşmaktadır (Adıgüzel ve Sarı, 2019; Adıgüzel ve ark., 2022). Triploid 

meyveyi meydana getirecek olan karpuz bitkisi kısır olduğundan meyve 

eldesi için diploid bir pollinatör çeşit ile tozlanması gerekmektedir 

(Şekil 5). Triploid çeşitler içinde tohum bulunmaması nedeni ile 

tohumlu çeşitlere göre daha fazla tercih edilmektedir (Gunter ve ark., 

2007).  
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Şekil 5. Triploid meyvelerin oluşum süreci 
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GİRİŞ 

Hıyar (Cucumis sativus L.), ülkemizde ve dünya genelinde yaygın 

olarak yetiştirilen sebze türlerinden birisidir. Hıyar, gevrek dokusu ve 

tadı nedeniyle dünya çapında popüler olan yenilebilir bir kabakgildir 

(Sanjeev ve ark., 2015).  

Hıyarın anavatanı Güney Asya, özellikle Kuzey Batı Hindistan'daki 

Himalayaların sıcak ve nemli iklimi ve muhtemelen kuzey Afrika 

olduğu tahmin edilmektedir (Pal ve ark., 2020). Hıyar Hindistan'da en 

az 3000 yıldır yetiştirilmekte olup doğuya doğru Çin'e ve batıya doğru 

sırasıyla 2.000 ve 700-1500 yıl önce Avrupa'ya yayılmıştır (Weng, 

2021). Hıyar, dünya çapında en çok yetiştirilen dördüncü sebzedir ve 

Cucurbitaceae familyasının bir üyesidir. En popüler ve çoğunlukla 

yetiştirilen hıyar çeşitleri Avrupa ve Amerika, Himalayalar, 

Hindistan'ın batısı ve Çin'den gelmektedir (Mukherjee ve ark. 2013).  

Hıyar, salatadan turşuya, sindirime yardımcı maddelerden güzellik 

ürünlerine kadar geniş kullanım alanı nedeniyle çok yönlü bir sebzedir 

(Sharma ve ark., 2020). Hıyarın olgunlaşmamış meyveleri salata ve 

salamura olarak, yeşil yaprakları ise şifalı ot olarak kullanılmakta ayrıca 

tohumları ve tohum yağları da yenilebilmektedir (Hazara ve ark., 2011; 

Singh ve ark., 2020). Hıyarın kalori ve besin değeri çok düşüktür ve 

insan vücudu için birincil vitamin, mineral ve lif kaynağıdır 

(Keopraparl, 1997). Hıyar A, C, K, B6 vitaminleri, potasyum, 

pantotenik asit, magnezyum, fosfor, bakır ve manganez açısından çok 

iyi bir kaynaktır (Vimala ve ark., 1999). Meyvedeki polisakkaritler ve 
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flavonoidler, serbest radikalleri temizlemek için antioksidan aktiviteye 

sahiptir, dolayısıyla insan bağışıklığını arttırır ve yaşlanmayı geciktirir 

(Shi ve ark. 2010; He ve ark., 2011). Meyvede bulunan Cucurbitacin C, 

çeşitli tümörlerin çoğalmasını önleme etkisine sahiptir (Zhang ve ark., 

2012 ) ve ayrıca karaciğerin iltihaplanmasını önlemede rol oynamıştır 

(Yang ve ark., 2005). Geleneksel Hint tıbbi uygulamalarında yaygın 

olarak ilaç olarak kullanılır ve sebze olarak çok sevilir (Sharma ve ark., 

2020). Hıyar meyvesi kozmetikte, cilt besleyici olarak bilinmektedir. 

Ayrıca hıyar meyvesi güneş yanıklığı, kaşıntı ve şişmeye karşı deride 

rahatlatıcı bir etkiye sebep olabilmektedir (Ergun ve Süslüoğlu, 2019). 

Düzenli olarak tüketilmesinin veya cilde uygulanmasının yaşlanma 

etkisini azaltmaya, metabolizmayı hızlandırmaya ve bağışıklığı 

geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır (Sharma ve ark., 2020). 

Çizelge 1’e göre; 100 gr yenilebilir hıyar meyve başına %0.4 protein, 

%2.8 karbonhidrat, %0.1 yağ, 7.0 mg C vitamini ve 1.5 mg demir 

içermektedir (Hazara ve ark., 2011; Abiodun ve Adeleke, 2010; Singh 

ve ark., 2020). Hıyar meyvesi, yüzde doksandan fazla su içerir, üstün 

hidrasyon sunar ve bir gıda olarak kalorisi çok düşüktür (Sotiroudis ve 

ark. 2010). 
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Çizelge 1. Hıyarın besin içeriği 

Besin İçeriği Meyve Tohum 

Protein %0.4 %33.85 

Karbonhidrat %2.8 %10.3 

Yağ %0.1 %45.2 

Kalsiyum %0.01 %2.0 

Fosfor %0.03 - 

Demir 1.5mg/100g 21.4ppm 

Vitamin C 7mg/100g - 

Vitamin B 30IU/100g - 

 

Hıyar, (2n =2x = 14), 95 cins, 950-980 tür içeren Cucurbitaceae 

familyasının bir üyesidir (Schaefer ve Renner 2011). Cucumis 

cinsindeki 66 tür arasında 2n = 2x =14 kromozomlu tek tür hıyardır 

(Weng, 2021). 

Taksonomisi 

Alem: Plantae 

Bölüm: Magnoliopuhyta 

Sınıf: Magnoliopsida 

Takım: Cucurbitales 

Familya: Cucurbitaceae 

Cins: Cucumis 

Tür: Cucumis sativus L. 
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Dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılan hıyarın 

toplam 2.172.193 hektarlık alanda 93.528.796 ton üretimi 

yapılmaktadır. Çizelge 2’de hıyar yetiştiriciliğinde önde gelen ülkeler 

verilmiştir. Çin (75.547.732,51 ton) en fazla hıyar üretimi yapan ülke 

olarak dikkat çekmiştir. En fazla hıyar üretimi yapan diğer ülkeler ise 

sırasıyla Türkiye (1.890.160 ton), Rusya (1.648.639 ton), Ukrayna 

(1.079.960 ton) ve Meksika (1.038.998,86 ton)’dır (FAO, 2021). 

Çizelge 2. Dünya hıyar ekili alan ve üretim miktarları 

Ülkeler Ekili alan (ha) Üretim (ton) 

Çin 1.290.500 75.547.732,51 

Türkiye 25.930 1.890.160 

Rusya 38.957 1.648.639 

Ukrayna 53.300 1.079.960 

Meksika 18.102 1.038.998,86 

 

Ülkemizde bölgelere göre hıyar üretimi Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelgeye göre en fazla hıyar üretimi sırasıyla Akdeniz (912.494 ton), 

Batı Marmara (467.714 ton), Ege (362.273 ton) bölgelerinde 

yapılmaktadır (TÜİK, 2021). 

Çizelge 3. Bölgelere göre Türkiye hıyar üretimi 

Bölgeler Üretim (ton) 

Akdeniz 912.494 

Batı Marmara 467.714 

Ege 362.273 

Batı Karadeniz 161. 221 

Güneydoğu Anadolu 99.650  
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Çizelge 3’te ülkemizde en fazla hıyar üretimi yapılan iller belirtilmiştir. 

Çizelgeye göre en fazla hıyar üretimi Antalya (479.061 ton)’da 

gerçekleştirilmiştir. Bu ilimizi Mersin (257.947 ton) ve İzmir (143.589 

ton) illeri izlemektedir (TÜİK, 2021). 

Çizelge 3. İllere göre Türkiye hıyar üretimi 

İl Üretim (ton) 

Antalya 479.061 

Mersin 257.947 

İzmir 143.589 

Manisa 75.555 

Amasya 62.233 

BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Kök  

5-10 cm uzunluğundaki ana kök kazık köklüdür. Kökler derine gitmez. 

Toprak üst tabakaları bitkinin gelişme durumuna göre 50-100 cm kadar 

yanlara yayılmaktadır. Ana kökten çok sayıda yan kökler oluşmaktadır. 

Yan köklerin büyümesi ve dallanmasıyla birlikte saçak kök 

oluşmaktadır. Fazla su tutan ve drenajı iyi olmayan topraklarda ise kök 

gelişmesi zayıflamaktadır (Anonim, 2007). 

Gövde 

Gövde yapısı, köşeli ve üzerinde kısa ve sık tüyler bulunmaktadır. İnce 

yapılı ve gövde kalınlığı 8-10 mm arasındadır. Gövde yapısı otsu olup 

uygun şartlarda 2-3 m boylanabilir. Gövde üzerinde boğumlar olup 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 140 

 

boğumlarda yapraklar bulunmakta, yaprak koltuklarından çiçek ve 

sülükler çıkmaktadır (Şalk ve ark., 2008).  

Yaprak 

Boğumlardan çıkan yapraklar, uzun bir sapla gövdeye bağlanır ve 

oldukça büyüktür. Hıyar yaprağı genellikle beş köşeli olup, farklı 

büyüklüklerde parçalara sahiptir (Günay, 2005). Yaprakların üst 

yüzeyleri düz ve parlak, alt yüzeyleri tüylü olup bazı çeşitler ise 

dikenlidir. Yaprak kenarları dişli ve dişler sivri veya küt uçlu 

olabilmektedir (Şalk ve ark., 2008) 

Çiçek  

Hıyar bitkisi, bir erkek çiçek, bir dişi çiçek ve hem erkek hem de dişi 

yapılara sahip bir hermafrodit çiçek dahil olmak üzere üç tür kaba sarı 

çiçek üretir. Dişi çiçeğin tabanında büyük bir yumurtalık 

(olgunlaşmamış meyve) vardır. Erkek çiçek salkımlar halinde büyür ve 

çiçek sapı oldukça kısadır. Hermafrodit çiçekler yuvarlak meyveler 

üretebilir. Çiçeklerin yaprakları sarı renklidir. Yumurtalık üç odaya 

sahiptir ve kısa, kalın stigma loblarına bağlıdır (Singh ve ark., 2020).  

Hıyar çiçekleri genellikle monoiktir. Bitki üzerinde erkek ve dişi 

çiçekler ayrı bulunmaktadır. Dişi çiçekler erkek çiçeklerden önce 

oluşmaktadır. Genellikle dişi çiçekler yan dallar üzerinde meydana 

gelmektedir. Dişi çiçeklerin görülme oranları ana gövde üzerinde daha 

az olsa da ana gövdede uç alma yapılarak bitkide yan dalların artırılması 

teşvik edilip dişi çiçek sayısı arttırılmaktadır (Anonim, 2007). Hıyar 

çiçekleri yabancı tozlanmakta ve arılarla gerçekleşmektedir. Çiçek 
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irilikleri kavun ve karpuzdan büyük kabaktan ise daha küçüktürler (Şalk 

ve ark., 2008). 

Meyve  

Hıyar meyveleri çeşit özelliklerine göre uzun, silindirik, yuvarlak, 

kama, tokmak gibi değişik şekillidir. Meyve enine kesiti yuvarlak 

üçgen ve dörtgen olabilmektedir (Anonim, 2007). Meyve yeşil, koyu 

yeşil, açık yeşil, sarı ve sarı yeşil renklidir. Meyvenin kabuğu düz veya 

hafif belirgin ve belirsiz olukludurlar. Ayrıca üzerinde diken veya 

siğiller bulunabilmektedir (Günay, 2005). Meyveleri son derece 

besleyici düşük kalorili ve %95 sudan oluşmaktadır (Mukherjee ve ark., 

2013). 

Tohum 

Hıyar tohumu uzun ve elips şekillidir. Büyüklükleri farklıdır. Normal 

tohumlar 7-16 mm uzunlukta, 3-6 mm genişlikte ve kalınlıkları 2-3 mm 

arasındadır (Günay, 2005). Tohumların bin dane ağırlığı 30-40 g 

arasındadır. Tohum çimlenme kabiliyetleri 5-8 yıl arası olabilmektedir 

(Şalk ve ark., 2008). Tohumları, besleyici bileşiklerce son derece 

zengin olup; protein (%33.8), yağ (%45.2), karbonhidratlar (%10.3), 

ham lifler (%2.0) ve tohum yağı olmak üzere dört ana yağ asidinden 

oluşmaktadır (Mariod ve ark., 2017). 

Çeşitler 

Meyve şekil farklılığı ve kullanımına göre sofralık ve turşuluk olarak 

iki gruba ayrılmaktadır. Genelde sofralık hıyarlar büyük meyveli, 

turşuluk hıyarlar ise küçük meyveli olmaktadır (Anonim, 2007). 
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İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Çimlenme ve fide oluşumunun sağlıklı bir şekilde sağlanması hıyar 

bitkisinin ticari büyümesi için çok önemlidir. Hıyar gibi tropik veya 

subtropik kökenli türler, genellikle erken mevsim ılıman koşullarında 

meydana gelen 10 C0'nin altındaki sıcaklıklara maruz kalmanın neden 

olduğu fizyolojik yaralanmalara karşı özellikle hassastır (Nelson ve 

Sharples, 1980; Bradow, 1990; Herner, 1990; Bennett ve ark., 1992; 

Jennings ve Saltveit, 1994). Ticari yetiştiricilikte dikimi geciktirerek 

düşük toprak sıcaklıklarından kaçınılabilmesine rağmen, erken mevsim 

hasadı elde etmek veya mevsimin başlarında ideal koşullardan daha 

düşük koşullarda ekim yaparak büyüme mevsimini uzatmak ekonomik 

olarak fayda sağlamaktadır. Daha uygun sıcaklık koşullarını beklemek 

için tohum ekimi geciktirilebilir veya tohumlar uygun koşulların 

sağlandığı bir bölgede ekilerek fideye dönüştürülür ve bu fideler 

yetiştiricilik yapılacak olan bölgeye nakledilebilir. Soğuğa duyarlı 

fidelerin taşıma sırasında veya ekimden sonra soğuk sıcaklıklara maruz 

kaldığında da yaralanmaya karşı hassas olacağı için dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Jennings ve Saltveit, 1994). 

Hıyar yetiştiriciliği için en uygun toprak sıcaklığı fide yetiştirme 

döneminde 18- 20°C, hava sıcaklığı ise gündüz 20-24°C, gece ise 18-

20°C olmalıdır. Yetiştiricilik döneminde gündüz sıcaklık 26-30°C gece 

sıcaklığı ise 18-20°C arasında olması gerekmektedir. Cucurbitaceae 

familyasının diğer sebzelerindeki gibi donlara karşı çok hassas olup, 

sonbahar gece sıcaklıkları 3-4oC altına düşmeye başladıktan sonra 

bitkiler zarar görmeye başlamaktadır (Şalk ve ark., 2008). Hıyar bitkisi 
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ışık ve sıcaklığın yüksek olması durumunda m2 den günde 2.5-4 lt su 

kaldırmaktadır. Harcanan bu suyun dengeli bir şekilde verilmesi 

gerekmektedir (Kasap, 2010).  

Hıyarlar nötr gün reaksiyonu gösterirler. Ancak kısa gün şartlarında 

bitkilerde dişi çiçek sayısı, uzun gün şartlarında ise erkek çiçek sayısı 

artmaktadır (Şalk ve ark., 2008). 

Hıyar yetiştiriciliği için en uygun toprak tınlı topraklardır. Ayrıca su 

tutma kapasitesi yüksek, besin maddelerince zengin olmalıdır. Ağır 

topraklarda çiçeklenme gecikir, köklerde çürümeler oluşur ve bunun 

sonucunda kök hastalıkları görünmeye başlamaktadır. Toprağın pH’nın 

5.5-5.8 arasında olması bitki gelişmesi için uygundur (Anonim, 2007). 

Gübreleme 

Hıyar organik sebzelerden hoşlanan bir sebze türüdür. Hıyar 

yetiştiriciliği için tohum ekiminden 1-2 ay önce 4-6 ton/da yanmış 

çiftlik gübresi verilmesi yetiştiricilik sırasında olumlu sonuçlar 

vermektedir. Yetiştiricilik sırasında ortalama ürün alınması için 7 kg/da 

N, 11kg/da P, 7 kg/da K verilmesi önerilmektedir. N tahmini yarısı 

tohum ekimi öncesinde ve toprak işlemenin sonunda diğer kalan kısmı 

ise bitkilerin 4-5 yapraklı döneminde verilmesi uygundur. Hıyarların 

mikro elementlere karşı hassasiyetleri fazla değildir. Ancak seralarda 

veriminin yüksek hedeflere ulaşmasında toprakların Mg noksanlığı 

hemen kendisini göstermekte ve tedbirlerin hemen alınması 

gerekmektedir (Şalk ve ark., 2008). 
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YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Hıyar yetiştiriciliği doğrudan tohum ekimi veya fide ile yapılmaktadır. 

Ekim yapılacak alanın önceden 20-25 cm derinlikte işlenmesi ve 

herhangi bir kesek kalmaması gerekmektedir. Toprak işlemesi ile 

birlikte tohum ekimi tek sıralı, çift sıralı ve fide ile yetiştiricilik şeklinde 

yapılmaktadır (Şalk ve ark., 2008). 

Çapalama 

Hıyar yetiştiriciliğinde çapalama sayesinde toprağın gevşetilmesi, 

havalanması, çatlakların kapatılması, yabancı otların yok edilmesi ve 

toprak neminin korunması amaçlanmaktadır. Yetiştirme döneminde 

bitkinin gelişim durumuna göre 2-3 hafta ara ile birkaç defa çapalama 

işlemi gerekmektedir (Anonim, 2007). 

Sulama 

Hıyarlar suyu çok seven ve toprakta nem yetersizliğine aşırı hassas bir 

bitkidir (Şalk ve ark., 2008). Bu sebeple diplerinin daima nemli olması 

sonucu bitki gelişimini olumlu yönde etkileyerek ve özellikle 

susuzluktan kaynaklanan acılaşmanın önüne de geçilmiş olmaktadır. 

Meyve bağlama dönemi hıyar yetiştiriciliği için oldukça önemli bir 

dönemdir. Fideler dikim sonrası can suyunun verilmesi ilk meyvelerin 

görülmesine kadar günde 1-2 kez sulama yapılması gerekmektedir. 

Daha sonraki dönemde sulama oldukça önem kazanmakta ve 3-4 günde 

bir sulama yapılması sağlanmalıdır (Anonim, 2007). 
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Hıyarda Acılık  

Hıyarda acılık maddesi meyvenin sap kısmında en fazla görülmektedir. 

Bu kısmı meyve etinin kabuğa yakın bölgesi takip etmektedir. 

Kabuktan başlayarak meyvenin merkezine doğru acılık maddesi 

gittikçe azalır. Tohumların bulunduğu merkezi kısımda ise acılık 

maddesi görülmez. Ayrıca acılık meyvenin çiçek burnuna doğru 

azalmaya başlar ve uç kısımlarında acılık yok denecek kadar 

azalmaktadır. Bitkilerde stres koşulları özellikle susuz şartlarda 

yetiştirilebilmeleri veya su miktarının bitkilere az verilmesi meyvelerin 

daha acı olmasına sebebiyet vermektedir. Yapılan çalışmalar sonucu 

hıyarda acılığı kontrol eden gen veya genlerin homozigot resesif halde 

bir gen çifti sayesinde baskı altına alındığı tespit edilmiştir. (Şalk ve 

ark., 2008). 

HASAT  

Hıyarda tohum ekimi ve çeşit özellikleri dikkate alınarak yetiştirme ve 

bakım koşullarına göre 55-70 gün arasında hasada gelmektedir. Hasat 

işlemi elle veya makine ile yapılabilmektedir (Şalk ve ark., 2008). 

Hasat; 2-3 günde bir keskin bir bıçak veya makasla meyvelerin dala 

bağlanan sapından kesilmesi şeklinde yapılmaktadır. Hasat işlemi 

sabah erken veya akşam saatlerinde yapılması daha uygundur. Açık 

alan yetiştiriciliğinde hasat işlemi gelişmiş makinelerle yapılmaktadır 

(Anonim, 2007). 
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VERİM 

Bakım şartları ve toprak verimliliğine göre açıkta yetiştirilen hıyarlarda 

verim sofralık çeşitlerde dekara 3-8 ton turşuluk çeşitlerde ise bu sayı 

dekara 1.5-3 ton arası olabilmektedir (Şalk ve ark., 2008). 

DEPOLAMA 

Hıyar meyveleri soğuk zararlarına karşı çok hassas olması ve kısa süre 

içerisinde sararmaları sebebiyle saklama koşulları son derece kısıtlıdır. 

İdeal depolama koşulları 12-13 0C’lik sıcaklıklar ile nispi nemin %95 

olduğu ortamlardır. Hasadı yapılan meyveleri kontrollü atmosfer 

koşullarında da saklanabilmektedir. Ayrıca meyvelerin film ile 

kaplanması meyvedeki nem kaybını engeller ve daha taze 

saklanmasının önünü açmaktadır (Şalk ve ark., 2008). 
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GİRİŞ 

Kavun (Cucumis melo L.,), Cucurbitaceae familyasına ait diploid (2n = 

2x = 24) bir türdür. Tropik ve subtropik iklimlerde yetişebilen, dünyaca 

ekonomik değeri yüksek olan bir sebzedir (Solmaz ve ark., 2021; 

Namlı, 2022). Birçok ülkede geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan bir 

tür olan kavunun dünya üretimi 1 068 238 hektar alanda 28 467 920 

tondur. Türkiye 76 129 hektar alan üzerinde 1 724 856 ton kavun 

üretimi ile Çin’den sonra ikinci büyük kavun üretici ülkedir (FAO, 

2023). Üretimin çoğu lider üretici ülke olan Çin (17 milyon ton) ile 

Asya’da (24.1 milyon ton, %75.6) kaydedilirken, Amerika’da yaklaşık 

üretim miktarı 3.6 milyon ton, Avrupa’da ise yaklaşık 1.8 milyon ton 

üretim miktarı kaydedilmiştir (Napolitano ve ark., 2020). Türkiye 

kavun üretiminde öne çıkan iller arasında birinci sırada Adana ili yer 

alırken, Antalya, Konya, Denizli, Manisa ve Mardin illerimiz bu ilimizi 

takip etmektedir (TÜİK, 2022). Türkiye’de kavun üretimi Ege, İç 

Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere genel olarak 

açık alanda yapılmaktadır. Akdeniz bölgesinde alçak tünel ve seralarda 

erken ilkbahar döneminde de yetiştirilmektedir (Yılmaz ve Sarı, 2012). 

Alçak tünellerde 155 469 ton kavun yetiştirilirken: cam sera, plastik 

sera ve yüksek tünellerde toplam 60 921 ton üretim yapılmaktadır 

(TÜİK, 2022). Antalya, Adana, Mersin gibi Türkiye’nin Akdeniz sahil 

şeridinde yer alan illerimizde erkenci, küçük meyveli ve aromalı olan 

Cucumis melo L. var. cantalupensis grubuna giren, kantalop tipi 

kavunlar örtü altında yetiştirilmektedir (Sarı ve Solmaz, 2007, Solmaz 

ve ark., 2021). Ancak Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen kavun 
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Cucumis melo var. inodorus grubuna giren kışlık kavunlardır. Bunların 

arasında en fazla yetiştirilenler Kırkağaç, Yuva ve Hasanbey 

kavunlarıdır. Sarı zemin üzerine siyah benek ve noktalara sahip 

meyveleriyle Kırkağaç kavunları tatlı ve kışlık kavun grubuna 

girmektedir (Mancak ve ark., 2014, Solmaz ve ark., 2021). Kavun, 

botanik varyeteler, alt türler ve meyve tipleri bakımından yüksek 

oranda polimorfizm içerir (Nuñez-Palenius ve ark., 2008; Solmaz ve 

ark., 2021). Bitki ve meyve özelliklerinde boyut, şekil, renk ve doku ve 

tat açısından önemli morfolojik farklılıklar vardır ve fenotipik olarak en 

çeşitli Cucumis türlerinden biridir (Whitaker ve Davis, 1962; Kirkbride, 

1993)  (Şekil 1).  

Kavun; askorbik asit, karoten, folik asit ve potasyumun yanı sıra, bir 

dizi diğer biyoaktif bileşikler bakımından da zengin olması nedeniyle 

insan sağlığı için çok önemlidir. β-karoten (provitamin A), turuncu 

renkli kavunlarda ana karotenoid olup; bağışıklık sistemini güçlendiren 

önemli bir antioksidandır. Buna ek olarak, kanser oluşumunu azalttığı, 

kalp ve damar sistemi bozukluklarını, kataraktı ve gece körlüğünü 

önlediği bildirilmektedir (Hodges ve Lester, 2011). Kavun, yüksek 

miktarlarda temel besin maddeleri içeren sebzelerden biridir (Jeffrey, 

1980; Menon ve Ramana, 2012) ve yetersiz beslenmeye karşı olumlu 

rol oynayabilir. Analjezik, antienflamatuar, antioksidan, serbest radikal 

yok etme kapasitesi, anti-ülser, antimikrobiyal, hepatorotektif, diüretik, 

anti-diyabetik ve antelmintik aktivite gibi yararlı özelliklere sahiptir. 

Ayrıca kavun tohumları, önemli miktarlarda A ve E vitamini içeren 

zengin bir kalp dostudurlar (Milind ve Kulwant, 2011; Ahmad ve ark., 
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2012; Ahmad ve ark., 2019). Kavun; taze meyve olarak tüketilmesinin 

yanında, salata (ham meyve ve acur), kavun reçeli (dilim veya küp 

şeklinde), pasta ve dondurma yapımında, meyve suyu, meyveli yoğurt 

yapımında, meyve salatası, turşu (ham meyve ve acur), çorba 

yapımında ve kozmetik sanayiinde (şampuan, parfüm, krem) 

kullanılmaktadır.  

Kavunda çeşit tipleri ve grupları ülkelere ve bölgelere göre farklılıklar 

gösterir. En büyük tüketici talebi, inodorus ve cantalupensis grubuna 

giren ticari çeşitlerdir (Pontes ve ark., 2021). Türkiye’de yetiştirilen 

belli başlı kavun tipleri Kırkağaç kavunu, Yuva kavunu, Hasanbey 

kavunu, Kışlık Sarı kavun, Ananas Kavunu, Topatan kavunu, Gönen 

kavunu, Galia kavunudur (Solmaz ve ark., 2021).  

Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılımı 

Kavunun orijini konusu uzun yıllardır tartışılmaktadır ve hala kesinlik 

kazanmamıştır (Thakur ve ark., 2019). Pitrat ve Risser (1992) ile Pitrat 

(2008), birçok yabani Cucumis türünün bölgedeki varlığına dayanarak, 

kavunun anavatanının Afrika olduğunu savunmuşlardır. Buna göre 

Afrika primer gen merkezi, Doğu ve Batı Asya da sekonder gen 

merkezi durumundadır. Türkiye, İran, Hindistan, Afganistan ve Çin’in 

de içinde bulunduğu Asya ülkeleri ise ikincil gen merkezinde 

bulunmaktadır (Solmaz ve ark., 2021). Kavunun anavatanı olan 

Güneydoğu Afrika’dan İran ve Tükmenistan’a geçtiği, daha sonra da 

dünyanın diğer bölgelerine yayıldığı; gen merkezi içerisinde Anadolu, 

İran ve Afganistan’ın da bulunduğu bildirilmektedir (Sarı ve ark., 

2000). Rus botanikçisi Zhukovsky ise; birçok kavunun orijininin 
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Anadolu olduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını rapor etmiş, 

özellikle Van ilinin kantalop kavunlarının merkezi olduğunu ileri 

sürmüş, ayrıca Rusya ve Ukrayna kavunlarının çoğunun kökeninin de 

Anadolu olduğunu belirtmiştir (Pangalo, 1951). Zhukovski, 

Anadolu’dan topladığı 262 kavun genotipini Rusya’da kurduğu tohum 

gen bankasına götürmüştür. Van ili ve çevresinde bugün 'cep kavunu' 

olarak bilinen yerel kavun çeşidinin, sınıflandırmada C. melo var. 

cantaloupensis olarak bilinen ve dünyanın her yerinde yaygın olarak 

yetiştirilen kantalop kavunlarının atası olduğu vurgulanmaktadır 

(Perry, 1982). 

Kavun ile ilgili çok az arkeolojik kayıt belgelenmiştir. Bu kayıtlara göre 

kavunun MÖ 3000 yıllarında Çin’de, MÖ 2000 yıllarında Hindistan’da, 

MÖ 2000 yıllarında Mısır'da yetiştirildiği anlaşılmaktadır (Li, 1969; 

Watson, 1969; Vishnu-Mittre, 1974; Stol, 1987; Manniche, 1989; 

Walters, 1989; Robinson ve Decker-Walters, 1999). Kavun yeni 

dünyaya Kristof Kolomb’un ilk seyahatinde götürülmüş ve karpuz gibi 

kısa sürede Amerikalılar tarafından benimsenerek yetiştirilmeye 

başlanmıştır (Solmaz ve ark., 2021). 

Taksonomisi 

• Alem: Plantae 

• Bölüm: Tracheophyta 

• Sınıf: Magnoliopsida 

• Takım: Cucurbitales 

• Familya: Cucurbitaceae 

• Cins: Cucumis 
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• Tür: Cucumis melo  

 

Munger ve Robinson (1991), C. melo’nun 7 alt türü olduğunu 

bildirmiştir. Pitrat (2016) ise kavunları 19 grupta sınıflandırmıştır. 

Bunlar; Agrestis, Kachri, Chito, Tibish, Acidulus, Momordica, 

Conomon, Makuwa, Chinensis, Flexuosus, Chate, Dudaim, Chandalak, 

Indicus, Ameri, Cassaba, Ibericus, Inodorus ve Cantalupensis’tir. 

Bunlar arasında; Cucumis melo var. cantalupensis, C. melo var. 

inodorus, C. melo var. reticulatus, C.melo var. flexuosus yetiştiriciliği 

yapılan kavun türleri arasında yer alırken: C.melo var. momordica, 

C.melo var. makuwa, C. melo var. acidulus, C.melo var. agrestis, 

C.melo var. chito, C.melo var. dudaim ve C. melo var. conomon 

yetiştiriciliği yapılmayan kavun türleri arasında yer almaktadır (Solmaz 

ve ark., 2021).  

Yukarıda belirtilen botanik gruplar içinde farklı alt kültür grupları da 

mevcuttur. Örneğin; Kırkağaç, Hasan Bey, Kuşçular çeşit grupları 

“cassaba” grubuna;  Charentais, Ogen, American Western çeşit grupları 

“cantalupensis” grubuna; Honeydew, Earl’s çeşit grupları “inodorus” 

grubuna aittir. 
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Şekil 1. Farklı türlere ait kavun resimleri (a: Cucumis melo var. 

inodorus, b: Cucumis melo var. cantalupensis, c: Cucumis melo var. 

reticulatus, d:Cucumis melo var. momordica , e: Cucumis melo var. 

flexuosus, f: Cucumis melo var. chate, g: Cucumis melo var. dudaim, h: 

Cucumis melo var. agrestis, ı: Cucumis melo var. chito) (Orijinal: Sarı, 

N., Solmaz, İ.). 

 

BOTANİK ÖZELLİKLER 

Kök 

Kavunun kök gelişimi, verimi ve meyve kalitesi lokasyon, toprak tipi, 

çeşit ve ürün yönetim uygulamalarına göre değişmektedir (Bhella, 

1985; Lester ve Eischen, 1996). Tarla koşullarında, kökler sürekli 

olarak birden fazla toprak faktörün etkileşimine maruz kalır. Erken fide 

döneminde kök büyümesi bir çeşidin genetik yapısından, toprak 

profilinden, çevresel ve ekolojik faktörlerden etkilenmektedir (Bhella, 
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1985; Unger ve Kaspar, 1994; Rich ve Watt, 2013; Sharma ve ark., 

2017).  

Kavun, orta derin köklü bir sebzedir. Bitki gelişiminin başlangıcında 

kavunun kök sistemi kazık kök tipindedir. Kazık kök yapısı başlangıçta 

zayıftır. Bitkinin büyüyüp gelişmesiyle zayıf kökler kuvvetlenir. 20-30 

cm derinliğe ulaşan kazın köklerden yan kökler oluşmaya başlar. 

Oluşan yan kökler yatay ve dikey eksende genişlerler. Yan köklerin 

derinliği 45-50 cm’ye ulaşabilirken, uygun toprak koşullarında kazık 

kök derinliği 90-100 cm derinliğe ulaşabilir. Sulu tarımın yapıldığı 

topraklarda kökler daha yüzeysel büyür ve yanlara doğru gelişerek 

dağılım gösterir (Şalk ve ark., 2008; Seçim, 2019). 

 

Gövde ve yapraklar 

Kavun, tek yıllık sürünücü ve otsu bir bitkidir. Fakat sülükleri aracılığı 

ile tırmanıcı özelliği de vardır. Tohumların çimlenmesinden sonra 

radikula büyüyerek bir kazık kök meydana getirir. Daha sonra 

plumulanın gelişmesiyle gövde oluşur. Gövde yuvarlağa yakın 

şekillidir ve tüylü ya da tüysüz olabilir (Zitter ve ark.,1996; Nuñez-

Palenius ve ark., 2008). İlk başlarda otsu olan sert tüylerle kaplı 

yuvarlak şekilli gövde zamanla bir miktar odunlaşır ve köşeli bir hale 

gelir. Belirginleşen ve köşeli hale gelen gövde üzerinde tüylerin miktarı 

azalır. Tüylü gövdeden 3-5 adet ana sürgün çıkar. Çiçek ve meyve 

oluşumu ana sürgünlerden çıkan yan kollar üzerinde oluşur. Ana 

gövdede budama işlemi yapılmazsa gövde boyu 1-2 m’ye kadar 

uzayabilir ve 3-6 adet yan dal oluşturur (Seçim, 2019). Kavunda ilk 3-
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4 yaprak oluşuncaya kadar ana gövde dik büyür, daha sonra yatar ve 

gelişmesine toprak üzerinde sürünerek devam eder. Bununla birlikte 

seralarda askıya alınıp ipe sardırılarak dikey şekilde de 

yetiştirilmektedir. Bitkinin alt kısmında bulunan koltuklarda, koltuk 

tomurcukları sürerek yan gövdeleri meydana getirir. Yan gövdeler de 

ana gövde kadar boylanabilir (Şalk ve ark., 2008).  

Kavun yaprakları basit yapılı olup, üç ya da beş dilimlidir (loplu) 

ve boğumlardan tek tek çıkar (Şekil 2). Boyut, renk ve şekil bakımından 

büyük farklılıklar gösterebilirler. Sülükler yaprak koltuklarından çıkar 

ve dallanmaz (Kirkbride, 1993; Nuñez-Palenius ve ark., 2008). Bazı 

çeşitlerde dilimler derin parçalı iken, bazı çeşitlerde ise belirsizdir ve 

aralarındaki derinlik fazla değildir. Yaprakların üst ve alt yüzeyleri 

tüylerle kaplıdır. Tam gelişmiş yapraklar, 15-20 cm yaprak genişliğine 

ulaşabilir. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişmektedir 

(Şalk ve ark., 2008). 
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Şekil 2. Kavun yapraklarında lopların durumu; zayıf, orta, kuvvetli 

(Orijinal: Sarı, N., Solmaz, İ.). 

Çiçek 

Kültürü yapılan kavun çeşitlerinde monoik ve andromonoik çiçek 

yapısı görülmektedir. Yabani kavunlarda ise bu çiçek yapılarına ek 

olarak ginoik ve hermafrodit yapıda çiçek yapısı bulunmaktadır 

(McCreight ve ark., 1993). Monoik çeşitlerde bitkilerde erkek ve dişi 

(Şekil 3), andromonoiklerde ise erkek ve erselik çiçekler bulunur. 

Çiçekler ve meyveler ana gövdeden çıkan ikincil ya da üçüncül dalların 

üzerinde oluşmaya başlar. Çiçekler beşli yapıda olup, 5 çanak yaprak 

ve 5 taç yaprak taşırlar. Erkek organ sayısı da 5 adet olup, ikişer adedi 

birleşik, biri tek olduğu için üçlü gibi görünür. Dişi çiçekte stigma 

oldukça gelişmiştir ve 3-5 karpelli bir yumurtalığa sahiptir. Bitki 
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üzerinde erkek çiçeklerin sayısı, dişi çiçeklerin sayısına göre daha 

fazladır. Erkek ve dişi çiçek oluşumuna hormonal denge ve iklim 

koşulları da etkilidir (Aras, 2016). Bir bitkide çeşitlere ve yetiştirme 

koşullarına göre 30-60 adet dişi çiçek oluşur ve bunların sadece çeşidin 

meyve iriliğine göre 2 ile 6 tanesi meyveye dönüşür ve olgunlaşır. 

Çiçek cinsiyeti esas olarak genetik yapıya bağlı olmakla birlikte 

çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Wien (1997)'e göre, ışık, 

fotoperiyod, nem ve sıcaklık gibi çevresel faktör cinsiyet ifadesi 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kavunlarda partenokarpi 

bulunmamaktadır ve meyve tutumu için mutlaka döllenmeye ihtiyaç 

duyulur. Polenlerin taşınmasında en önemli taşıyıcılar bal arılarıdır. 

Yapılan çalışmalarda iki dekara koyulan bir arı kolonisi, verimde %30 

artış sağlamaktadır (Seçim, 2019). Bu özellikleri nedeniyle kavun, 

yabancı tozlanan döllenen bir bitkidir. Tozlanmadan itibaren 

döllenmeye kadar 24-36 saat süre gereklidir. Döllenmeyi izleyen 

günlerde yumurtalık hızla irileşmeye başlar meyveye dönüşür. 

Meyveler çeşitlere ve iklim koşullarına bağlı olarak çiçek açımından 

28-45 gün sonra hasat olgunluğuna ulaşır. Son 10 gün, meyvenin 

olgunlaşması ve tatlanması dönemidir (Solmaz ve ark., 2021). Kavun 

meyveleri boyut, şekil, dış kabuk özellikleri, iç ve dış renk bakımından 

yüksek düzeyde genetik çeşitliliğe sahiptir (Kirkbride, 1993; Nuñez-

Palenius ve ark., 2008). Örneğin, meyve uzunlukları 4 cm (bazı C. melo 

L. var. agrestis) ile 200 cm (bazı C. melo L. var. flexuosus) arasında 

değişebilmektedir. Meyve ağırlığı da çeşitlere göre değişmekle birlikte 

300 gramdan (hatta yabani kavunlarda 10-20 gram) 10-15 kg ağırlığa 

ulaşabilir. Genellikle erkenci ve yazlık çeşitlerde meyve ağırlığı geçci 
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çeşitlerin meyve ağırlığından daha küçüktür (Nuñez-Palenius ve ark., 

2008; Seçim, 2019). Varyasyon ayrıca et rengi (turuncu, açık turuncu, 

yeşil, beyaz veya bu renklerin karışımı), kabuk rengi (yeşil, sarı, beyaz, 

turuncu, kırmızı, gri veya bu renklerin karışımı), kabuk dokusu 

(pürüzsüz, çitili, kabarcıklı, çizgili, ağlı, kaba dokulu veya bu dokuların 

kombinasyonu), şekil (yuvarlak, oval, basık veya uzun) özellikleri 

arasında da görülmektedir (Kirkbride, 1993; Goldman, 2002; 

Dogimont, 2011). Genellikle kavun meyveleri klimakterik olarak kabul 

edilmektedir ve reticulatus ve cantaloupensis kavun çeşitleri bu gruba 

girmektedir, ancak inodorus grubuna giren kavunlar klimakterik 

olmayan grupta yer almaktadır (Nuñez-Palenius ve ark., 2008). Bazı 

kavun meyveleri olgunlaştığında meyve ve meyve sapı arasındaki 

bağlanma bölgesinde bir kopma tabakası oluşur ve bu özellik 

olgunluğun bir belirtisidir. Bazıları ise olgunlaştıktan sonra bile 

ayrılmaz ve meyve gövdeye bağlı olarak kalır (Kirkbride, 1993).  

Şekil 3. Kavunda dişi (solda) ve erkek (sağda) çiçek (Orijinal: Namlı, 

M.). 
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Tohum 

Tohumlarda gelişmiş bir endosperm yoktur ve besin maddeleri 

kotiledonlarda birikir. Tohumlar, radikulanın çıkış tarafı daha sivri, 

diğer ucu yuvarlak olan eliptik şekillidir. Tohumlar şekil bakımından 

oval, elips, uzun ve düz; renk bakımından genellikle parlak sarı veya 

koyu sarı renklidir. Ayrıca krem renkli tohumlara da rastlanmaktadır. 

Çeşitler arasında tohum iriliği bakımından oldukça belirgin farklılıklar 

bulunmaktadır. Tohumların 1000 tane ağırlığı 25 ile 50 g arasında 

değişir ve 1 gramda 20-50 adet tohum bulunur. Tohumlar 5-8 yıl kadar 

normal koşullarda canlı kalabilirler ve çimlenmeleri için 10-12 °C 

üzerinde toprak sıcaklığına gereksinim duyarlar. Bir gramda 20-50 adet 

tohum bulunmaktadır (Şalk ve ark., 2008; Eşiyok, 2012). Tohumlar 

aynı zamanda karbonhidrat formunda iyi bir yağ, protein, mineral, 

vitamin ve enerji kaynağıdır. 100 g yenilebilir tohum içerisinde 4.6 g 

karbonhidrat, 0.6 g protein, 0.6 g ham lif, 33 mg C vitamini, 17 g Ca, 

16 mg P ve 230 mg K içermektedir (Gorski, 1985; Olaniyi, 2008). 

Kimyasal bileşimi 

Mükemmel tat niteliklerine ek olarak, kavun çok zengin bir besin 

bileşimine sahiptir ve insanlar için önemli bir biyoaktif madde 

kaynağıdır (Silva ve ark., 2020). Kavunun yenilen kısmında %85-92 

oranında su, %8-15 oranında ise kuru madde bulunmaktadır. Kuru 

maddenin büyük bir çoğunluğunu karbonhidratlar meydana 

getirmektedir. Kavunlarda şeker miktarı %4-8 arasında değişmekle 

birlikte, ülkemizde %13-15 oranında şeker miktarına sahip kavunlar da 

bulunmaktadır. Aynı zamanda kavunda %0.2-0.6 yağ, %0.6-1.2 azotlu 
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maddeler, %0.5-0.9 kül bulunmaktadır (Günay, 2005). Vitamin ve 

mineraller, A vitaminleri (500-4200 IU/100 g), K vitamini (130-330 

mg/100 g) ve protein (% 0,6-1,2 / 100 g) açısından zengin bileşenlere 

sahiptir (Lorenz ve Maynard, 1988). Kavun aynı zamanda C vitamini 

ve B9 içermektedir. Bu bileşenler insan sağlığı için çok önemlidir. β-

karoten (provitamin A), turuncu etli kavunlardaki majör karotenoid ve 

insan bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan 

kaynağıdır. Ayrıca kanser oluşumunu azaltır, kardiyovasküler sistem 

bozukluklarını, kataraktı ve gece körlüğünü önlemektedir (Hodges ve 

Lester 2011; Göçmen ve ark., 2017). 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Toprak ve iklim istekleri 

Kavun yetiştiriciliği yapılacak olan toprakların organik ve besin 

maddelerince zengin olması istenir (Seçim, 2019). Kavun derin, 

geçirgen, su tutma kapasitesi iyi olan, taban suyu problemi olmayan 

tınlı topraklardan hoşlanır. En uygun toprak pH’sı 6.0-6.7 arasındadır. 

Kavun asidik ve bazik topraklarda iyi gelişemez. Kavun ılıman 

iklimlerde daha iyi büyüme ve gelişme göstermektedir. En iyi bitki 

gelişimi 18-24 °C ortalama sıcaklıklarda en iyi performans 

göstermektedir. Sıcaklığın 10°C’nin altına düşmesi ya da 30°C’nin 

üstüne çıkması durumunda bitkinin gelişimi ve olgunlaşması yavaşlar. 

Tohum ekimi için ideal toprak sıcaklığı 15-18°C’dir. Çimlenme için 

minimum sıcaklık aralığı 10-12 °C’dir. Ancak minimum çimlenme 

sıcaklıklarında tohumun çimlenmesi uzun sürerken, çimlenme oranı da 

düşmektedir (Seçim, 2019). Sıcaklığın 35°C’nin üstüne çıkması halinde 
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çimlenme oranı çok düşer ve en sonunda tohumlar çimlenemezler. Gece 

sıcaklıklarının 15°C’nin altına düşmeye başlamasıyla, klorofilin 

parçalanmasından dolayı yapraklarda sararmalar meydana gelir. Uzun 

gelişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak 

nemi isterler. Uygun sıcaklık şartlarında ve güneş ışınları altında 

meyvelerde şeker oranı ve çeşidine göre hoş kokuları da artmaktadır 

(Şalk ve ark., 2008). Tüm kavunlar dona karşı hassastır ve birçoğu 

düşük ve yüksek sıcaklıktaki ortamlarda hayatta kalma yetenekleri 

bakımından farklılık göstermektedir (Wien, 1997; Nuñez-Palenius ve 

ark., 2008). Yetişme periyodu boyunca don tehlikesi olmamalıdır. 

Erken fidecilikte fideleri don zararından korumak için çeşitli örtüler 

kullanılmaktadır. Kavunlar düşük sıcaklıklara çok hassastır ve 

sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesiyle birlikte bitkilerde ölüm 

meydana gelir (Şalk ve ark., 2008). 

Sulama 

Kavunlarda ekimden ilk çiçeklenmeye ve meyvenin irileşmesine kadar 

fazla su ihtiyacı vardır. Bu safhadan olgunlaşmaya kadar giden süre 

zarfında azalır. Örtü altında mutlaka olarak damla sulama yapılmalıdır 

(Aras, 2016). Kavun tarımı, sulu ve susuz olmak üzere iki şekilde 

yapılır. Kuru tarımın yapıldığı durumlarda sulama kanalları 

oluşturulmaz, bitkiler sadece toprak altı suyuyla ve vejetasyon periyodu 

içinde yağan yağmur suyu ve geceleri düşen çiğ suları ile gelişmelerine 

devam ederler. Kavunlarda sulama karık usulü veya damla usulüyle 

yapılmaktadır. Fungal hastalıkları teşvik ederek bitki gelişimini 

engellediği için yağmurlama sulama tavsiye edilmez. Bu sebeple yazın 
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sık sık yağış alan ve çiğ düşen yerlerde kavun yetiştiriciliği yapmak çok 

mümkün olmamaktadır. Meyvelerin irileşme dönemlerinde yapılacak 

olan 2-5 sulama bile verimi artırmaktadır. Meyvelerin olgunluk 

dönemlerinde sulama yapılmamalıdır (Şalk ve ark., 2008). Kavun 

üreticileri arasında “kavun fazla sudan hoşlanmaz” gibi bir düşünce 

vardır. Kavunda aroma ve tadın oluşumunda sulama etkilidir. Kurak 

koşullarda veya az sulama ile yetiştirilen kavunlar daha tatlı ve 

aromalıdır. Çok sulanan kavun meyveleri iri olmasına rağmen, tad ve 

aroma maddeleri az ve muhafaza ömürleri daha kısadır. Toprakta %50-

60 suyun bulunması yeterlidir. Yetiştiricilik döneminde toprak yapısı, 

oluşan yağış miktarı ve ortam sıcaklıklarına bağlı olarak 2-5 defa 

sulama yapmak gerekebilir (Ece, 2017). 

Gübreleme 

Kabakgil bitkileri arasında, kavun beslenme açısından en talepkar 

olanlardan birisidir. En çok ihtiyaç duyulan besinler, bitki tarafından 

ekstrakte edilen toplam besin maddelerinin %80'inden fazlasından 

sorumlu olan azot (N) ve potasyumdur (K). N, kavunun kök sistemi 

gelişimini, meyve olgunlaşmasını ve K emilimini etkiler (Crisostomo 

ve ark., 2002). Meyve kalitesinde, meyve suyu yüzdesini, çözünebilir 

kuru madde miktarını, et kalınlığını, meyve sayısını ve toplam asitliği 

(Coelho ve ark. 2003; Holandave ark., 2008;; Silva ve ark. 2014) 

etkileyerek önemli bir rol oynar (Faria ve ark. 2000; de Souza ve ark., 

2018). Kavunlar topraktan fazla besin maddesi alabilen bitkilerden 

değildir, fakat fazla miktarda N kullanan bitkilerdendir. Azot eksikliği 

bitkinin bodurlaşmasına ve sarı bir görünüme sahip olmasına neden 
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olur. Güçlü vejetatif büyüme, tohum oluşumu ve optimum kavun 

verimi için yeterli nitrojen kaynağı gereklidir. Bitkilere uygulanan N 

oranları arttıkça bitki büyümesi, verimi ve meyve tutumu artar. Azot 

gübresinin kavun erken verimini arttırdığı, düşük N seviyesi alan 

bitkilerin daha küçük olduğu ve N noksanlığı belirtileri gösterdiği 

gözlemlenmiştir (Olaniyi, 2008). Çiftlik gübresini oldukça fazla 

severler ve mümkün olduğu sürece dekara 5-6 ton verilmesi iyi sonuç 

vermektedir. Kurakta yapılan yetiştiricilikte K’lu gübrelere ihtiyaç 

yoktur. Sulama yapıldığı takdirde N, P ve K’lı gübrelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Fosfor tüm yaşam için gereklidir, nükleik asidin yapısal 

bir bileşenidir ve aynı zamanda Adenozin trifosfat yoluyla metabolik 

enerji transferinde yer alır (Ozanne, 1980). Fosfor, toprakta azot ve 

potasyum kadar bol bulunmaz. Benzer şekilde, bitkinin P ihtiyacı, N 

kadar fazla değildir ve yine de bitki büyümesi ve gelişmesi, şekerin 

parçalanması ve enerji transferi için çok önemlidir (Mitchel, Caldwel, 

1980; Olaniyi, 2008). Kavunda P noksanlığının karakteristik belirtileri, 

yaprak renginin koyu yeşilden çok daha mat bir yeşile dönüşmesi ve 

ince gövdelerdir (Gorski, 1985; Olaniyi, 2008). Genel olarak susuz 

kavun yetiştiriciliğinde, 7-11 kg/da saf N, 3-5.5 kg/da P2O5 uygulamak 

yeterli olmaktadır. Sulama yapılması durumunda ise verilen gübre 

miktarı artmaktadır ve üç makro elemente de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sulu tarımda 10-15 kg/da N, 10-15 kg/da P2O5 ve 15-20 kg/da K2O 

oranlarında gübreleme yapmak iyi sonuçlar vermektedir. (Şalk ve ark., 

2008). 
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Bakım 

Açıkta tohum ekimi veya zamandan kazanmak amacıyla, fideyle 

örtüaltında yetiştiricilik yapılabilir. Tohumlar fide yetiştiriciliğinde 

doğrudan viyollere ekilir. Ekim-dikimden önce toprak derin bir sürüm 

yapılır. Ekim-dikimden 15 gün önce 15-20 cm derinlikte toprak işlenir. 

İlkbaharda toprağa ekilen tohumlar, toprak sıcaklığına bağlı olarak 7-

10 gün içerisinde çimlenerek toprak üstüne çıkarlar. Çimlenen genç 

bitkiler ilk ana yapraklarını çıkardıktan hemen sonra yüzeysel olarak 

birinci çapa yapılmaktadır. Yapılan bu çapanın amacı yabancı otları 

temizlemek, gelişmekte olan saçak köklere yumuşak ve gevşek bir 

ortam sağlamaktır. Bitkiler 4-5 yapraklı duruma geldiklerinde ikinci 

çapa yapılır. Bu çapa esnasında yine yabancı otlar köklerinden 

sökülerek tarladan uzaklaştırılır ve aynı zamanda bitkilerde boğaz 

doldurma işlemi yapılır (Aras, 2016). Açıkta yetiştiricilikte sıra arası ve 

sıra üzeri mesafeler kuru ve sulu tarıma göre değişiklik göstermektedir. 

Sera yetiştiriciliğinde ise askıya alma işlemi yapılmaktadır. Sera 

yetiştiriciliğinde çift sıralı yetiştiricilik en uygun yetiştirme tekniğidir 

(Aras, 2016). Açıkta ve tünel altında kavun yetiştiriciliğinde bitkilerde 

budama işlemine gerek duyulmaz. Serada kavun yetiştiriciliğinde ise 

bitkileri dikine büyüterek birim alana daha fazla bitki sığdırabilmek, 

bitkiler arasında daha iyi hava akışını sağlamak, hastalık-zararlı 

yayılışını azaltmak amaçlarıyla bitkiler askıya alınarak ve budanarak 

yetiştirilir (Şekil 4). Budanmayan bitkilerde, toprak yüzeyine değen 

meyvelerde nemden dolayı çürümeler meydana gelmektedir ve 
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meyvelerin pazar değeri düşmektedir (Sevgican ve ark., 1989; Uygun 

ve Sarı, 2000). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Kavunda (serada ve açıkta) bitkilerin yetiştirilmesi ve bakım 

işlemleri (Orijinal: Namlı, M.).  
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Hasat 

Genetik çeşitlilik nedeniyle, kavun meyveleri olgunlaşma davranışında 

geniş bir varyasyona sahiptir (Miccolis ve Saltveit, 1991; Aggelis ve 

ark., 1997; Liu ve ark., 2004; Nuñez-Palenius ve ark., 2008).  

Kaliteli ve sağlıklı meyveler elde edebilmek ve kayıpları en aza 

indirebilmek için hasat zamanını belirlemek oldukça önemlidir. Suda 

çözünebilir kuru madde miktarı ve et sertliği, kavun meyvelerinin 

hasadında en iyi olgunluk derecesini tanımlamak için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda endüstri ve tüketici için en önemli 

kalite parametreleridir (Li ve ark., 2019, Pontes ve ark., 2021). 

Kavundaki çözünebilir kuru madde miktarı çoğunlukla şekerden 

oluşmaktadır, ancak acidulus ve momordica gibi türlerin, yüksek 

asitliği ve düşük şeker konsantrasyonları nedeniyle daha belirgin bir 

tadı vardır (Aragao ve ark., 2013). Sertlik ve doku yapısı, tipik olarak 

özellikle enzim katalizi ile meydana gelen hücre duvarı bozulmasına 

bağlı olarak devam eden olgunlaşma ile azalma eğilimindedir (Chen ve 

ark., 2015). Sonuç olarak, et yumuşaması kavun kalitesini önemli 

ölçüde etkilemektedir (Pontes ve ark., 2021).  

Meyvelerin hasada gelip gelmediklerini anlamak için bir takım kriterler 

vardır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir; 

• Meyvelerin üzerinde netlenme ve çitilenme meydana 

gelmektedir.  

• Meyve sapı çok kolay bir şekilde meyveden ayrılır.  

• Çeşit özelliğine bağlı olarak olgunlaşan meyvelerde aromatik 

bir koku meydana gelir.  
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• Meyveler çeşit özelliğine göre meyve iriliğini almış 

olmalıdırlar. 

• Olgunluk döneminde meyvelerin rengi mat iken, hasat olgunluk 

döneminde meyveler parlak renk alır.  

• Yeşil renkte olan meyveler çeşide özgü renk alırlar. 

• Olgunluk döneminde kavun meyveleri ağırlaşır. 

• Meyve sapının gövdeye bağlandığı yerde bulunan kulakçık 

kurumaya baslar. 

• Hasat zamanını saptamak amacıyla, meyvelerdeki suda 

çözünebilir kuru madde (SÇKM) miktarından da 

faydalanılabilir (Şalk ve ark., 2008). Refraktometre değeri 

9’dan küçük ise kalitenin kötü olduğu, 9-12 değerlerinde ise 

normal olduğu, 12’den büyük ise aroma, tad ve kalitenin 

oldukça iyi olduğu, 15’den büyük ise aşırı olgunluk döneminde 

olduğu belirtilmiştir (Aras, 2016).  

 

Muhafaza 

Hasat olgunluğunda, çoğu kavun, solunumla ve olgunlaşmayla (yani 

yumuşama, aroma gelişimi) çakışan etilen üretiminde bir klimakterik 

özellik sergiler. CO2 ve 1-metilsiklopropen (1-MCP) gibi etilen 

antagonistleri olgunlaşmayı yavaşlatabilir. Şeker içeriği, basit şekerlere 

hidrolize edilecek depo karbonhidratlarının olmaması nedeniyle 

genellikle hasattan sonra azalır. Çoğu kavun çeşidinin soğuma 

hassasiyeti, 5 °C ile 10 °C'nin altında saklanmalarını engeller, ancak bu 

hassasiyet, çeşit ve olgunluk aşamasına göre büyük ölçüde değişiklik 

göstermektedir (Saltveit, 2011). Son yıllarda uygulanan yenilebilir 
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kaplamalar, fizyolojik bozuklukların gelişimini engellemenin yanı sıra 

nem ve solunumu, gaz değişimini ve oksidatif reaksiyonları azaltarak 

bu ürünlerin raf ömrünü uzatabilir (Vargas ve ark., 2008; Ortiz-Duarte 

ve ark., 2019). 

Meyve depolama raf ömrü kavun çeşitleri arasında farklılık 

göstermektedir. Cantalupensis ve reticulatus meyveleri, inodorus 

meyvelerine göre daha kısa raf ömrüne sahiptir. Yazlık kavunlar uzun 

süreli muhafaza edilemezler, en ideal şartlarda bile 10-15 günden daha 

fazla saklanamazlar. Kışlık kavunlarda ise muhafaza daha uzun süreli 

mümkündür. Bu tip kavunlar 1-2 aydan, 5-7 aya kadar saklanabilir. 

Yazlık grupta bulunan kavun tipleri 4-6 °C’de %85-95 nemde 10-15 

gün, kışlık grupta bulunan kavun tipleri ise 8-10°C’de %85-95 nemde 

1-3 ay arasında muhafaza edilebilir (Nuñez-Palenius  ve ark., 2008; 

Şalk ve ark., 2008).  

VERİM 

Birçok bitkide olduğu gibi, kavun yetiştiriciliğinde birim alandan elde 

edilen verim üzerine, kullanılan çeşidin genetik özelliği, yetiştiricilik 

yapılan bölgenin çevre şartları, uygulanan tarım sistem ve teknikleri 

gibi birçok faktör verim üzerinde etkilidir. Bundan dolayı kavunlarda 1 

dekar alandan 2-10 ton arasında ürün alınmaktadır. Erkencilik amacıyla 

tünel altında yapılan yetiştiriciliklerde verim 3-5 ton arasında 

değişmektedir (Şalk ve ark., 2008). 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızlı artışı, iklim değişiklikleri, artan sıcaklık, ürün 

rotasyonu yapmadan tek tür yetiştiriciliğin yaygınlığı ve su kıtlığı gibi 

zorluklar nedeniyle dünyanın gıda ve tarım programları giderek 

sürdürülemez bir duruma gelmiştir. Sık sık beslenme bozukluklarına 

neden olan tekrarlanan diyet, gıda kıtlığı ve temel mineral eksiklikleri 

ile birlikte birkaç temel gıda ürününe önemli bir vurgu yapılmıştır. 

Dünya çapında sağlıklı besinler sağlamak için, tarımsal üretim 

teknikleri ve beslenme tercihlerindeki farklılıklara yönelik farkındalığı 

artırmak büyük önem taşımaktadır (Hosen ve ark., 2021).  

Genişleyen küresel ve birbirine bağlı bir dünyada, yoksulluğun ve 

açlığın ortadan kaldırılması ahlaki bir gereklilik ve uluslararası barış ve 

güvenlik için gerekli bir öncüdür. 2050 yılına kadar tahmin edilen 9 

milyar insanı sürdürülebilir bir şekilde beslemenin zorluğu, diğer 

şeylerin yanı sıra, kurtarmaya çalışmak ve gıda ve tarım üretim 

sistemlerinde hem ürünler hem de her bir ürün içindeki çeşitler 

bağlamında daha fazla değişkenlik kullanmak suretiyle aşılabilir 

(Galluzzi ve ark., 2010; Prescott-Allen, 1990). Dünya nüfusu şu anda 

besin gereksinimlerinin çoğunu az sayıda üründen alıyor ve dünya gıda 

enerjisinin %95'ini yalnızca yaklaşık 30 tür oluşturmaktadır (FAO, 

2010). Öte yandan, yaklaşık 7000 türün lezzetli olduğu kabul 

edilmektedir ve hatta bazıları kısmen veya tamamen kültüre alınmıştır, 

bu da potansiyel gıda kaynaklarının önemli bir bölümünün yetersiz 

kullanıldığını göstermektedir (Rehm ve Espig, 1991; Wilson, 1992). Bu 
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kapsamda kabaklar (Cucurbita spp.), en çok gözden kaçan ve yeterince 

kullanılmayan gıda ve tıbbi bitkilerden biridir.  

Kabaklar hem tıbbi hem de besleyici özelliklere sahip olan bir gıda 

olarak kullanılma potansiyeline sahip üstün özellikli bir sebzedir. 

Kabakgillerin, etli kabukları, tohumları, olgunlaşmış ve olgunlaşmamış 

meyveleri ve hatta çiçekleri de tüketilmektedir (Robinson ve Decker-

Walters, 1997; Darrudi, 2018). Çeşitli kabakgillerin olgunlaşmamış 

meyveleri dünyanın farklı yerlerinde tüketim amaçlı kullanılmaktadır. 

Kabak meyveleri olgunlaştığında haşlanabilir, fırınlanabilir veya 

buharda pişirilebilirler (Roberts, 2006, Darrudi, 2018). Ülkemizde 

kışlık kabaklar genelde börek ve tatlı yapımında kullanılırken, yazlık 

kabaklar yemeklerde kullanılmaktadır. Kabak tohumları hem 

ülkemizde hem de dünya genelinde çerezlik olarak tüketilmektedir. 

Çerezlik olan kabakların tohumları alındıktan sonra hayvan yemi olarak 

kullanılmasıyla besleyici özelliğe sahip olan yemlik elde edilmektedir 

(Ulusay, 2019). 

Kabak meyvelerinin faydaları insan sağlığı, kanın temizlenmesi, 

kabızlığın giderilmesi, sindirime iyi gelmesi ve enerji sağlaması 

açısından oldukça önemlidir (Bisognin, 2002). Kabak kabukları ve eti, 

yaşlanmayı önleyici ve bağışıklık sistemine yardımcı olabilecek temel 

minerallerin yanı sıra fitokimyasallar (Fu ve ark., 2006; Hussain ve ark., 

2021). Protein depolayan bitkilerin en önemli temsilcilerinden biri 

kabak çekirdekleridir (Blagrove ve Lilley, 1980; Marcone, 1999). Çiğ 

veya kavrulmuş kabak ve kabak çekirdeği, tüm dünyada birçok kültürde 

insan tüketimi için atıştırmalık olarak kullanılmaktadır. Kabak 
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tohumlarının çekirdekleri lezzet arttırıcı olarak kullanılmış ve pişirme, 

fırınlama ve kıyma formülasyonlarında besin takviyesi ve fonksiyonel 

bir malzeme olarak kullanılmıştır (Tsaknis ve ark., 1997; El-Adawy ve 

Taha, 2001).  Kabak çekirdeği; proteinler, triterpenler, lignanlar, 

fitosteroller, çoklu doymamış yağ asitleri (Oleik ve Linoleik asit), 

antioksidan fenolik bileşikler, karotenoidler, tokoferol ve mineraller 

açısından zengin bir doğal kaynaktırlar (Fu ve ark., 2006; Ermiş, 2010). 

Kabak çekirdeği, özellikle çinko açısından zengindir. COVID-19 

salgınının sırasında, bilim adamları çinkonun vücuttaki enzimleri 

uyararak oksitleyici ve aracılık etkisinin bulunduğu tespit etmişlerdir 

(Hosen ve ark., 2021). A vitamini gereksinimleri açısından, insanların 

beslenme durumunu iyileştirme potansiyeline sahiptir. A vitamini 

eksikliğine bağlı olarak yaşanan gece körlüğü hastalığı Güney Asya 

ülkelerinde ciddi bir sorundur; insanları daha fazla balkabağı yeme 

teşvik ederek sorunu kolay bir şekilde çözebileceği bildirilmiştir 

(Kumar ve ark., 2018).  

Kabaklar (Cucurbita spp.), Cucurbita cinsinde dünya çapında 

ekonomik olarak önemli bir üründür. Kabak, dünya çapında yaklaşık 3 

milyon hektarlık bir alanda yetiştirilmekte ve 27.832 milyon ton verim 

elde edilmektedir. Dünya balkabağı üretiminin yaklaşık %58'i ile Çin 

başı çekerken, Hindistan %20, Ukrayna %4 ve Rusya %4 ile önemli 

üreticilerdir. Türkiye, kabaca 0.6 milyon ton ile dünya üretiminin yüzde 

2'sini oluşturmakta ve onuncu sırada yer almaktadır (Hosen ve ark., 

2021). 
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Türkiye kabakgiller familyasında bulunan birçok türün yetiştiriciliğine 

uygun iklim koşullarına sahiptir. Ülkemiz mutfağında geniş kullanım 

alanına sahip olan ve yaz kabağı olarak tanımlanan Cucurbita pepo L. 

yemek kültüründe oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir (Kurtar ve ark., 

2021). Ülkemizde kabak üretim miktarı 2021 yılında 609.622 ton iken, 

2022 yılında azalarak 590.362 tona düşmüştür (Çizelge 1.) Bal kabağı 

üretimi 2021 yılında 97.168 ton iken, 2022 yılında %4.3 azalarak 

92.968 tona, çerezlik kabak ise 64.861 tondan 60.970 tona düşmüştür 

(TÜİK, 2022). Ülkemizde; Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illeri ile 

Ankara’nın Polatlı ilçesi civarında ve Trakya’da çekirdek kabağı 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır (Coşkun ve ark., 2017). 

Çizelge 1. Ülkemiz kabak üretim miktarları 

Türler 2021 
Pay 

(%) 
2022 

Pay 

(%) 

Değişim 

(%) 

Kabak (sakız)  609.622 1.9 590.362 1.9 -3.2 

Bal kabağı  97.168 0.3 92.968 0.3 -4.3 

Kabak (çerezlik)   64.861 0.2 60.970 0.2 -6.0 

 

Tarih, köken, taksonomi ve coğrafi dağılım 

Kabak, Asya ve Avrupa'ya yayılmadan önce Şili ve Arjantin'de kültüre 

alınmıştır. Rakımı ne olursa olsun, dünyanın hemen hemen her yerinde 

yetiştiriciliği yapılabilen bir türdür (Yadav ve ark., 2010). Anavatanı 

Amerika olan kabak, Kuzey Amerika, Kıta Avrupası, Yeni Zelanda, 

Avustralya ve Hindistan'da yabani formları olan bir Batı yarımküre 

sebzesidir. Amerika’dan İspanya’ya daha sonra da Avrupa, Asya ve 
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Afrika’ya götürülmüştür (Ulusay, 2019). Kabak tropikal Asya'da 

Malezya, Filipinler ve Endonezya'da da yetiştirilmiştir (Tindall,1983).  

Dünya genelinde yetiştiriciliği yapılan kabaklar, 119 cins ve 825 türden 

oluşan Cucurbitaceae familyasına aittir. Kültürü yapılan kabakların 

kromozam sayısı 2n = 2x = 40 olup, Cucurbita cinsi en büyük sebze 

bitkileri arasındadır (Jeffrey, 2005; Rakcejeva ve ark., 2011). Cucurbita 

pepo L., Cucurbita maxima Duchesne ve Cucurbita moschata 

Duchesne, farklı iklim koşullarında yetiştiriciliği yapılabilen, dünya 

çapında yaygın olarak yetiştirilen ve ekonomik açıdan önemli üç türdür 

(Maynard ve ark., 2002).  

Alem : Plantae 

Bölüm : Magnoliopsida 

Sınıf : Magnoliopsida 

Takım : Cucurbitales 

Familya : Cucurbitaceae 

Cins : Cucurbita L. 

Türler : Cucurbita pepo (Yazlık Kabaklar) 

Cucurbita moschata (Bal kabakları) 

Cucurbita mixta (Kışlık Kabaklar) 

Cucurbita maxima (Kestane Kabağı) 

Luffa cylindrica (Lif Kabakları) 
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Lagenaria sicareria ( Su Kabakları) 

Momordica charantia 

Sechium edule 

Benincasa hispida 

Cucurbita turban formis 

Kabaklar ülkemizde üç grup altında toplanmıştır. Bunlar; kestane, bal 

ve iri kabakların olduğu kışlık kabaklar, su kabağı, sakız kabağı, asma 

kabağı ve Girit kabaklarının olduğu yazlık kabaklar ve farklı ülkelerden 

getirilen Mis kabaklarının bulunduğu süs kabaklarıdır (Ulusay, 2019). 

Bu üç türü birbirinden ayıran özellikler Çizelge 2’de verilmiştir. 

Türkiye’de çerezlik kullanım için en fazla tercih edilen kabak türü sakız 

kabağı (Cucubita pepo)’dır. (Anonim, 2023) 

Çizelge 2. Kabak Türlerinde Cinsine Göre Morfolojik Özellikler  

Cinsine 

Göre 

Morfolojik 

Özellikler 

Cucurbita pepo 

(Yazlık 

Kabaklar) 

Cucurbita 

moschata 

(Bal Kabağı), 

Cucurbita mixta 

(Kışlık Kabak) 

Cucurbita 

maxima 

(Kestane 

Kabakları) 

Yaprak 

Şekli 
Üç parçalı-loplu 

Üç parçalı-az 

loplu 
Yuvarlağa yakın 

Tüy 

Özellikleri 

Dikensi ve sert 

tüylü 
Tüylü Az tüylü 

Meyve Sapı 

Kesiti 
5 Köşeli 5 Köşeli Yuvarlak 

Meyve Sapı 

Bağlantısı 
Meyveye devamlı Genişleyen Daralan 

Meyve Dış 

Düzeyi 
Parlak Mat Parlak 
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BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Kabak, 10 metreden uzun bir gövdeye sahip, bir yıllık, tek evcikli ve 

sürünücü gövdeye sahip olan bir bitkidir (Hosen ve ark., 2021) 

Kök  

Kabaklar kazık kök yapısına sahip olup, kazık kök etrafında 4-5 adet 

yan kökleri bulunan bir bitkidir. Kökler torak içerisinde 1-1.15 m 

derinlere kadar ilerlemektedir. Köklerin %60-70’lik kısmı toprağın 30 

cm’lik derinliğinde bulunmaktadır (Günay, 2005).  

Gövde ve Yaprak  

Kabak bitkisinin gövdesi otsu yapıya sahip olsa da kuvvetlidir ve 

sürünerek gelişir. Ana gövdede 5-6 yaprak oluştuktan sonra kotiledon 

üzerindeki ilk boğumdan yan gövdeler çıkmaya başlar. Gövde rengi, 

yeşilden açık yeşile değişmektedir. Bodur tipli yazlık kabaklarda (Girit 

kabağı ve sakız kabağı) gövdenin uzun gelişmesi istenmeyen bir 

durumdur. Kışlık kabaklarda ise gövde uzundur. Yapraklar kabakgiller 

familyasındaki gibi olsa da spesifik özellik olarak uzun sapları bulunur 

ve üzeri dikenli bir yapıdadır (Şalk ve ark., 2008).  

Çiçek  

Kabaklarda çiçek yaprak koltuklarında tekli olarak meydana gelir. 

Kabak, üzerinde eşey organlardan sadece birinin bulunduğu monoik 

çiçek yapısına sahiptir (Şalk ve ark., 2008). Bu familyada, dişi ve erkek 

çiçekler aynı bitki üzerinde farklı yerlerde (monoik) bulunmaktadır 

(Chomicki ve ark., 2020). Çiçeklerde taç yapraklar 8-10 cm 
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uzunluğunda, 5 parçalı ve parlak sarı renklidir. Çanak yapraklar yeşil 

renkli ve taç yapraklarla dip kısımdan birleşmiş bir yapıdadır (Ulusay, 

2019). Erkek çiçek, renk, yapı ve büyümeye bağlı olarak dişi 

çiçeklerden farklıdır. Erkek çiçek sapları uzun ve inceyken, dişi 

çiçeklerin sapları kısa ve kalındır. Dişi çiçeklerin (6-12 cm), erkek 

çiçeklerden (3-5 cm) daha uzun olduğu ve her iki çiçeğin de renginin 

sarıdan uçuk turuncuya kadar değiştiği görülmektedir (Yadav ve ark., 

2010). Çiçeklerin bitki üzerindeki dağılımları su mevcudiyeti, yağış, 

sulama ve gübreleme periyoduna bağlı olarak değişmektedir (Grubben 

ve Denton, 2004; Manjunathagowda ve Bommesh, 2017). Meyve 

oluşumu için döllenme gereklidir. Bazı kaynaklarda, döllenme olmadan 

parthenokarpik meyve tutumu gerçekleştiği belirtilse de bu meyveler 

gelişmeyip dökülmektedir. Kabak çiçeklerinin tamamı yabancı 

tozlanmaktadır. Tozlanmada arılar rol almaktadır. Tozlanma işlemi 

sabahın erken saatlerinde arı faaliyetlerinin başlamasıyla öğle saatlerine 

kadar devam etmektedir (Şalk ve ark., 2008). 

Meyve  

Kabak çeşitlerinde meyve etinin rengi, dilim sayısı, şekli, et yapısı ve 

iriliği farklılıklar göstermektedir. Cucurbita moschata kışlık kabak 

türünün meyveleri; uzun silindirik, armut, yuvarlak ve basık-yuvarlak 

şekillidir. Kabuk rengi sarıdan turuncuya, meyve et rengi ise açık- koyu 

turuncu arasında değişmektedir. Bir meyvenin ağırlığı 5-60 kg arasıdır. 

Cucurbita pepo yazlık kabak türüne ait olan Sakız ve Girit kabak tipi 

çeşitlerin meyveleri; 3-10 cm kalınlıkta ve 10-25 cm uzunlukta olup 

silindirik şekillidir. Cucurbita maxima (Kestane Kabağı), yuvarlak ve 
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basık yuvarlak meyve şekline sahiptir (Şalk ve ark., 2008). Bal 

kabaklarının (Cucurbita moschata) meyve şekli yuvarlak, basık- 

yuvarlak ve uzun silindirik şekilli olup, meyve et rengi turuncudur 

(Ulusay, 2019).  

Tohum  

Kabak çeşitlerinde tohumların yapısı türden türe farklılık 

göstermektedir. Cucurbita moschata kışlık kabak türünde kurşini ve 

beyaz renkli tohumlar bulunmaktadır. Tohumları yuvarlak olup 1 kg’da 

1500-2500 tohum bulunmaktadır. Cucurbita pepo yazlık kabak türüne 

ait olan Sakız ve Girit kabak tipi çeşitlerin tohumları beyaz ve krem 

renkli olup bir kg tohumda 2500-5000 adet tohum bulunur. Cucurbita 

maxima (Kestane Kabağı) ve Cucurbita moschata (bal kabakları)’nın 

tohumları kahverengi ve beyaz renkli olup, bir kg’da 2000-2500 adet 

tohum vardır (Şalk ve ark., 2008). 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Cucurbitacea familyasının diğer türlerinde olduğu gibi kabak da sıcağı 

seven bir bitki türüdür. Bitkiler soğuk hava koşullarından çok hızlı 

etkilenmektedir. Özellikle kışlık kabaklar gelişim döneminde yüksek 

hava sıcaklıkları isterler. Hava sıcaklıklarının 10 oC’nin üzerine 

çıkmasıyla gelişim başlar ve gelişim için optimum sıcaklık 20-25 

oC’lerdir. 21-35 oC arası sıcaklıklar, tohum çimlenmesi için en uygun 

koşullardır. 13.5 oC sıcaklıklarda gelişim baskılanır ve 10 oC’deki 

sıcaklıklarda tohum çimlenmez ve gelişim durur. Kabaklarda meyve 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 194 

 

tutumu, hava sıcaklığının 8-10 oC’ye gelmesiyle başlamaktadır (Özel 

sebze kitabı, (Günay, 2005). 

Yetiştiricilik ortamının aşırı nemli olması gibi uzun süreli kuraklık 

olması da bitkide hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu 

nedenle hem yetiştiricilik yapılacak olan bölgenin hem de yetiştirme 

döneminin iyi seçilmesi gerekmektedir (TURKTOB, 2017).  

Kabaklar ışığı seven bitkilerdir. Işık miktarında azalmayla birlikte bitki 

narin bir yapıda olur ve dişi çiçek sayısında azalmalar meydana gelir 

(Ulusay, 2019). Bu da doğrudan verimin düşmesine neden olur. 

Kabaklarda 100-180 gün arası vejetasyon süresi bulunmaktadır (Günay, 

2005).  

Kabaklar toprak istekleri bakımından çok seçici olmasa da en iyi 

gelişme, pH’nın 6.5-7.5 arası olduğu, iyi drene edilmiş, besin 

maddelerince zengin, derin ve tınlı topraklarda sağlanmaktadır. Yüksek 

verim için ağır bünyeli, erkencilik için hafif bünyeli topraklar tercih 

edilmelidir (Şalk ve ark., 2008). 

Kabaklar toprakta organik besim maddelerinin fazla olmasından 

hoşlanır. Dekara 4-6 ton arasında iyice yanmış çiftlik gübresi verilir. 

Bitkinin gelişmesi meyvelerin istenilen büyüklüğe ulaşabilmesi için 

toprakta yeterince organik besin maddeleri bulunmalıdır. Kabak 

yetiştiriciliğince çeşitlere bağlı olarak dekara 8-12 kg azotlu gübre, 10-

15 kg fosfor, 10-12 kg potasyum, 4-8 kg kireç verilir. Çiftlik gübresi 

uygulaması yapılacaksa bu gübre sonbaharda ya da ekim ve dikimden 

bir ay önce toprağa verilmelidir (Nacar, 2015). 
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YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Açık alanda ve seralarda yetiştiriciliği yapılan kabağın hem meyvesi 

hem de çekirdekleri kullanılmaktadır. Kabaklar seralarda yetiştirilerek, 

üretimin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp kış aylarında da 

yapılması sağlanarak yıl boyu üretim devam etmektedir (Ulusay, 2019). 

Ülkemizin çoğu bölgesinde tat ve aromaları bakımından istenilen 

kriterlere uyan yerli isimlere sahip kabak popülasyonları bulunsa da bu 

çeşitler, verim, kalite, özellikle hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık 

bakımından istenilen tarımsal özelliklere sahip değillerdir. Bu nedenle, 

yetiştiricilikte üstün F1 hibrit çeşitler kullanılmaktadır (Kurtar ve ark., 

2020). 

Yetiştiricilik yapılacak olan bölgenin iklim koşullarına göre tarla 

sürülüp, tesviyesi yapılmalıdır. Ekim veya dikim işlemleri toprak 

sıcaklığının 10-12 oC’yi bulmasıyla başlamaktadır. Kabaklar doğrudan 

tohum ekimi yoluyla yetiştirilse de erkenciliği sağlamak amacıyla 

fideyle yetiştiricilik yapılmaktadır. Tohumların çimlenme süresi ortam 

sıcaklığına bağlı olarak 4-7 gün arasında değişmektedir. Kabak için en 

uygun fide büyüklüğü 5-6 yapraklı olduğu evredir. Dikim büyüklüğüne 

gelen fideler sıra arası 60-80 cm, sıra üzeri   50-60 cm olacak şekilde 

dikimi sağlanmalıdır (Şalk ve ark., 2008; Günay, 2005). 

Tohum ekimi şeklinde yapılacak olan yetiştiriciliklerde vejetasyon 

periyodu yazlık kabaklarda 90-110 gün, kışlık kabaklarda ise 180-200 

gün arasındadır. Tohum ekimi son donlar gerçekleştikten sonra 

toprağın 3-5 cm derinliğine yapılmalıdır. Yazlık kabak tohumları 

toprak sıcaklığı 10-12 oC’ye ulaştığında, sıra üzeri 60-80 cm ve her 
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ocağa 2-4 tohum olacak şekilde ekilmelidir. Kışlık kabak tohumları ise 

240-300 sıra arası ve 60-140 sıra üzeri mesafelerde ekilmelidir. 

Yetiştiricilikte kullanılan tohum miktarı çeşidin tohum iriliğine bağlı 

olarak 400/1250 g/da arası değişmektedir (Şalk ve ark., 2008; Günay, 

2005).  

Çapalama 

Çapalama işlemi çimlenmeden 15 gün sonra ve fideler toprakta iyice 

tutunduktan sonra olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Birinci çapa hem 

yabancı ot kontrolünü sağlamak hem de sıra arası ve üzeri mesafeye 

uygun seyreltme amacıyla önemlidir. İkinci çapa ise çiçeklenmeden 

önce derin olarak yapılır ve bitkilerin kök boğazı bir miktar doldurulur 

(Şalk ve ark., 2008). 

Sulama 

Yaprak yüzeyi geniş olan kabakların yetiştiriciliğinde sulama büyük 

önem taşımaktadır. Meyve tutumundan itibaren sulama periyotları 

sıklaştırılmalıdır. Bölgenin toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak 

haftada bir, mümkünse 3-4 güne bir sulama yapılmalıdır (Günay, 2005). 

Kabak bitkisinin sulama ihtiyacı karşılanmadığı durumlarda 

yapraklarda normalin dışında bir görünümle aşağıya doğru sarkmalar 

meydana gelmektedir. Bu durum oluşmadan bitkinin su ihtiyacı 

giderilmelidir (TURKTOB, 2017; Ulusay, 2019). 

HASAT 

Kışlık kabaklar 120-140 günde, yazlık kabaklar ise ortalama 50-60 

günde hasat olgunluğuna gelmektedir. Yazlık kabaklarda en uygun 
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hasat büyüklüğü meyvelerin maksimum büyüklüğünün 1/3’üne geldiği 

dönemdir. Kabaklarda hasat kriterlerinden biri de meyve içindeki 

çekirdeklerin tam olarak olgunlaşmamış olmasıdır. Erken meyve 

hasadı, dişi çiçeklerin artmasını teşvik etmektedir. Kışlık kabaklar ise 

meyveler tam rengini aldıktan sonra hasat edilir. Hasat elle, sabahın 

erken saatlerinde yapılmalıdır. Yazlık kabaklarda verim 3-5 ton/da, 

kışlıklarda ise 6-10 ton/da’dır (Şalk ve ark., 2008). 

Çekirdek kabaklarında, tohumların irileşip olgunlaştığı tam olgunluk 

döneminde meyve hasadı yapılmaktadır. Ağustos sonu ve Eylül 

aylarının başı ülkemizde kabak hasat dönemi olarak bilinmektedir 

(Yanmaz ve Düzeltir, 2003; Şeker, 2012). 
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GİRİŞ 

Cruciferae familyasında, Brassica cinsine ait altı tür (Brassica rapa, B. 

nigra, B. oleracea, B. carinata, B. juncea, B. napus) dünya çapında en 

çok yetiştirilen sebzeler arasındadır (Gerszberg ve ark.,2015). Bu sebze 

grubu, gıda olarak kullanılmanın yanı sıra geleneksel tıpta da yaygın bir 

şekilde kullanılan önemli sebzeler arasındadır (Jagdish ve ark., 2006). 

Brassica’ların yetiştiriciliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın 

olarak yapılmaktadır.  Familyanın başlıca sebze türleri, brokkoli (var. 

italica), karnabahar (var. botrytis), baş lahana (var. capitata), lahana 

(var. acephala), alabaşlar (var. gongylodes) ve Brüksel lahanası (var. 

gemmifera) dır. Beyaz lahana, adını Latince 'capita' (baş) kelimesinden 

alan capitata grubuna aittir (Samec ve ark., 2017). Yetiştirilen farklı 

lahana türleri, yaprakların boyutu, şekli ve rengi ile başın boyutu, şekli, 

rengi ve dokusu bakımından büyük karakteristik farklılıklar gösterir. 

Bu da çeşitli iklim koşullarında yetiştirme potansiyeline sahip çok 

sayıda lahana çeşidinin ortaya çıkmasına neden olur (Björkman ve ark., 

2011; Jagdish ve ark., 2006; Samec ve ark., 2017). 

İnsan beslenmesinde meyvelerin yanı sıra en önemli bileşenlerden biri 

de sebzelerdir. Sebzeler arasında besin değerleri açısından en önemli 

gruplardan biri Brassicaceae familyasına ait olanlardır (2n=18). 

Karnabahar, lahana, Savoy lahanası, karalahana, Brüksel lahanası, 

brokoli ve alabaşları içeren çok çeşitli bir gruptur (Ravanfar ve ark., 

2017). Brassica oleracea var. capitata (baş lahana) son derece değerli 

bir folik asit, vitaminler (örn. C, K, A), flavonoidler ve kalsiyum 

kaynağıdır (Gerszberg ve ark., 2015). Ayrıca lahana, anti enflamatuar 
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ve antikanser özelliklerine katkıda bulunan ikincil metabolitleri 

(glukosinolatlar) ve amino asitleri içerir (Hafidh ve ark., 2013; 

Zielińska ve ark., 2015; Gerszberg ve ark., 2015). Beyaz lahana ucuz 

olmasına rağmen çok besleyici bir besin kaynağıdır, besin maddeleri ve 

sağlığı geliştirici fitokimyasallar sağlar. Fitokimyasallar son 

zamanlarda bilimsel ilgiyi çok çekmiştir ve beyaz lahananın önemli bir 

glukosinolat, fenolik bileşik, karotenoid ve çeşitli vitamin kaynağı 

olduğu iyi bilinmektedir. Brassica sebzelerinin fitokimyası ve sağlık 

yararları hakkında çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Podsedek ve ark., 

2006; Cartea ve Velasco, 2008; Jahangir ve ark., 2009; Björkman ve 

ark., 2011; Kapusta-Duch ve ark., 2012; Avato ve Argentieri, 2015).  

Bir gıda olarak tüketilmede önce, lahana baş ağrısı, gut, ishal ve peptik 

ülser tedavisi gibi tıbbi amaçlarla kullanılıyordu (Jagdish ve ark., 2006). 

Beyaz lahana da tarih boyunca Sezarlardan kölelere kadar herkes 

tarafından sindirime yardımcı olması ve beslenmesi için, son 

yüzyıllarda ise iskorbüt hastalığından korunmak için yenmiştir. Tarih 

boyunca 'yoksullar için ilaç' olarak da bilinmiş ve sağlığın genel olarak 

iyileştirilmesi ve çeşitli iltihapların, mide-bağırsak sorunlarının veya 

'kan saflaştırmanın' tedavisinde kullanılmıştır (Hatfield 2004; Cavender 

2006; Passalacqua ve ark. 2007). 

Uygun fiyatı ve yerel pazarlarda bulunabilmesi nedeniyle beyaz lahana 

birçok ülkenin kültüründe ve geleneksel mutfağında önemli bir yere 

sahiptir ayrıca geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun 

süre çiğ olarak saklanabilir ve bu nedenle yıl boyunca kullanılabilir. 

Salatalarda taze olarak kullanılmasının yanı sıra genellikle kaynatılır, 
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tavada kızartılır veya fermente ürün olarak tüketilir. Beyaz lahana, 

birçok kültürde geleneksel yılbaşı yemeğinin bir parçasıdır ve iyi şans 

getirdiğine inanılır (Samec ve ark., 2017). 

Tarih, köken, taksonomi ve coğrafi dağılım 

Beyaz lahana, bilinen en eski kültür bitkilerinden biridir ve ticari olarak 

yetiştiriciliği yaygın bir sebzedir. Lahananın yetiştiricilik tarihini kesin 

olarak takip etmek zordur. Sanskritçe kayıtlara göre, Brassica cinsi 

sebzelerin kullanımı, Hindistan'da MÖ 3000'lere kadar uzanmaktadır. 

Lahananın atalarının yaklaşık 8000 yıl önce Avrupa kıyılarında 

yetiştiğine dair bazı araştırmalar vardır (Al-Shehbaz, 2011; Samec ve 

ark., 2017). Farklı çalışmalarda ise Brassicaceae, yaklaşık 37 milyon yıl 

önce İran-Turan bölgesinde ortaya çıkan tropikal-subtropikal bir sebze 

grubu olduğu belirtilmiştir (Franzke ve ark., 2011). Bazı çalışmalardaki 

bulgular, günümüzde bilinen baş lahana çeşitlerinin, doğu Akdeniz ve 

Baltık Denizi kıyılarında yetişen yabani, başsız Brassica orijinlerinden 

geldiğini göstermektedir (Balkaya ve ark. 2005). Adriyatik sahilinde 

doğal olarak yetişen yabani çeşitlerin bazıları stenoendemik olarak 

tanımlanmıştır (Jasprica, 2015; Samec ve ark., 2017). Brassicaceae 

familyasının yerli tür çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgeler, İran-Turan 

bölgesi (yaklaşık 900 tür), Kuzey ve Orta Amerika (973 tür) ve Akdeniz 

bölgesidir (630 tür). Diğer küçük merkezler arasında Saharo-Sindian 

bölgesi (180 tür), Kolombiya'dan Patagonya'ya kadar And Dağları 

boyunca Güney Amerika (367 tür), Güney Afrika (yaklaşık 110 tür) ve 

Avustralya ve Yeni Zelanda (yaklaşık 120 tür) bulunmaktadır. Orta ve 

batı Asya, Akdeniz Avrupa ve batı Kuzey Amerika'da en fazla çeşitlilik 
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gösteren bölgedir (Al-Shehbaz. 2011; Samec ve ark., 2017). 

Brassicaceae familyasının sistematiği ve taksonomisi çok karmaşıktır. 

Brassicaceae familyası, iki ek büyük aile olan Cleomaceae ve 

Capparaceae ile birlikte Brassicales takımına aittir. Brassicaceae'nin 

(338 cins ve 3709 tür) taksonomisi uzun süredir araştırılmaktadır 

(Franzke ve ark., 2011; Samec ve ark., 2017). 

BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Kök ve Gövde 

Lahanalar, etli ve kalın kazık kök yapısına sahiptir. Kazık kökün 

etrafında yüksek oranda saçak kökler bulunur. Kazık kökün büyümesi, 

saçak köklerin normal boyutlarına ulaşana kadar devam eder. Köklerin 

% 60’ı 20-40 cm derinlikte bulunup, belirli bir kısmı da 80 cm 

derinliklerine kadar ulaşmaktadır. Çok küçük bir kısmı da 120 cm ve 

derinlere inebilir. Kök oluşumu lahanalarda oldukça hızlı 

gerçekleşmektedir. Ortalama 30-40 cm boyunda ve 5-10 cm 

kalınlığında olan gövde, bütün lahanalarda kuvvetli ve kalın yapılıdır. 

Gövde ilk oluşum döneminde otsu yapıda olsa da zamanla büyüme 

ucundan aşağı doğru kalınlaşmaktadır (Günay, 2005; Anonim, 2008). 

Yaprak ve Baş  

Lahanalarda yaprak büyüklükleri ve yaprak saplarının uzunluğu tür 

özelliğine göre farklılıklar göstermektedir. Yapraklar başlangıçta 

kıvırcık olsa da zamanla dalgalı, uzun, oval, çok yassı, ters yumurta, 

yassı-yuvarlak, yuvarlak veya kalp şeklini almaktadır. Yaprakların üst 

üste sarılmasıyla başlar oluşur. Yaprakların üst yüzeyi mumsu bir 
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tabaka ile kaplıdır. Yaprak rengi beyazımsı yeşilden mavimsi yeşile, 

kırmızı ve mora kadar değişmektedir (Günay, 2005; Anonim, 2008; 

Anonim, 2011a).  

Lahana grubunun baş oluşumu ve gelişimi, özel iklim koşulları ve 

üretim uygulamalarının yanı sıra tür özelliklerinden de oldukça 

etkilenen karmaşık ve çok hassas bir süreçtir. Lahanada baş oluşumunu 

etkileyen koşullar vardır. Bunlar; 

✓ Üretim yapılacak olan toprakların verimli olması, toprak işleme 

ve gübreleme gibi işlemlerinin yapılmış olması, 

✓ Kullanılan tohumların kaliteli ve sağlıklı olması, 

✓ Tohum ekiminin ve fide dikim dönemlerinin mevsim 

koşullarına göre yapılması,  

✓ Gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılması (sulama, 

gübreleme ve yabancı ot kontrolü gibi…) 

✓ Bitkinin alt kısmında bulunan yaşlanmış veya zarar görmüş 

yaprakların zamanında alınması,  

✓ Baş bağlayan dış yapraklar üst kısımdan birleştirilmelidir 

(Anonim, 2011a).   

Çiçek ve Tohum 

Lahana grubu sebzeleri iki yıllık olduğu için, çiçeklenme ikinci yılda 

meydana gelmektedir. İlk yılda sonbahar sonuna doğru baş oluşur ve 

bir kısmı hasat edilip pazara sunulurken, iklim koşullarının uygun 

olduğu yerlerde bir kısmı da oldukları yerde bırakılır. Don tehlikesi olan 

kış ayları sert geçen bölgelerde lahanaların üzeri sap, saman gibi 
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koruyucu özelliği olan materyallerle kapatılır. Havaların ısınmasını (5-

10 0C) takiben ilkbahar aylarında koruyucu materyal açılır ve 

çiçeklenmeyi teşvik etmek amacıyla büyüme konisine zarar vermeden 

başların üst kısımları bıçakla kesilir (Günay, 2005; Anonim, 2011a). 

Lahanalarda çiçeklenme süresi 20-60 gün arasında farklılık 

göstermektedir. Çiçekler ana gövdede ve onun koltuk altı dallarında 

salkımlar halinde bulunur. Çiçek salkımları 1-2 m uzunluğa ulaşabilir 

(Balliu, 2011). Erselik yapıya sahip olan lahana çiçeğinde, dört sepal, 

altı adet kısa boyutlu stamen, iki karpelli ovaryum ve dört taç, dört 

çanak yaprak bulunmaktadır (Dixon ve Wallace, 1986). Çiçek açmadan 

önce çanak yapraklar tamamen kapalı olsa da çiçek açılma döneminde 

taç yapraklar, çanak yaprakları iterek dışarıya çıkar (Günay, 2005).  

Çiçek açma genellikle öğleden sonra başlar ve çiçekler bir sonraki 

sabaha kadar devam eder. Anter keseleri çiçek açımından bir süre sonra 

patlar. Lahanalarda dişi organ, erkek organdan daha önce (protogeni) 

olgunlaşmaktadır. Çiçeklerin stamen tabanları ile yumurtalık arasında 

yer alan bölgede nektar bulunmaktadır. Bu nektarı toplayan böcekler ve 

özellikle arılar tarafından polenlerin taşınması yoluyla tozlama işlemi 

gerçekleşmektedir (Balliu, 2011). Döllenmeden sonra endosperm hızla 

gelişirken embriyo gelişimi birkaç gün başlamaz. Embriyo genellikle 

tozlaşmadan 2 hafta sonra hala küçüktür ve 3-5 hafta sonra tohum 

kabuğunun çoğunu doldurur. Çimlenme için besin rezervleri, aralarında 

yatan embriyo kökleriyle birlikte katlanmış olan kotiledonlarda 

depolanır (Dickson ve Wallace, 1986). Lahanaların meyveleri, 4–5 mm 

genişliğinde ve 40–100 mm uzunluğunda tüysüz baklalardır. Bir bakla 
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içerisinde iki sıralı olmak üzere ortalama 10–30 adet tohum 

bulunmaktadır. Çiçeğin açılmasından 3-4 hafta sonra bakla 

olgunlaşarak tam boyuna ve çapına ulaşır (Balliu, 2011). Baklalar 

açılmadan hasat gerçekleştirilmelidir. 

%90-95 temizlik oranına sahip bakla tohumlarının çimlenme oranı 

%85-95’tir. Tohumların 100 tane ağırlığı 2.0-4.1 gr arası 

değişmektedir. Tohumların ortalama verimi, tür, çeşit, dikim sıklığı, 

yetiştiricilik yapılan bölgenin iklim koşulları, kültürel bakım 

işlemlerinin yapılma durumuna göre farklılık göstermektedir. Beyaz 

lahanalarda bitki başına ortalama verim 20 gr iken Çin lahanasında 15 

gr’dır (Günay, 2005, Anonim, 2011a). 

Vernalizasyon isteği 

Lahanalar iki yıllık otsu bitkilerdir. İlk yılda yenilen kısım yani baş 

oluşumu gerçekleşirken ikinci yıl çiçeklenmeyle birlikte tohumlar 

oluşur. İlk yıl vegetatif gelişim dönemi olarak adlandırılmaktadır. 

Tohumların toprağa ekiminde sonra 3-7 gün içerisinde çimlenme 

gerçekleşir. Ekim yaz aylarında yani sıcaklığın 20 0C ve üzeri olduğu 

dönemde çimlenme 3-4 günde gerçekleşir. Çimlenme hızı toprak 

sıcaklığıyla doğrudan ilişkilidir. Bitkinin gelişimiyle birlikte yapraklar 

da oluşmaya başlar. Bitkide 8-15 yaprak oluştuktan sonra, yaprakların 

uç kısımları içe doğru kıvrılarak baş oluştururlar. İkinci yıl ise generatif 

gelişim dönemidir. Lahanada (Brassica oleracea) çiçeklenme, 

vernalizasyon adı verilen bir süreçte nispeten düşük sıcaklıklar 

sağlandıktan sonra başlamaktadır (Balliu, 2011). Gençlik dönemini 

tamamlayan bitkilerin 10 0C’nin altındaki sıcaklıklarda soğuklama 
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ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Buna vernalizasyon sıcaklığı adı 

verilmektedir. Vernalizasyon ihtiyacı karşılanan bitkilerde tepe 

tomurcuğu ve yaprak koltuklarında bulunan tomurcuklar çiçek 

taslağına döner ve böylece bitki generatif faza geçmiş olur. Bitkinin 

generatif faza geçmesinde belirli bir fizyolojik aşamaya gelmiş olması 

ve vernalizasyon ihtiyacının karşılanmış olması gerekmektedir. Bitkiler 

ortalama 6 yapraklı iken 10 0C’nin altındaki sıcaklıklarda 4-6 hafta 

boyunca kalmaları gerekmektedir. Vernalizasyon sıcaklığının ideali 7.2 

0C’dir. Soğuklama ihtiyacı karşılanmayan bitkiler generatif fazdan 

vegetatif faza geçemez. Bitkinin soğuklama ihtiyacı yeterince 

karşılanamadığında ise çiçek sayısında azalma ve kalitesi düşük 

çiçekler elde edilir (Günay, 2005; Şalk ve ark., 2008).  

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ 

Lahanalar toprak istekleri bakımından fazla seçici olmasa da en ideal 

topraklar tınlı ve kumlu tınlı topraklardır. Hafif bünyeli topraklarda 

erkencilik, killi topraklarda ise yüksek verim sağlanmaktadır. Toprağın 

su tutma kapasitesi de oldukça önemlidir (Günay, 2005; Şalk ve ark., 

2008).  

Lahanalar serin iklim bitkisidir. Yetiştiricilik için en ideal sıcaklıklar 

15-20 0C arasıdır. 25 0C ve üzerindeki sıcaklıklar baş oluşumunu 

engellediği için istenmemektedir. Erkenci çeşitlerde 0 0C’ nin altına 

düşmesi bitkide soğuk zararına neden olmaktadır. Baş gelişimin sağlıklı 

olabilmesi için gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 5 0C fark olması 

istenilen bir durumdur (Anonim, 2011b). Tohum çimlenmesi için 

gerekli olan sıcaklıklar 20-30 0C arasıdır.  
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YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Lahanalar tohumla da yetiştirilse de dünyada ve ülkemizde fideyle 

üretim yapılmaktadır. Bunun için önce fide yetiştirilir daha sonra 

dikimler yapılır. Fideler yastıklarda da viyollerde de yetiştirilebilir. 

Tarlaya dikimi için fidelerin 3-4 gerçek yapraklarının oluşmuş olması 

gerekmektedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde tohum ekim zamanı 

haziran ayı ortasından temmuz başına kadar devam etmektedir. Kışı set 

geçen bölgelerde ise nisan ayında yastıklara ekim gerçekleştirilir. 

Tohum ekiminden sonra sıcaklıkların 12 0C’nin altına düşmemesi 

gerekmektedir (Şalk ve ark., 2008; Anonim, 2011a).   

Sağlıklı fide elde etmek için fidelerin gelişimi takip altına alınmalı ve 

sulama sıklığı hava sıcaklığına bağlı olarak ayarlanmalıdır. Yabancı ot 

kontrolü büyük önem taşımaktadır. Yabancı ot kontrolünün rahat 

yapılabilmesi için tohum ekimi sıra usulü yapılmalıdır. Bu süreçte 

hastalık ve zararlı kontrolüne de dikkat edilmelidir. Çökerten 

hastalıklarına karşı tohumlar ilaçlanmalı, gerekli durumlarda fungusitle 

fideler ilaçlanmalıdır (Şalk ve ark., 2008; Anonim, 2011a).  

Fideler tarlaya dikilmeden arazi hazırlığı yapılmalıdır. Tarla sürülüp 

kesekler kırıldıktan sonra sıra arası ve üzeri mesafelere göre karıklar 

açılır. Dikimden 1-2 gün önce tarla bolca sulanmalıdır. Fidelerin yaprak 

ayalarının 1/3’ü alınarak ve uzun saçak köklerin bir kısmı alınarak 

dikim tuvaleti yapılır. Dikim gerçekleştirildikten 5-6 gün sonra 

tutmayan fideler sökülerek yerine yeni fide dikimi yapılmalıdır. Fide 

dikiminde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler türe, çeşide, kültürel 

işlemlerin yapılma şekline göre farklılık göstermektedir. Genel olarak 
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sıra arası 60-80 cm, sıra üzeri 40-60cm olarak dikim yapılır (Günay, 

2005; Şalk ve ark., 2008). 

Çapalama 

Yabancı ot durumu ve kaymak tabakası oluşumuna göre çapa programı 

yapılmalıdır. Dikimden 15 gün sonra yüzeysel çapa yapılır. Bir sonraki 

çapa bitki iz düşümü 30 cm’e ulaştıktan sonra azotlu gübrenin kalan 

kısmı toprağa karıştırılarak yapılır (Günay, 2005; Anonim, 2011a).  

Sulama 

İlk sulama bitki kökü çevresinde çatlak oluştuğu zaman yapılır. Lahana 

suyu seven bir bitki olduğu için dikkat edilmelidir. Çevre koşulları, 

toprak yapısı ve bitkilerin içerisinde olduğu gelişim dönemine göre 

sulama periyodu ayarlanır (Şalk ve ark., 2008; Anonim, 2011a).  

HASAT 

Ülkemizde erkenci lahanaların hasadı eylül ve ekim aylarında başlar. 

Soğuk olan yerlerde kasım sonuna kadar hasat devam eder. Don 

tehlikesi olmayan ılıman bölgelerde hasat süresi kısıtlı değildir. 

Lahanalarda, yetiştiricilik çeşidin erkencilik-geçicilik özelliğine, 

kültürel bakım koşullarına ve başların istenilen boyutlara ulaşmasına 

bağlı olarak hasat zamanı değişmektedir. Hasat, fide dikiminde 2-5 ay 

sonra başlar. Başlar tek tek kesilerek hasat genelde elle yapılır. Bitkinin 

dikim mesafelerine, bakım şartlarına ve çeşidin iriliğine göre verim 

dekardan 1,5-7 ton arası değişmektedir (Şalk ve ark., 2008; Anonim, 

2011b). 
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GİRİŞ 

Karnabahar, Brassicaceae veya Cruciferae familyasının Brassica cinsi 

içerisinde yer almaktadır ve Latince isimlendirmesi Brassica oleracea 

var. botrytis’dir. Karnabaharda tüketilen kısım baş veya taç olarak 

adlandırılmakta, taç kullanımı daha yaygın olmaktadır. Karnabaharda 

taç, bitkinin büyüme konisinin dallanması ile oluşmaktadır (Vural ve 

ark., 2000). Karnabahar buharda pişirme, haşlama, kızartma, turşu ve 

dondurulmuş olarak tüketilmektedir (Vural ve ark., 2000).  

Besin değeri açısından; 100 g karnabahar 93 g su, 1.5 g şeker, 2.1 g 

diyet lif, 1.9 g protein, 0.1 mg thiamin, 0.1 mg riboflavin, 0.6 mg niacin, 

50-90 mg Vitamin C, 0.6 mg pantothenat içermektedir (Grout, 1988: 

Bender, 1982). USDA (2018)’ya göre ise, 100 g karnabaharda 92.1 g 

su, 25 kcal enerji, 1.92 g protein, 0.28 g yağ, 0.76 g kül, 4.97 g 

karbonhidrat, 2 g diyet lif, 1.91 g şeker (0.94 g glikoz, 0.97 fruktoz), 22 

mg kalsiyum, 0.42 mg demir, 15 mg magnezyum, 44 mg fosfor, 299 

mg potasyum, 30 mg sodyum, 0.27 mg çinko, 0.039 mg bakır, 0.155 

mg manganez, 48.2 mg vitamin C, 0.05 mg thiamin,0.06 riboflavin, 

0.507 mg niacin, 0.667 mg pantothenic asit, 0.184 mg vitamin B-6 

bulunmaktadır. Verilen değerlerden de görüldüğü gibi, karnabahar 

birçok önemli mineral madde ve vitaminin yanı sıra, yüksek oranda 

protein ve diyet lif içermektedir. Bitkisel ürünlerde yüksek protein çok 

yaygın olmadığı için, karnabahardaki protein oranı oldukça önemlidir. 

Ayrıca, Brassicaceae familyasından olan karnabaharda sağlık açısından 

da önem arz eden glukosinolatlar bulunmaktadır. Glukosinolatlar; 

lahana, brokoli, karnabahar gibi sebzelerde keskin tat ve kokuyu veren 
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kükürt ve azot içeren ikincil bitki metabolitleridirler. Glukosinatların 

faydasını artırmak için, çiğ tüketilen sebzeler iyi çiğnenmelidir. Ayrıca, 

daha iyi faydalanabilmek için uzun süre, yüksek sıcaklıkta ve bol suda 

pişirme ve uzun süre depolanma gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır 

(Yılmaz ve Büyüktuncer Demirel, 2017). Glukosinolatların sağlık 

üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar, daha çok laboratuvar 

deneylerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, pratiğe aktarılan 

çalışmaların sayısı da artmaktadır (Connolly ve ark., 2021).  

Karnabaharın ekonomik önemine baktığımızda; FAO 2021 yılı 

verilerine göre, dünyada 1.378.085 ha alanda 25.843.741,37 ton 

karnabahar ve brokkoli üretimi yapıldığı görülmektedir. Üretimde ilk 

sırada 9.537.519,02 ton ile Çin gelmektedir. Türkiye’de ise FAO (2021) 

verilerine göre 14.181 ha alanda, 339.331,00 ton karnabahar ve 

brokkoli üretimi yapılmaktadır. TÜİK (2022) verilerine göre ise 1988 

yılı Türkiye karnabahar üretimi 67.000,00 ton iken, 2022 yılı üretimi 

artarak 239.857,00 ton olmuştur.  

Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı 

Smyth (1995), Orta Çağ'ın başlarında karnabaharın bilinmediğini ve 15. 

yüzyılın sonlarında Levant veya Kıbrıs'dan Avrupa'ya getirildiğinin 

bilindiğini belirtmektedir. Benzer şekilde farklı bir kaynakta, 

karnabaharın evriminin muhtemelen Doğu Akdeniz'de gerçekleştiği 

(Grout, 1988: Thompson, 1976; Snogerup, 1980; Gustaffson, 1982) ve 

15. yüzyıldan beri Avrupa'da yetiştirildiğinin bilindiği raporlanmıştır. 

Farklı kaynaklarda ise karnabaharın en eski kaydının M.Ö. 6. yüzyıla 

kadar uzandığı, Pliny’nin milattan sonra 2. yüzyılda bu konuda yazdığı, 
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12. yüzyılda İspanya'da, bin yıldan fazla bir süredir yetiştirilen 

Suriye'den getirilen üç çeşit tanımlandığı, Türkiye ve Mısır'da Avrupalı 

yazarlar tarafından 16. yüzyılda karnabahardan bahsedildiği ve ancak 

bu ülkelerde 1500-2000 yıl veya daha uzun süredir bilindiği, 1586'da 

İngiltere'de karnabaharın Kıbrıs adasından geldiği için "Kıbrıs 

lahanası" olarak anıldığı, İngiltere'de Kıbrıs’dan temin edilen 

tohumların kullanıldığı, 1619’da Londra sebze pazarında karnabaharın 

görüldüğü ve 1600 civarında Fransa'da da yetiştirildiği bilgileri 

bulunmaktadır (Anonim, 2014). 

MORFOLOJİSİ 

Kök: Karnabaharda kökler, ana kazık kök ve toprak yüzeyine yakın bol 

saçak kök şeklindedir (Vural ve ark., 2000). 

Gövde: Gövde uzunluğu 40-60 cm, kalınlığı 4-8 cm olup, üst kısmında 

yoğun yaprak oluşur (Vural ve ark., 2000).  

Yaprak: İlk yapraklar dışa doğru, iç yapraklar içe doğru gelişerek 

karnabahar taçını örterler. Böylece tüketilen kısmı güneş yanıklığı ve 

diğer çevresel etmenlerden korurlar (Vural ve ark., 2000). Erkenci 

çeşitlerde daha az, 15-30 yaprak oluşur (Vural ve ark., 2000: Eşiyok ve 

Eser, 1990). Yapraklar dar, lahana yapraklarına göre daha uzun, koyu 

gri, maviye yakın yeşil renkli, yaprakların üzeri mum tabakası ile 

kaplıdır (Vural ve ark., 2000) ve yaprak sapı yoktur (Şalk ve ark., 2008). 

Yaprakların bitki üzerinde yukarı doğru dik gelişimi ile lahanadan ayırt 

edilebilir (Şalk ve ark., 2008). 
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Taç (baş) ve çiçek: Karnabaharda taç rengi beyaz, kirli beyaz, sarı, mor 

ve turuncu olabilmektedir (Vural ve ark., 2000; Güvenç, 2016, Geiger, 

2019). Mor renkli taçlarda, bu renk doğal bir fitokimyasal olan 

antosiyanin nedeniyle olmaktadır (Geiger, 2019). Turuncu taç rengi, β-

karoten tarafından oluşturulmakta ve turuncu karnabaharın beyaz 

olandan daha fazla β-karoten tutmasına izin veren bir tek gen 

mutasyonuyla ortaya çıktığı bildirilmektedir (Crisp ve ark., 1975; 

Geiger, 2019; Welsch ve ark., 2020). Geç hasat ve güneşe maruz kalma 

taç renginin sarıya dönüşmesine neden olabilir ve bu pazar açısından 

istenmeyen bir durumdur (Vural ve ark., 2000). Taç büyüklüğü, ağırlığı 

ve kalitesi çeşitlere, iklime, ekim-dikim zamanı ve sıklığına, yetiştirme 

koşullarına göre değişmektedir (Vural ve ark., 2000: Eşiyok, 1990; 

Eşiyok ve Eser, 1990; Eser ve ark., 1992). Taç genişliği 10-25 cm, 

ağırlığı 0.250-5 kg arasında değişmektedir (Vural ve ark., 2000: Eşiyok 

ve Eser, 1990). 

Karnabaharda çiçekler erselik olup, taç yaprak rengi açık-koyu sarı 

arasındadır. Yüksek oranda yabancı tozlanma özelliği göstermektedir 

(Güvenç, 2016). Ana çiçek sapı 60-90 cm olup, çiçeklenme süresi üç 

haftadır. Düşük sıcaklıklarda süre uzar, tersinde kısalır. Düşük 

sıcaklıklardan sonraki yüksek sıcaklıklar, çiçek tomurcuklarını yaprak 

tomurcuğuna dönüştürmekte ve çiçeklenme ve döllenme 

gerçekleşmemektedir (Vural ve ark., 2000). 

Taçların olgunlaşmamış çiçek veya çiçek taslaklarından oluştuğu 

bildirilmektedir (Güvenç, 2016). Karnabaharda ana başın hasadından 

sonra yeni baş oluşumu gerçekleşmemekte, brokkolide ise ana başla 
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birlikte küçük başlarda oluşmakta ve birden fazla hasat yapılmaktadır 

(Güvenç, 2016). 

Tohum: Tohumlar silika şeklinde baklaların içinde bulunurlar ve çiçek 

açılmasından 3-4 hafta sonra tohumlar oluşur (Vural ve ark., 2000). Bir 

baklada 1-30 arasında tohum bulunmakta (Vural ve ark., 2000: Günay, 

1984; Eşiyok ve Vural, 1987), sayı iklim (sıcaklık, yağış vb.) ve 

yetiştiricilik koşullarına göre değişmektedir. Tohum özellikleri; oval 

veya yuvarlak, 2-3 mm çapında, açık veya koyu kırmızı kahverenginde, 

250-400 adet/g tohum ve 4-6 yıl çimlenme gücü şeklinde 

tanımlanabilir. Optimum çimlenme sıcaklığı 20-25oC, alt üst değerler 

10-30oC olup, ideal koşullarda 3-4 günde çimlenme gerçekleşir (Vural 

ve ark., 2000). 

İKLİM İSTEĞİ 

Karnabahar serin iklim sebzesi olup, optimum gelişme sıcaklığı 15-

20oC’dir. 20oC’nin üzerindeki sıcaklıklar, taç kalitesini bozmaktadır. 

Vejetatif dönemde, baş oluşturmadan önceki düşük sıcaklılara, -4-

5oC’lik donlara, hatta çok kısa süreli -10oC’ye bile dayanabilmektedir. 

Baş oluşundan sonra donlara hassas hale gelirler ve başlar suda 

haşlanmış gibi görünüm kazanırlar. Taç oluşumundan sonraki yüksek 

sıcaklılar da vejetatif gelişmeyi hızlandırır, taç lopları arasından 

yapraklar çıkar ve pazar değeri düşer. Taçlar pazar olgunluğu dönemine 

geldiğinde, sıcaklığın 0oC’nin altına düşmesi de taç kalitesini 

düşürmektedir (Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). 

Tohum çimlenmesinde optimum sıcaklık isteği, 20-30oC’dir ve bu 

aralıkta 3-4 günde çimlenme gerçekleşir. Erkencilik amacıyla erken 
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tohum ekimlerinde, sıcaklık 10oC’nin altında olmamalıdır. 0-10oC 

arasında da çimlenme olur, ancak süre uzar. Fide döneminde yükselen 

ve düşen sıcaklıklar, taç kalitesi üzerine olumsuz etki yapar, dağınık taç 

gelişimi gerçekleşir. Ayrıca, bitki gelişimi yavaşlar ve yapraklar 

küçülür (Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008). 

Karnabahar, ışık isteği açısından gün-nötr’dür. Gelişim ve taç oluşumu 

üzerine ışığın etkisi bilinmemektedir. Ancak, kısa gün şartlarında 

çiçeklenmede azalma, çiçek sürgünleri ve salkımlarda kısalma, 

salkımdaki çiçek adedinde azalma, çiçeklerde küçülme, çiçek 

organlarında deformasyon, tohum verim ve kalitesinde olumsuzluklar 

görülürken; uzun gün şartlarında fazla çiçeklenme, tohum verim ve 

kalitesinde artma gözlemlenir (Vural ve ark., 2000; Şalk ve ark., 2008). 

Toprak isteği 

Toprak isteği açısından pek seçici değildir. Su tutma kapasitesi yüksek, 

derin kumlu-tınlı, pH değeri 5.5-6.5 arasında olan topraklarda 

yetiştirilebilir. Ağır bünyeli topraklarda özellikle kış döneminde, oluşan 

suyun iyi drene edilmesi gerekmektedir. Hafif bünyeli topraklarda, 

kuraklığa hassas olduğu için çok tercih edilmemektedir. Organik 

maddece zengin topraklarda ve aşırı azotlu gübrelemede bitki vejetatif 

gelişimi, yaprak sayısı artar ve baş oluşumu gecikirken, kumlu 

topraklar çabuk ısınır ve başlar gevşek olur (Vural ve ark., 2000; Şalk 

ve ark., 2008). Asitli topraklarda Mo noksanlığı, alkali topraklarda Bor 

noksanlığı görülebilmektedir. İyi bir ekim nöbeti de karnabahar 

yetiştiriciliğinde tavsiye edilmektedir. 
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YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Karnabahar hem tohumla hem de fide ile yetiştirilebilmekle beraber, 

fide ile yetiştiricilik daha yaygındır. Fideler, üreticiler tarafından da 

hazırlanabilmekle beraber, genellikle fide firmalarından temin 

edilmektedir. Üretici tarafından hazırlanacaksa, m2’den 600-700 fide 

alınacak şekilde, m2’ye 2-3 g tohum atılmaktadır. Bir dekar alana 

yetecek fide için 4-5 m2’lik yastık alan kullanılır. Türkiye’de 

karnabahar yetiştiriciliği daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerinde yapılmaktadır. Tohum ekim zamanı Ege ve Akdeniz gibi 

kışı ılıman geçen yerlerde haziran ortası ile temmuz başlarına kadar 

olan süredir. Erkencilik hedeflendiğinde ekim, mayıs başlarında 

yapılmaktadır. Doğu Anadolu’da, İç Karadeniz’de, İç Anadolu ve Geçit 

bölgelerde yaz aylarında üretim, sahil kesimlerde sonbahar ve kış 

aylarında üretim yapılmaktadır. Doğu Anadolu’da, İç Karadeniz’de, İç 

Anadolu ve Geçit bölgeleri gibi kışı soğuk olan yerlerde tohum ekim 

zamanı, Mart sonu Nisan başıdır. Toprak sıcaklığına bağlı olarak, 

tohumlar 3-7 günde çimlenirler. Karnabahar fide elde edilme süresi, 

mevsime göre 30-40 gün sürmektedir. Dikim zamanına göre, fide 

yetiştiricilik zamanı ayarlanmalıdır (Şalk ve ark., 2008). 

Fide dikiminden önce, dikim yapılacak yerin hazırlığı gerekmektedir. 

Toprak işlenir ve yapılacak dikim şekline göre dikim yerleri hazırlanır. 

Dikimden önce sulama yapılarak, 1-2 gün beklenerek tavlı toprağa ya 

da beklemeden çamura dikim yapılabilir. Çamura dikimde fide büyüme 

uçlarının çamur içinde kalmamasına dikkat edilmelidir. Sıra arası ve 

üzeri mesafeler çeşide, örtüaltı mı açıkta mı üretim yapılacağına, 
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hasadın elle mi makine ile mi yapılacağına göre değişir. Sıra üzeri 30-

40 cm, sıra arası 50-80 cm, küçük taç oluşturan kuvvetli büyümeyen 

çeşitlerde sıra arası 50-60 cm’e ayarlanabilir (Şalk ve ark., 2008). Şekil 

1’de de sıra üzeri ve arası 50 cm’e ayarlanmış bir dikim planı 

görülmektedir.  

Dikimden 15 gün sonra birinci çapa yüzeysel olarak yabancı otları 

elemine etmek ve toprağı gevşetmek, birinci çapadan 15-20 gün 

sonrada gübrelerin bir kısmını vermek, yabancı otları elemine etmek 

için ikinci çapa yapılır (Şalk ve ark., 2008).  

Vejetasyon süresine uzun olup, erkencilik ile bitki büyümesi arasında 

pozitif ilişki vardır. Erkenci çeşitlerde küçük bitki ve taç, geç çeşitlerde 

iri bitki ve taç meydana gelmektedir. Erkenci çeşitler yaklaşık 3 ayda, 

geçci çeşitler 4-5 ayda hasada gelmektedir (Güvenç, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Örnek Bir Lahana-Karnabaharda Dikim Sistemi 
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Fide dikimi esnasında dikkat edilecek bazı hususlar (Fritz ve ark., 

2017):  

 

- İlkbahar geç donlarından önce fide dikimi yapılmamalıdır. 

Düşük sıcaklıklar, büyümeyi yavaşlatabilir ve fidelere zarar verir. 

- 4 inç (inch)’den daha kısa ve iyi bir kök sistemine sahip olan 

fideler kullanılmalıdır. 

- Lahana kurdunu kontrol etmek için bir insektisit ile yüksek 

fosforlu başlangıç solüsyonları kullanılabilir. 

- Fide dikiminden hemen sonra sulama yapılmalı ve fidelerin su 

durumu sürekli kontrol edilmelidir. 

- Altı haftadan daha yaşlı fidelerin kullanımı tavsiye 

edilmemektedir. 

 

Gübrelemesi 

Karnabahar yetiştiriciliğinde vejetatif ve generatif gelişme arasındaki 

fizyolojik denge kurulmalıdır. Dekara 13-14 veya 17 kg azot (N), 5 kg 

veya 10-12 kg fosfor (P), 14-16 kg potasyum (K2O) ve 4-7 ton çiftlik 

gübresi tavsiye edilmektedir. Azotlu gübrenin yarısı, potasyumlu ve 

fosforlu gübrenin tamamı dikimle, kalan azot dikimden 4 hafta sonra 

verilmesi önerilmektedir. Karnabaharda molibden (Mo) ve bor (B) 

noksanlığı önemli sorunlara neden olmaktadır. Mo noksanlığı 

yaprakların incelmesi, şiddetli durumda yaprak ayasının kaybolması, 

sadece orta damarın kalması; B noksanlığı gövdenin orta kısmının 

kahverengileşmesi, başta haşlanmış gibi lekelerin oluşması, lekelerin 

kuruyarak sertleşmesi, bu kısımların çürümesi şeklinde ortaya 
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çıkmaktadır. Bor noksanlığında, yapraklara boraks püskürtülmesi 

önerilmektedir. Mo noksanlığına erkenci çeşitler daha hassastır ve asitli 

topraklarda da çeşitlere göre farklı tepkiler olabilmektedir. Mo 

noksanlığında toprak asitli ise kireçleme ile pH’yı yükseltmek, sodyum 

veya amonyum molibdat kullanımı önerilmektedir (Vural ve ark., 2000; 

Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). 

Sulaması 

Karnabahar yetiştiriciliğinde yağmurlama sulama, fungal hastalıklara 

ve güneş yanıklığı gibi sorunlara neden olabileceği için tavsiye 

edilmemektedir. Damla sulama ideal olan sulama şeklidir. Dikimden 

hemen sonra can suyuna dikkat edilmelidir. Can suyunun yetersiz ve 

geç verilmesi durumunda taç kalitesinde bozulmalar olabilmektedir 

(Şekil 2-3). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 2. Can Suyu Geç Verilmiş ve Düzenli Sulanmamış   

Karnabahar Örneği 
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Şekil 3. Can Suyu Geç Verilmiş ve Düzenli Sulanmamış Karnabahar 

Örneği 

HASAT 

Hasat taç çapları 15-20 cm, ağırlık yaklaşık 800-1000 g olduğunda 

yapılmakta, 2000-2500 adet/da baş elde edilmektedir. Ancak, 

pazarlanabilir durumdaki taçların sayı ve büyüklüğüne de bağlı olup, 

erkenci çeşitlerde daha küçüktür ve taç ağırlığı 600-700 g ile 5000-6000 

g arasında değişmektedir (Vural ve ark., 2000). Hasat olgunluğunda 

taçlar aşırı olgunlaşmamış, dağılmamış, sıkı ve beyaz renkli olmalıdır. 

Her bitkiden sadece bir taç hasat edilmektedir (Şekil 4-5). Hasattan 

sonra birkaç dış yaprak bırakılarak diğerleri koparılır. Pazara sürekli 

karnabahar sağlayabilmek için, farlı tarihlerde dikim yapılabilir 

(Güvenç, 2016). Ilık havalarda hasat süresi bir hafta iken, soğuk 

koşullarda bir aya kadar uzayabilmektedir (Vural ve ark., 2000). Hasat 

elle, keskin bir bıçak ile yapılmaktadır (Şalk ve ark., 2008).  
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TSE standartlarına göre başlar ikiye ayrılırlar ve birinci sınıf başlarda 

baş şekli ve renk açısından farklılık istenmez. Başların sıkı ve pürüzsüz 

olması istenir. İkinci sınıfta, kusurlu renk ve gevşemiş baş kabul 

edilebilir. Her iki sınıfta da dört boy bulunur ve çapları: 1. boy’da baş 

çapı 300 mm’den fazla, 2. boyda çap 250-300 mm arasında, 3. boyda 

çap 200-250 mm arasında, 4. boyda çap 150-200 mm arasındadır (Şalk 

ve ark., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Tam Hasat Zamanına Gelmiş Karnabahar 
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Şekil 5. Hasat Edilen Karnabahar 

MUHAFAZA 

Başlar hasat edildikten sonra 0.5-1oC’de %80 oransal nemde 6-8 hafta 

muhafaza edilebilmektedir (Şalk ve ark., 2008; Güvenç, 2016). En fazla 

muhafaza süresi 3 ay olup, yüzeyin düzgün olması pazar kalitesini 

arttırmaktadır. 

YETİŞTİRİCİLİK PROBLEMLERİ 

Küçük (düğme) baş oluşumu (button): Kuraklık, bitki 

zararlanmaları, soğuk-sıcak havalar, besin elementi noksanlığı 

(Güvenç, 2016), azot noksanlığı, fidelerde soğuk hava şoku ve vejetatif 

gelişmeyi kısıtlayan diğer faktörler (Fritz ve ark., 2017) tetikleyebilir. 

Bitkilerin yeterli vejetatif gelişme göstermeden, yeterli yaprak 

oluşturmadan generatif faza olması gerekenden erken geçmeleri nedeni 

ile oluşabilmektedir (Şalk ve ark., 2008). Yumurta baş olarak da 

adlandırılmaktadır (Şalk ve ark., 2008). Başların normal irilikte 
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olmaması nedeni ile bu şekilde isimlendirilmekte ve oluşan ürünün 

pazarlama değeri kalmamaktadır. 

Kahverengileşme (koflaşma): Bazı besin elementlerinin yetersizliği 

veya fazlalığı neden olur. Ürün pazarlama özelliğini kaybeder (Güvenç, 

2016). 

Pirinçlenme: Taç gelişimi esnasında sıcaklıkların yüksek olması, 

gelişimin hızlı olması, fazla azotlu gübreleme pirinçlenmede etkin 

olabilmekte, çeşitlerin yatkınlığı da değişebilmektedir. Taç oluşumu 

esnasında çiçek tomurcuklarının irileşerek pirinç büyüklüğüne ulaşması 

ve haşlanmış pirinç kümesi görünümü şeklinde oluşur (Şalk ve ark., 

2008). 

Generatif döneme eksik geçiş: Taç oluşumundan önce 

vernelizasyonun tam karşılanmaması sonucu, bitkinin baş oluşturmaya 

çalışması esnasında vejetatif faza geri dönerek başı meydana getiren 

loblar arasında brakte yapraklar oluşturur. Böyle taçların tüketiminde 

sakınca olmamakla beraber, pazarlama değeri düşer (Şalk ve ark., 

2008). 

Körlük: Fide dönemindeki düşük sıcaklıklar nedeni ile fidelerin 

büyüme uçlarının ölmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Büyüme ucu ölen 

fide yaprak oluşturmaya, büyümeye devam edemeyeceği için 

kullanılamazlar (Şalk ve ark., 2008). Oluşan yapraklar iri, koyu yeşil, 

kalın ve köşeli olur. Zararlılarda neden olabilirler. Düşük sıcaklıklardan 

kaçınmak ve zararlı kontrolü önemlidir (Fritz ve ark., 2017). 
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Baş şeklinin değişmesi: Olması gerekenden yüksek sıcaklıklar başın 

konik şekilli olmasına, baş loblarının açılmasına, sıkı olmayan baş 

oluşumuna, düşük sıcaklıklar ise başın yassılaşmasına neden olur (Şalk 

ve ark., 2008). 

Kırbaç kuyruğu (whiptail): Molibden eksikliği veya asitli topraklarda 

yetiştiricilik nedeni ile oluşur. Yaprak ayası düzgün gelişmez, kırışık ve 

kayış gibi olur, şiddetli vakalarda yalnızca orta damar gelişir, büyüme 

noktası deforme olur, pazarlanabilir baş üretilemez (Fritz ve ark., 2017). 

Kararma (browning): Bor noksanlığı ve karnabahar taçlarının gelişim 

esnasında ışığa maruz kalması nedeni ile oluşur. Gövdenin merkezinde 

ve baş ve taç sapındaki dallarda sulu alanlar gelişir, gövde içi boş ve 

siyah hale gelebilir. Karnabaharda ilk dış görünüş taç yüzeyinde 

gerçekleşir. Daha sonra bu alanlar, genellikle içi boş gövde ile 

ilişkilendirilen paslı bir kahverengiye dönüşür. Etkilenen taçlar, hem 

çiğ hem de pişmiş halde acıdır. Bor noksanlığının diğer belirtileri, 

yaprakların rengindeki değişiklikler ve kalınlaşma, kırılganlık ve yaşlı 

yapraklarda aşağı doğru kıvrılmadır ve bunu orta damarın üst tarafında 

kabarcıkların gelişmesi takip eder. Şiddetli vakalarda, küçük yapraklar 

ve büyüme noktası ölebilir (Fritz ve ark., 2017). 

Yaprak uç yanığı (leaf tipburn) (lahana ve karnabaharda görülür): 

Toprakta yeterli düzeyde kalsiyum olsa bile su stresi veya düzensiz 

sulama nedeniyle kalsiyum eksikliği ile ortaya çıkar. Genç yaprakların 

uçlarında kahverengileşme meydana gelir. Lahanadaki esmerleşme 

ancak baş kesilip açıldıktan sonra görülebilir (Fritz ve ark., 2017).  
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Lahana grubunun tüm üyeleri, kalsiyum ve bor eksikliğine maruz 

kalırlar ve hepsi manganez, magnezyum ve molibden’e ihtiyaç 

duyarlar. Ayrıca, karnabahar bakır ihtiyacı da gösterir (Fritz ve ark., 

2017). 

Azot eksikliği: Erken baş oluşumuna (su eksikliği, zayıf drenaj ve fide 

döneminde soğuk şok da erken baş oluşuma neden olur), soluk yeşil 

yaprak rengine ve zayıf büyümeye neden olur (Fritz ve ark., 2017). 

Bor eksikliği: Karnabaharda sapın içi boşalır ve taçlar renksizleşir ve 

deforme olur, brokolide çiçekler kahverengiye döner. Lahana grubu, 

bor toksisitesine karşı da hassastır. Toksisite semptomları, yaşlı 

yaprakların kenarlarında kavurucu olarak fark edilmektedir (Fritz ve 

ark., 2017). 

Magnezyum eksikliği: Yaşlı yapraklar, damarlar dışında yeşil 

renklerini kaybederler (Fritz ve ark., 2017). 
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GİRİŞ 

Brokkoli tek yıllık bir serin iklim sebzesidir (Anonim, 2021). 

"Brokkoli" adı, bir lahananın çiçekli tepesini ifade eden İtalyanca 

"broccolo" kelimesinden türetilmiştir (Hang Li ve ark., 2021). Brokkoli 

dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli bir sebzedir. 1999 yılında dünya 

çapında yaklaşık 15 milyon ton olan brokkoli ve karnabaharın toplam 

üretimi, 2019 yılında yaklaşık 26.92 milyon tona yükselmiştir (FAO, 

2021). Ayrıca 2019 yılında en büyük brokkoli ve karnabahar üreticisi 

olarak ilk sırada Çin (yaklaşık 10.64 milyon ton), ardından Hindistan 

(yaklaşık 9.08 milyon ton) ve ABD (yaklaşık 1.25 milyon ton) 

gelmektedir (Hang Li ve ark., 2021). 

Brokkoli Türkiye’de diğer sebze türlerine göre daha az bilinse de 

yüksek besin içeriği sayesinde son 10-15 yılda oldukça popüler hale 

gelmiştir. Brokkoli yetiştiriciliği Ülkemizde, Ege, Akdeniz ve Marmara 

bölgelerinde yaygın olarak yapılmakta fakat bölgelerin üretim 

miktarları istatistiki açıdan tam olarak bilinmemektedir (Anonim, 

2021). Ülkemizde brokkoli üretim miktarları ilk olarak 2004 yılında 

kayıt altına alınmaya başlanmıştır (Çizelge 1). 2004 yılında brokkoli 

üretim miktarı 6.500 ton iken, 2018 yılına gelindiğinde bu miktar 

69.592 tona ulaşmıştır. 2020 yılında 95.057 ton brokkoli üretimi 

gerçekleşirken, 2021 yılında bu üretim %10.1 oranında artarak 104.614 

tona yükselmiştir. 2022 üretim değeri incelendiğinde ise %2.1 değişim 

oranıyla 106.792 ton brokkoli üretimimiz olduğu dikkat çekmektedir 

(TÜİK, 2022).  
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Çizelge 1. Ülkemizde yıllara göre brokkoli üretim miktarları  

 

Brokkoli besin değeri yüksek olan bir sebze türüdür.  Çeşitli mineraller, 

vitaminler, diyet lifleri ve fitokimyasalların (ör. glukosinolatlar ve 

fenolik bileşikler) kaynağı olarak bilinmektedir (Li ve ark., 2021; 

Thomas ve ark., 2018; Hang Li ve ark., 2021). Brokkolide bulunan 

birçok sağlıklı besin maddeleri ve fitokimyasallar, belirli 

rahatsızlıkların ve hastalıkların önlenmesine ve yönetilmesine katkıda 

bulunabilmektedir. Brokkolinin yararlı etkileri (örneğin, antioksidan, 

anti-inflamasyon, anti-kanser, anti-mikrop, metabolik sendromların 

düzenlenmesi, nöroproteksiyon ve renoproteksiyon) çok sayıda 

çalışmayla kanıtlanmıştır (Le ve ark., 2020; Li ve ark., 2021). Son 

zamanlarda yapılan klinik çalışmalar, brokkoli'nin şiddetli COVID-19 

semptomlarının önlenmesine katkıda bulunabileceğini öne sürmüştür 

(Bousquet ve ark., 2021). Bu nedenle brokkoli, sağlık potansiyeli olan 

Yıllar Brokkoli üretim miktarları 

(ton) 

2004 6.500  

2018 69.592  

2019 80.920 

2020 95.057 

2021 104.614 

2022 106.792 

%Değişim (2020/2021)  10.1 

%Değişim (2021/2022) 2.1 
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fonksiyonel besinler arasında bulunmaktadır (Hang Li ve ark., 2021). 

Brokkolinin 100 g yenilebilir kısımlarının besin içeriği ve değerleri 

Çizelge 2’de verilmiştir (Anonim, 2021).  

Çizelge 2. Brokkolinin 100 g yenilebilir kısımlarının besin içeriği  

Vitamin ve 

Mineraller 
Taze 

Pişirilmiş 

kaynatılmış 

Dondurulmuş 

kurutulmuş 

Vitamin A 

(I.U.) 
2.500 2.500 1.900 

Vitamin C 

(Askorbik 

asit) (mg) 

113 90 73 

Niasin (B₃) 

(mg) 
0.9 0.8 0.5 

Riboflavin 

(B₂) (mg) 
0.23 0.20 0.11 

Tiamine (B₁) 

(mg) 
0.10 0.09 0.06 

K (mg) 382 276 220 

Ca (mg) 103 88 41 

P (mg) 78 62 58 

Na (mg) 15 10 12 

Fe (mg) 1.1 0.8 0.7 

 

Brokkoli üretiminin yaklaşık %60-75'ini oluşturan yaprak ve sap gibi 

brokkoli yan ürünleri genellikle hasat sırasında atılmaktadır (Petkowicz 

ve Williams, 2020). Atılma durumu, paketleme, sevkiyat ve perakende 

satış sırasında da meydana gelmektedir. Küresel nüfusun artışıyla 

birlikte bitkisel ürünlere olan yaygın ihtiyaç artmakta, fakat tarım 
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alanları gün geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle tarımsal-endüstriyel yan 

ürünlerin ve atıkların kullanılması tarımın sürdürülebilir hale 

getirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Brokkolinin atılan 

kısımlarının besin değerlerinin belirlenmesi ve farklı amaçlarla 

kullanımının sağlanması daha fazla yararlanma için bir temel 

sağlamaktadır (Hang Li ve ark., 2021). 

Tarih, köken, taksonomi ve coğrafi dağılım 

Brassica oleracea L., doğu Akdeniz Havzasında ortaya çıkan önemli 

bir türdür (Ciancaleoni ve ark., 2013). Güney İtalya, Sicilya ve küçük 

İtalyan adalarında çok çeşitli renklerde brokkoli ve karnabahar 

bulunduğu için, bu bölge her iki sebzenin de ana vatanı olarak 

gösterilmektedir (Hammer ve Laghetti 2006). Bazı araştırmacılar, 

brokkolinin ilk olarak güney İtalya'da kültüre alındığını öne 

sürmektedir (Hammer ve ark. 1999; Perrino ve ark., 2004; Ciancaleoni 

ve ark., 2013). Morfolojik özelliklere dayalı çalışmalarla belirlenen tam 

taksonomik konumu B. oleracea L. subsp. capitata (L.) DC. convar. 

Botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck olan brokkolinin, Akdeniz 

bölgesinden, 17. yüzyılda Amerika ve İngiltere'ye, 1900'lerin 

sonlarında da Çin'e yayıldığı bilinmektedir (Hammer ve ark., 2013; 

Ciancaleoni ve ark., 2013; Hang Li ve ark., 2021). 
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BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Olgun bir brokkoli bitkisinin taze ağırlığı yaklaşık 776 g’dır. Bitkinin 

en büyük bölümünü %47 ile yapraklar, %21’ini saplar, %17’sini kökler 

ve %15’ini çiçekler oluşturmaktadır (Liu ve ark., 2018). Genellikle, 

kısa narin saplara sahip brokkoli çiçekleri ve brokkoli filizleri beslenme 

amacıyla kullanılmaktadır. Yaprakları ve büyük sapları, ticari olarak 

yeterince kullanılmayan kısımlar ise yan ürünlerdir. Brokkoli çiçeği 

tüketilmeden önce genellikle haşlama veya kızartma işleminden 

geçerken (Wang ve ark., 2020), brokkoli filizleri taze olarak 

tüketilebilmektedir (Villa˜no ve ark., 2019; Hang Li ve ark., 2021).  

Karnabahar ve brokkoli morfolojik olarak birbirlerine benzese de 

arasındaki temel farklılık, karnabaharda çiçek taslakları beyaz renkli 

iken, brokkolide grimsi yeşil renklidir. Bitkide, kalın ve etli çiçek 

saplarının ucunda yeşil çiçek tomurcuklarıyla oluşan bir taç 

bulunmaktadır. Bitkide, büyük yaprak aralarındaki koltuklarda önce 

ana taç oluşur, daha sonra yaprak koltuklarından sürgünler çıkarak daha 

küçük etli taçlar oluşur. Yan taçlar, ana taçtan daha küçük yapılıdır. Ana 

tacın hasat edilmesiyle, daha küçük yapılı olan yan taçlar gelişmeye 

başlar (Günay, 2005; Şalk ve ark., 2008).   

Çiçeklenmeden önce, bileşik salkımlardaki normal tomurcuklar 

içerisinde çiçek taslakları oluşmaktadır. Brokkoli bitkisi lahana ve 

karnabahardan daha büyük yapılıdır. Brokkoli gövdesi yaklaşık 100-

120 cm uzunluğunda olmaktadır. Çiçek tomurcukları gövdenin uç 

kısmında bulunmaktadır. Yaprakları oval şekilli ve saplı bir yapıda olup 

koyu mavimtırak renklidir (Günay, 2005).   
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Brassica oleracea L. (2n = 29 = 18), polimorfik bir S lokusu tarafından 

kontrol edilen sporofitik bir kendine uyumsuzluk sistemi nedeniyle 

yüksek derecede yabancı tozlanan (%72-95) bir sebzedir. Tozlanma 

böcekler aracılığıyla olmaktadır (Kachroo ve ark., 2001; Takayama ve 

ark., 2001). Çiçekte 4 sepal, 4 petal yaprak, 6 adet stamen bulunur ve 

yumurtalık üst durumludur (Şalk ve ark., 2008). 

Tür, kültüre alınan bitkilerde yapısal evrimin en muhteşem 

örneklerinden biridir (Babula ve ark., 2007). Oleracea alt türü olarak 

belirlenen en ilkel B. oleracea (syn. B. oleracea var. sylvestris L., 

gövdelerin alt kısımları odunsu ve üst kısımları otsu olan kısa, çalımsı 

bir bitki) tüm bahçe bitkileri türlerinin atalarının atası olarak kabul 

edilir (Ciancaleoni ve ark., 2013). 

Brokkoli, karnabahar gibi bol miktarda saçak köke sahip ve kökleri 

yüzlektir. Brokkoli tohumlarının ağırlığı 0,33 ile 0,84 g/100 tohum 

arasında değişmektedir. 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük brokkoli 

filizlerinin ağırlığı sırasıyla 1.55–3.67, 2.55–5.56 ve 3.06–6.00 g/100 

bitkidir (Hang Li ve ark., 2021). Tohumlar yuvarlak şekilli ve 1000 tane 

ağırlığı 3-4 gramdır. Depo koşullarında 4-5 yıl çimlenme özelliğini 

korurlar (Günay, 2005; Şalk ve ark., 2008).   

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ 

Brokkoli yetiştiriciliğinde, su tutma kapasitesi yüksek, derin ve humus 

bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir. Kullanılacak olan 

toprak besin maddelerince fakirse, toprağa organik madde uygulamaları 

yapılmalıdır. Brokkolinin çiçek tomurcukları kurak - aşırı yağışlı ve 
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yüksek - düşük sıcaklıklardan olumsuz etkilenmektedir. Yüksek 

sıcaklıklarda çiçek tomurcuklarının gelişimi aksar ve sürgünler gevşek 

yapılı olurlar. Hava sıcaklığının kaliteli taç oluşumu üzerine etkisi 

oldukça önemlidir. Brokkolinin yetiştiği en uygun hava sıcaklığı 18-20 

oC’dir. 10-15 oC hava sıcaklığında bitki gelişimi yavaşlar, sıcaklık 10 

oC’nin altına düştüğünde ise taç oluşumu tamamen engellenir. Düşük 

sıcaklık koşullarına taç çok hassastır (Anonim, 2011; Şalk ve ark., 

2008).   

YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Brokkoli serin iklim sebzesi olduğu için, genellikle ilkbahar ve 

sonbahar aylarında yetiştirilir. Yetiştiriciliği fide ile yapılmaktadır. 

Tohum ekimi şubat – mart (erkenci), nisan – mayıs (yaz), mayıs – 

haziran (sonbahar erken), haziran – temmuz (geç) aylarında yapılır ve 

ekimden yaklaşık 4-7 hafta sonra fideler araziye dikilecek aşamaya 

gelir. Ülkemizde brokkoli yetiştiriciliği mayıs – haziran aylarında 

yapılmaktadır. Fide seçiminde çok gelişmiş ve iri olan fideler tercih 

edilmemelidir. Dikim mesafesi 50 x 40 ve 50 x 50 olarak 

ayarlanmalıdır. Erkenci çeşitler, küçük gövdeli olduğu için dikimi sık 

aralıklarla (60 x 25-40) yapılabilir (Şalk ve ark., 2008; Anonim, 2011).  

HASAT 

Brokkolinin dikiminden hasadına kadar geçen süre çeşitlere göre 

değişmekle birlikte, ana taçların hasadı ortalama 90-110 gün, yan 

taçların ise 120-130 gün arasıdır. Ülkemizde, eylülden aralık ayının 

sonuna kadar hasat devam etmektedir. Hasat edilen brokkolilerde çiçek 
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sapları, sıklık, irilik, renk, şekil ve görünüş önemli kalite kriterleridir. 

Brokkoli taçları 0 oC’de 20-40 gün, derim dondurucularda (-12, -18 oC) 

6-16 ay saklanabilir. Ortalama verimi 0.500-1.500 kg/bitkidir (Günay, 

2005; Şalk ve ark., 2008).   
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GİRİŞ 

Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan, ekonomik önemi son derece 

yüksek bir sebzedir. Gelir düzeyine bağlı olmaksızın tüketiciler 

tarafından çoğu yemeğe lezzet katmak için kullanılmakta, çeşitli 

salatalarda ve yemeklerde sunulmakta, ek gıdalara ilave edilmekte aynı 

zamanda kozmetik sanayisinde de kullanılmaktadır. Günlük 

diyetimizin bir parçası olan soğanın tıbbi değeri eski uygarlıklardan beri 

bilinmektedir. Bu yüzden binlerce yıldır alternatif tıp alanında 

kullanılmaktadır ve son yıllarda yapılan çalışmalarla, anti-alerjik, anti-

inflamatuar, kalp koruyucu, damar genişletici, anti-kanserojen, 

antioksidan, antibakteriyel ve antifungal olduğu için birçok sağlık 

sorununa yardımcı olabileceği ortaya konulmuştur (Shafiq ve ark., 

2017). 

100 g soğanda (42 kalori), 3 g lif, 1-2 g protein, 0.1 g yağ, 9 g şeker 

bulunur (Şalk ve ark., 2008). Ayrıca bol miktarda C vitamini, A 

vitamini, E vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, 

magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan 

kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. İnsan beslenmesinde son derece 

büyük önem taşıyan soğan kullanım amacına göre, kuru baş soğan ve 

taze soğan olmak üzere (taze yeşil yaprakları) iki şekilde 

tüketilebilmektedir. Hindistan dünyanın en büyük soğan üreticisi 

konumundadır ve bunu sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Türkiye izlemektedir (FAO, 2023). Soğan, 

Türkiye’de domates ve karpuzdan sonra en fazla üretilen sebzedir 

(TÜİK, 2021).  
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Allium cinsi Kuzey Yarımküre’de doğal olarak yetişmekte ve 

ülkemizde yaygın olarak “soğan” ismiyle bilinmektedir. Dünyada 

yaklaşık 918 türü olan bu cinsin ülkemizde 112 türü (198 takson) 

bulunur. Bu cins soğan (Allium cepa L.), sarımsak (Allium sativum L.), 

peynir sirmosu (Allium schoenoprasum L.) ve pırasa (Allium 

ampeloprasum L.) gibi önemli ticari sebzeleri içerir. Allium cinsinin en 

yaygın olarak yetiştirilen türü soğan (Allium cepa L) dır (Anonim, 

2022). Hücre çekirdeğinde 2n=16 kromozom taşıyan soğan diploid bir 

sebze türüdür.   

Allium cinsi içinde oldukça geniş farklı karakterler bulunur ve bu 

türlerin sınıflandırılması bazı benzerliklere göre yapılmıştır. Kültüre 

alınmış Allium cepa soğan tipleri, genel soğanlar grubu ve aggregatum 

grubu olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır. Genel soğanlar grubu 

büyük başa sahip ekonomik yönden önemli çeşitleri içerirler. Bu 

çeşitler genellikle tohumdan üretilen, tek ve büyük bir baş 

oluşturmaktadırlar. Aggregatum grubundaki çeşitler ise küçük yapıya 

sahiplerdir ve fazla sayıda baş oluşturabilmektedirler (Hanelt, 1990). 

Sistematik botanik esaslarına göre Allium cepa L. türü içindeki botanik 

varyeteler ; 

Allium cepa L. var. cepa (Mutfak soğanı, adi soğan),  

Allium cepa L. var. aggregatum Don. (Patates soğanı, bölünebilir 

soğan) ve  

Allium cepa L. var. viviparum Metz. (Tepe soğanı, ağaç soğanı, mısır 

soğanı) olarak sınıflandırılmıştır (Şalk ve ark., 2008).  
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Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı 

Amaryllidaceae familyasının üyesi olan soğan (Allium cepa L.), Allium 

cinsi içerisindeki ekonomik öneme sahip en önemli türdür. Türkiye’nin 

de içinde yer aldığı Batı Asya, soğanın ana vatanı olarak kabul 

edilmektedir (Brewster, 1994). Ilıman iklime sahip kuzey yarımkürede 

yayılmış durumda olan Allium cinsi türlerinden bazıları iki yıllık, 

bazıları ise çok yıllıktır ve bu türlerin birçoğu soğan meydana 

getirmektedir. Ayrıca bu türlerin birçoğu Kuzey Amerika, Kuzey 

Afrika ve Güney Asya’nın kuzey bölgelerinde doğal olarak 

bulunmaktadır (Bayar, 2019).  

Günümüzde yaygın olarak yetiştirilen soğanın yetiştiriciliği yapılan en 

eski sebze türlerinden biri olduğu eski yazılı kaynaklardan ve çizimler 

üzerinden anlaşılmaktadır (Hanelt, 1990). Soğanın kültüre alma 

sürecinin coğrafik orjini ile ilgili kesin kayıtlar bulunmamasına rağmen 

insanlar tarafından tüketiminin eski Mısırlılar zamanına kadar uzandığı 

tarihi bulgulardan anlaşılmaktadır. Mısır piramitlerinde bulunan 

resimlerden soğanın yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıl öncesinde 

kullanıldığı, dahası soğanın adının Mısır’da kurulan Onias şehrinden 

geldiği de bilinmektedir. (Şalk ve ark., 2008). M.Ö. beşinci yüzyılda 

Hippocrates’ a ve yine M.Ö. birinci yüzyılda Dioscorides’ e ait 

eserlerdeki ifadelere göre soğanın tıbbi alanda da önemli bir tarihsel 

geçmişi olduğu görülmektedir (Hancı, 2016). Kazakova, (1978) 

soğanın tüm Avrupa kıtasına yayılmasının Rusya üzerinden materyal 

girişiyle ancak orta çağda mümkün olduğunu bildirirken, Şalk ve ark., 

(2008) ise soğanın Mısır üzerinden Yunanistan’a, oradan İtalya ve 
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İspanya’ya getirildiğini, 1600 lü yıllarda da Amerika’da kültüre 

alındığını bildirmişlerdir.   

MORFOLOJİSİ  

İki yıllık bitki olarak bilinen soğan, uygun koşullarda tohum ekiminden 

tohum hasadına kadar iki büyüme sezonuna ihtiyaç duymaktadır. Bu 

durumda birinci yılsonunda hasat edilen başlar sonraki yıl dikilip tohum 

elde edilmektedir. Ancak bazı çeşitlerde iklim koşullarından dolayı gün 

uzunluğu isteği karşılanmadığında ya da hassas ekim aletleri 

kullanılmadığında tohumdan tohuma üç sezon gerekmektedir.  

Kök 

Soğan saçak kök yapısına sahiptir ve kökler fazla derinlere 

inmemektedir. Köklerin yaklaşık % 90’ ı toprağın 18 cm altında 

gelişmektedir. Diğer türlere göre oldukça ince yapılı olan kökler ince, 

uzun, beyaz renklidir ve genelde 0,5-2,0 mm kalınlığındadır (Brewster, 

2008). Her kök gövdeye ayrı ayrı bağlanmıştır ve kökler toprağa dar bir 

açı ile girmektedir.  

Gövde ve yapraklar 

Soğan gövdesi taze soğanlarda kök ile yaprak kınlarının birleştiği 

kısımda, baş soğan da ise depo yapraklarının altında yassı halde (rozet 

şeklinde) bulunmaktadır. Gövdenin orta kısmında bulunan büyüme 

ucu, başlangıçta yeşil yaprakları oluştururken gelişmenin ileri 

aşamalarında generatif faza geçildiğinde çiçek sapını oluşturmaktadır. 

Yapraklar rozet gövde üzerinde iç içe halkalar şeklinde ve dıştan içe 

doğru oluşurlar. Yaprak kınlarının iç içe gelişmesi ile oluşan ve gövde 
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ile yaprak ayası ayrım bölgesinde bulunan kısma ‘yalancı gövde’ 

denilmektedir (Şalk ve ark., 2008).  Gelişimini tamamlamış soğan 

yaprağının içinde boşluk bulunmaktadır. Yaprak dış yüzeyi ise çeşitlere 

bağlı olarak mumsuluk gösterebilmektedir (Günay, 1992). Yapraklar 

çeşide ve çevre şartlarına bağlı olarak 20-60 cm uzunluğunda olabilir. 

Dış kısımdaki depo yaprakları parlak ve sert bir yapı kazanır. Hasattan 

sonra uzun süre kurumaya bırakılan soğanlarda koruma yaprağı sayısı 

daha fazla olur. Koruma yaprağı fazla olan çeşitlerin depo muhafaza 

süresi daha uzundur.  

Çiçek 

Soğan yumrusu yeterli iriliğe geldiğinde rozet gövde büyüme 

noktalarından uzayarak çiçek sürgününü oluşturur. Çiçek sürgünü 

üzerinde yaprak bulunmaz ve enine kesiti yuvarlaktır. Bir soğandan 

oluşacak çiçek sürgünü sayısı tohumdan, arpacıktan veya baştan elde 

edilme durumuna göre 1-12 arasında değişmekte, hatta bazen daha fazla 

olabilmektedir. Soğan başlarından elde edilecek çiçek sürgünü sayısı 

tohumdan veya arpacıktan elde edilenlerden fazla olmaktadır (Şalk ve 

ark., 2008).  

Çiçek sürgününün ucunda çiçek topu bulunur. Çiçek topu, çiçek tablası 

ve tabla üzerindeki çiçek taslaklarını örten tek parçalı brakte yapraktan 

oluşmaktadır. Çiçeklerin açılma döneminde brakte yaprak yırtılarak 

açılmakta ve top şeklinde bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Soğanın bir 

çiçek tablasında 50-2000 adet çiçek bulunabilir. Her bir çiçek 2-3 mm 

uzunluğunda bir sapla çiçek tablasına bağlanmaktadır. Çiçeğin en iç 

kısmında bulunan dişi organın ovariumu üç karpellidir ve her bir 
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karpelde iki ovül bulunur. Dolayısıyla her bir çiçekten normal 

koşullarda altı adet tohum oluşmaktadır. Dişi organın dışında iç içe iki 

halka üzerinde altı adet erkek organ bulunur.  En dış kısımda da yine iç 

içe iki halkada toplam altı adet çiçek örtüsü vardır.  

Soğan çiçekleri büyük bir çoğunlukla erselik karakterde olmasına 

rağmen çiçeklerde protandri (erkek gametlerin dişi gametlerden önce 

olgunlaşması) görüldüğü için neredeyse tamamen yabancı 

döllenmektedirler. Çiçek olgunlaşırken önce iç halkada bulunan erkek 

organlarda polenler olgunlaşır ve anterlerden etrafa yayılır daha sonra 

dış halkada bulunan erkek organlardan polenlerin olgunlaşması ve 

yayılması gerçekleşir. Tozlanma böcekler yoluyla (genelde sinekler), 

aynı çiçek topluluğu içindeki çiçekler arasında veya farklı çiçek 

tablasındaki çiçekler arasında meydana gelebilir.    

Baş 

Soğan başı, yaprak kınlarının rozet gövdeye bağlı olduğu yerlerin üst 

kısmında besin maddelerinin depo edilmesi sonucu form değiştirerek 

şişkinleşmesiyle oluşmaktadır. Oluşan baş zamanla büyüyerek üzerinde 

kalan yalancı gövde kısmı tamamen kuruduğunda, tam şeklini 

almaktadır. Olgun soğan başının en dıştaki depo yaprakları su 

kaybederek kurumakta ve dış kabuğu oluşturmaktadır. En dıştaki kuru 

kabuktan içe doğru depo yaprakların kalınlığı giderek artmakta ve her 

depo yaprağın arasında selülozik bir zar bulunmaktadır (Hancı, 2016). 

Dış kabuk sayısı ve rengi çeşide göre değişmektedir. Kuru kabuğun 

rengi beyaz, sarı, mor, kırmızı veya kahverengi olabilmektedir. Başın 

iç kısmında yer alan ve depo organları olan etli yaprakların rengi de 
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beyaz, sarı, sarımsı beyaz, yeşilimsi beyaz, mor olabilmektedir. Yine 

bu yaprakların kalınlığı da çeşide göre değişmektedir. Yazlık çeşitlerde 

kalın, depolamaya uygun kışlık çeşitlerde ise incedir (Şalk ve ark., 

2008). Çeşitlere göre değişiklik gösteren diğer bir özellik ise soğan 

başlarının formudur. Soğan başı yuvarlak, basık yuvarlak, basık, hafif 

basık, yassı, yassı yuvarlak, silindirik, konik, topaç ve armut formlarda 

olabilmektedir.  

Soğanda baş oluşumunda ana faktör gün uzunluğu süresidir 

(fotoperyodizm). Gün uzunluğuna tepkilerine göre uzun gün, kısa gün 

ve orta gün soğanları olarak sınıflandırılmaktadırlar.  Uzun gün 

soğanları 14 saat ve üzeri gün uzunluğunda baş oluşturan soğan 

çeşitleri, nötr gün soğanları 12-14 saat gün uzunluğunda baş 

bağlayanlar, kısa gün soğanları ise 12 saat ve altında baş bağlayanlar 

olarak tanımlanmaktadır (Brewster, 2008). Gün uzunluğu yanında 

bitkinin yaşı, sıcaklık, ışık kalitesi ve miktarı baş bağlamada etkili diğer 

faktörlerdir (Sobeih ve Wright, 1987; Lancaster ve ark., 1996; Mondal 

ve ark., 1986; Hancı, 2016).   

Tohum 

Soğan tohumları küçük, parlak siyah renkli ve yüzeyleri kırışıktır. 1 

g’da yaklaşık olarak 200-300 adet tohum bulunmaktadır. Bin tane 

ağırlığı 3 - 4 g arasında değişmektedir. Uygun depolama koşullarında 

tohumlar çimlenme güçlerini 2-3 yıl muhafaza edebilir. Tohum verimi 

normalde dekardan 80-100 kg dır. Ancak ülkemiz koşullarında tohum 

verimi zaman zaman dekara 20 kg'a kadar düşmektedir. Bu durumun 

kuru tarım uygulanması, hastalık ve zararlılar, yeterli ve dengeli 
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besleme yapılmaması gibi nedenler ve gerek küçük soğan başlarının 

kullanılması gerekse derine ekim yapılmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Candar, 2013).  

YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Soğan yetiştiriciliği üç şekilde yapılabilir. Doğrudan tohum ekimiyle 

yetiştiricilikte aynı vejetasyon periyodunda 5-6 aylık bir dönemde 

başlar elde edilir. Arpacık ile yapılan yetiştiricilikte ilk yıl arpacıklar 

elde edilir. Ertesi yıl bu arpacıklar ekilerek baş elde edilir. Fideyle 

yapılan yetiştiricilikte de aynı yıl baş elde edilir.  

Doğrudan tohum ekimiyle yetiştiricilik en ekonomik yöntemdir. Bu 

yetiştiricilik şeklinde en önemli faktör gün uzunluğu ve buna uygun 

çeşit seçimidir. Çeşit seçilirken iklim koşullarına uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. Bu tür yetiştiricilik büyük alanlarda yapılan 

üretimde tercih edilmektedir. Tohumla yetiştiricilik çok iyi bir toprak 

hazırlığı gerektirmektedir.  Toprak hazırlığına sonbaharda başlanıp, 

tohum ekim zamanına kadar toprak özelliklerine göre uygulanacak 

işleme yöntemleri ile toprağın iyice ufalanması sağlanmalıdır. Ekim 

zamanında toprağın tavında olmasına dikkat edilmelidir. İyi bir şekilde 

hazırlanan toprağa, bölgenin uygun ekim zamanına göre tohum ekimi 

yapılır. Genel olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde sonbahar 

aylarında ekim yapılabilirken, diğer bölgelerimizde Şubat ayından 

itibaren yapılmaktadır. Tohum ekimi için toprak sıcaklığının 10-

15°C'ler arasında olması istenmektedir. Tohumlar 1-2 cm derinliğe 

ekilmelidir. Sıra arası 20-30 cm sıra üzeri olacak şekilde mibzerle ekim 

yapılır. Bitkiler 10 cm yüksekliğe geldiğinde sıra üzeri mesafeyi 
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ayarlamak için elle seyreltme yapılarak sıra üzeri 10-15 cm mesafe 

bırakılır. Bu durumda dekara 400-600 g tohum kullanılmaktadır. Uygun 

hava şartlarında (15-20°C) çimlenme 7-10 gün sonra başlamaktadır.  

Çıkıştan itibaren yabancı ot mücadelesi, sulama, hastalık ve zararlılarla 

mücadele çok önemlidir. Yabancı otlarla mücadelede tarla seçimi çok 

önemlidir. Yetiştiricilik yapılacak tarlanın mümkün olduğu kadar 

yabancı ot bulundurmamasına dikkat edilmeli ve yabancı ot olması 

durumunda gerekli mücadele yapılmalıdır. Yeterli yağış almayan 

bölgelerde büyüme dönemlerine göre sulama yapılmalıdır. Ayrıca bitki 

gelişme dönemleri yağışlı mevsimlere denk geldiği için özellikle soğan 

mildiyösü gibi hastalıklarla mücadele önemlidir.  

Arpacık ile yetiştiricilikte, ilk yıl ekilen tohumlardan arpacık elde edilir. 

İlk yıl arpacık üretimi için toprak işleme doğrudan tohum üretiminde 

yapıldığı şekilde yapılır. Sezon sonunda arpacıklar hasat edilir. Hasat 

için arpacıkların yalancı gövdelerinin iyice solmuş olması ve 

yapraklarının kurumak üzere olması gerekir. Hasat edilen arpacıklar 

yaprak kısımları üste gelecek şekilde kümeler halinde bir süre tarlada 

kurutmaya bırakılır. Daha sonra kuruyan arpacıklar yalancı 

gövdelerinden ayrılarak boylara ayrılırlar. Farklı boylara ayrılan 

arpacıklar ertesi yıl dikim için depoya alınırlar. Çapları 6 mm’den 

küçük olan arpacıklar üretimde kullanılmazlar. Ertesi yıl arpacıklardan 

baş soğan yetiştirilir. Arpacık dikimi bölgelere göre Ocak-Nisan ayları 

arasında yapılmaktadır. Dikim mibzerle ya da elle yapılabilir. Sır arası 

20-30 cm ve sıra üzeri 5-10 cm olacak şekilde arpacıklar dikilir. 

Dikimden 10-15 gün sonra toprak ve hava sıcaklığına bağlı olarak 
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arpacıklar sürmeye başlar. Bitkiler en fazla 2-3 yapraklı olduğu 

dönemde yüzeysel bir çapa ve 4-5 yapraklı oldukları dönemde, aktif 

büyüme başlamadan ikinci çapa yapılmalıdır. Bu dönemde yabancı ot 

mücadelesi önemlidir. Arpacıklar uygun olmayan depo koşullarında 

depolandıklarında, dikimde çapı 20 mm den büyük arpacıklar 

kullanıldığında ya da dikimden sonra düşük sıcaklıkların görülmesi 

durumlarında bazı bitkilerde erken çiçeklenme görülebilir. Bitkilerde 

çiçeklenme görüldüğü zaman, çok küçükken kırılmaları gerekir. Erken 

çiçeklenme üretici için verim kaybı demektir. Erken çiçeklenen bitkiler 

baş oluşturamazlar. Baş oluştursalar bile başın şekli bozuk olur ve başın 

ortasında odunlaşmış bir çiçek sapı bulunur. Çiçek sapı, erken kırıldığı 

zaman başın kenarında ölü bir doku olarak kalır ancak başın şekli yine 

bozuk olur. Erken çiçeklenme arpacıkların depo muhafaza sıcaklıkları 

ve arpacık büyüklüğü ile ilişkilidir. Vernalizasyon (bitkilerde 

çiçeklenmenin uyarılması için gerekli olan düşük sıcaklık isteği) 

olmaması için arpacıklar ya çok düşük sıcaklıklarda (-1.0-0°C) ya da 

yüksek sıcaklıklarda (25-28°C) muhafaza edilmelidir. Çapları 25-30 

mm ve üzerinde olan arpacıklar 10°C’nin altındaki sıcaklıklarda uzun 

süre tutulduklarında erken çiçeklenirler. Çapları 25 mm den düşük 

olanlar aynı sıcaklıklarda daha zor çimlenirler ve 10-15 mm olan 

arpacıklar ise düşük sıcaklığa hassas değillerdir. Erken çiçeklenmeyi 

engellemek için küçük arpacıklar kullanılmalı ve muhafaza 

sıcaklıklarına dikkat edilmelidir. Vejetasyon döneminde yeterli yağış 

varsa sulama yapmadan yetiştiricilik yapılabilir. Ancak yağışların az ya 

da yetersiz olduğu zamanlarda 1-2 sulama yapılması verimi oldukça 
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etkiler. Baş bağlama döneminde sulamaya özellikle dikkat edilmeli ve 

baş olgunlaşma döneminde sulama yapılmamalıdır.  

Fide ile yetiştiricilik, işçilik maliyetinin getirdiği yük nedeniyle, 

tohumun çok değerli olduğu durumlarda ve genellikle küçük çaplı 

yetiştiriciliklerde tercih edilmektedir (Vural ve ark., 2000). Bu 

yetiştiricilik için ilk önce soğan tohumları fideliklerde sıcak ya da soğuk 

yastıklarda ekilerek fideler elde edilir. Fidelerin dikimden en az bir ay 

önce yetiştirilmesi gerekir. Fideler, kurşun kalem kalınlığına 

geldiklerinde tavalardan kökleri ile sökülerek tarlaya dikilir. Dikim 

mesafeleri arpacık yetiştirme de olduğu gibidir.  Bakım işlemleri diğer 

yetiştiricilik yöntemlerinde olduğu gibidir.  

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ 

Soğan, gelişimi için yeterli besin maddesi içeren hafif karakterli 

topraklardan başlayarak, tınlı ve hafif killi topraklarda 

yetişebilmektedir. Kumlu-tınlı topraklar yanında organik maddece 

zengin killi kumlu topraklarda iyi ürün alınır. Çok ağır killi topraklar 

yetiştiricilik için uygun değildir. Soğan yüzeysel kök sistemine sahip 

olduğundan su tutma kapasitesi iyi, 50-60 cm lik toprak derinliği yeterli 

olmaktadır. Soğan, topraktaki yüksek asiditiye karşı duyarlıdır ve 

yetiştiricilik için en uygun toprak reaksiyonunun pH 6,0-6,5 arasında 

olması gerekir (Yassen ve Khalid 2009). 

Baş soğan yetiştiriciliğinde soğanın ihtiyacı olan minimum sıcaklık ve 

gün uzunluğu ihtiyacı karşılanmalıdır. Verimin yüksek olması için 

erken gelişim döneminde soğanın serin havaya ihtiyacı vardır. 
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Ortalama sıcaklıklar; erken gelişme döneminde 12,8°C, baş bağlama 

döneminde 24-27°C ve olgunlaşma döneminde ise 24-27°C olmalıdır 

(Candar, 2013). Düşük sıcaklıklara da oldukça dayanıklı olan soğan 

erken gelişme döneminde kısa süreli -8-10°C’lik sıcaklıklara 

dayanabilir (Şalk ve ark., 2008). Soğan tohumunun minimum çimlenme 

sıcaklığının 0°C, maksimum çimlenme sıcaklığının 35-40°C ve 

optimum çimlenme sıcaklığının ise 20 °C olduğu düşünüldüğünde 

toprak sıcaklığı 8-10°C olmadan tohum ekimi yapılmamalıdır. Tohum 

ekimi için en ideal toprak sıcaklığı 14-17°C’dir (Günay 2005). Toprak 

nemi soğan tohumlarının çimlenmesi aşamasında asla tarla kapasitesini 

aşmamalı ve %80-85 olmalıdır. Çimlenmeden sonra kök sistemi 

gelişmektedir. Yeni köklerin oluşması baş soğanın olgunlaşmasına 

kadar sürmektedir. Yeni yaprak oluşumu ise baş bağlamada gerekli olan 

sıcaklık ve gün uzunluğu şartları oluşana kadar devam etmektedir. Baş 

oluşturma başladıktan sonra yeni yaprak oluşumu sonlanır ve o zamana 

kadar oluşan yaprakların kınları şişkinleşerek soğanda başı 

oluşturmaktadır. Baş bağlamanın başlayabilmesi için çeşitlere göre 

değişen farklı kritik gün uzunluğu ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. 

Gün uzunluğu ihtiyacı karşılanmadığı koşullarda baş bağlama meydana 

gelmez. Çeşitler baş bağlamanın gerçekleştiği kritik gün uzunlukları 

bakımından kısa gün çeşitleri (11-12 saat veya daha kısa gün 

uzunluğunda baş bağlayabilen), orta gün çeşitleri (13-14 saat gün 

uzunluğunda baş bağlayan çeşitler) ve uzun gün çeşitleri (15-16 saat ve 

daha uzun gün uzunluklarında baş bağlayan çeşitler) olarak 

sınıflandırılırlar. 
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Yeni yaprak oluşturma döneminde oluşan yaprak sayısı oluşacak 

soğanın büyüklüğünü etkileyen önemli bir faktördür. Tohum üretiminin 

gerçekleştirilebilmesi için soğanların vernalizasyon isteklerinin 

karşılanması gerekmektedir. Bu süre çeşide göre değişmekle birlikte 8-

13°C’de bir ila iki ay bekletilerek karşılanabilmektedir (Kimani ve ark. 

1993). Çiçeklenme döneminde çiçek tozları neme ve yağmura karşı 

hassas olduğu için bu dönemde havanın ılık ve nemin düşük olması 

istenir. Ayrıca çiçeklenmeyi izleyen günlerde yağmur yağması 

tozlanmayı olumsuz yönde etkiler.  

Soğan yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede yetiştiricilikte çok farklı 

çeşitler tercih edilmektedir. Bunların bir kısmı standart çeşitler, büyük 

bir kısmı da F1 hibrit çeşitlerdir. Yetiştiricilikte çeşit tercihi yapılırken 

öncelikle çeşidin bölgede mevcut hastalıklara dayanıklı olmasına, bölge 

iklim şartlarına iyi adapte olmasına, özellikle yetiştiriciliği yapılacak 

mevsime bağlı olarak bölgenin gün uzunluğu şartlarına uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. Bu özellikler yanında ayrıca kullanım amacına göre 

baş şekli, baş iriliği, renk, et kalınlığı, acılık ve muhafaza (yazlık veya 

kışlık çeşitlere göre değişmektedir) durumları da dikkat edilmesi 

gereken kriterlerdir. Ülkemizde çeşitler depolama ve muhafaza 

durumlarına göre genel olarak yazlık ve kışlık çeşitler olarak 

ayrılmışlardır. Yazlık çeşitler uzun süre muhafaza edilemezler 

dolayısıyla bu çeşitlerin sonbaharda çok kısa sürede tüketilmeleri 

gerekmektedir. Kışlık çeşitler ise uzun süreli muhafazaya uygundurlar 

ancak ilkbaharda sürmeye başlarlar. Yazlık çeşitler genel olarak dış 

kabuk sayıları daha az olan (1-2 adet), az kokulu, gevşek dokulu ve 
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sulu, tatlı veya çok az acı, depo yaprakları kalın ve etli ve dış kabuk 

rengi ise daha açık çeşitlerdir. Kışlık çeşitler ise dış kabuk sayıları daha 

fazla (2-4 adet) olan, sert ve kuvvetli kokuya sahip, depo yaprakları ince 

ve orta kalınlıkta, acı, sıkı dokulu, az sulu ve dış kabuk rengi daha koyu 

çeşitlerdir (Şalk ve ark., 2008). Çeşitler ayrıca taze ve kuru tüketim 

durumlarına göre de değişmektedir.  

Sulama 

Soğan yüzeysel köklere sahip olduğu için ilk 30 cm lik toprak 

tabakasından su alımı zorunlu olmaktadır. Yeni adventif köklerin 

oluşması ve gelişmesi için toprak neminin bitki gövdesinin bulunduğu 

yere kadar yükselmesi gerekir. Kuru topraklarda kökler 

gelişemeyeceğinden düzenli olarak sulama yapılmalıdır. Sulama, 

yağmurlama ya da damla sulama yöntemi ile yapılabilmektedir. Sulama 

çevre, toprak ve soğanın büyüme dönemine göre sık aralıklarla azar 

azar yapılmalıdır. Suyun biraz fazla verilmesinde dahi soğan kök 

hastalıkları oluşabilir. Vejetasyon süresindeki yıllık 450-550 mm 

civarındaki yağışlar yetiştiricilik için yeterlidir. Bu yağışların olmadığı 

ya da az olduğu hallerde mutlaka sulamaya ihtiyaç duyulur. Özellikle 

baş bağlama dönemi yetiştiricilikte en kritik dönemdir. Bu dönemde 

yağışların az olması ve sulamanın yetersiz olması büyük verim kaybına 

neden olur. Başlar normal iriliğini alıp bitkiler solmaya 

başlamalarından itibaren hiçbir sulama yapılmamalı, soğanın kuruması 

ve kabuk yapması sağlanmalıdır.  
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Gübreleme 

Yetiştiricilik yapılacak toprağın mutlaka toprak analizi yapılmalı ve 

gübreleme programı buna göre belirlenmelidir. Soğanın N, P, K isteği 

diğer sebzelerden daha fazladır. Genel olarak dekardan 4-6 ton baş 

soğan alabilmek için 15 kg saf N,  10 kg saf P,  15 kg saf K gereklidir. 

Fosfor kök gelişiminde önemli olduğu için tamamı,  azot ve 

potasyumun üçte biri ekimle beraber taban gübresi olarak verilir. 

Geriye kalan azot ve potasyumlu gübrelerin yarısı ekimden sonra aktif 

büyümenin başladığı 5-6 yapraklı dönemden itibaren bir ya da iki 

defada verilmelidir. Azotlu gübreler nitrat formunda verildiğinde 

topraktan yıkanmaktadır. Çok fazla amonyum formunda verilmesi ise 

soğanda toksik etkiye neden olacağı için bir kısmı nitrat formunda bir 

kısmı da üre ya da amonyum formunda verilmelidir (Şalk ve ark., 

2008). Nitrat formu çoğunlukla baş bağlama döneminde 

uygulanmaktadır. Azot uygulamasında verilecek miktar ve uygulama 

zamanları da oldukça önemlidir. Azot az uygulandığı durumunda bitki 

bodur ve hastalıklara karşı hassas olurken, fazla azot uygulamalarında 

ise gevşek bünyeli bitki oluşur. Bunun sonucu olarak soğan donlardan 

zarar görebilir, depo ömrü azalır ya da bitki erken sapa kalkar. Hasada 

yakın zamandaki azot uygulamaları soğanın şeklinin bozulmasına 

neden olacağından son uygulama hasattan dört hafta önce yapılmalıdır. 

Çok fazla amonyum formunda azot verilmesi soğanda toksik etkilere 

neden olmaktadır. Bu yüzden azot uygulamalarının yarısı amonyum, 

yarısı nitrat formunda verilmelidir.  
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Soğan yetiştiriciliği için toprağın organik madde yönünden zengin 

olması istenir. Toprak organik maddesi %3’ün altında olduğunda 

tohum ekimi ya da arpacık dikiminden önce toprağa yanmış çiftlik 

gübresi uygulanmalıdır. Soğanın tadı ve sertliği üzerinde etkili olan 

sülfat, bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmakta ve 

depo ömrünü de uzatmaktadır. Verim ve kalitenin olumsuz 

etkilenmemesi için sülfür eksikliğine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda 

verim ve kaliteyi artırmak, depo ömrünü uzatmak için üre ile birlikte 

kalsiyum uygulaması yapılabilir (Candar, 2013).    

Bakım 

Soğan üretiminde yabancı ot kontrolü çok önemlidir. Bilindiği üzere 

yabancı otlar kültür bitkileri ile besin maddesi, su, ışık ve alan 

bakımından rekabet etmektedirler. Yabancı otlar zararlı ve hastalıklara 

konukçuluk etmeleri yanında soğanda hasadı da zorlaştırırlar. Soğanın 

fide dönemindeki büyüme hızı yavaştır ve yabancı otlarla rekabeti bu 

dönemde zayıftır. Ancak bu dönemde yapılan herbisit 

uygulamalarından soğan olumsuz olarak etkilenmektedir. Dolayısıyla 

arazide ot yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bu dönemde elle ot alımı 

yapılmalıdır. Herbisit uygulamaları ile yabancı ot kontrolü kısmen 

sağlansa da geniş yapraklı yabancı otların kontrolü için ürün rotasyonu 

yapmak oldukça önemlidir. Ürün rotasyonu ve herbisit uygulamaları 

birlikte yapıldığında hem yabancı ot popülasyonları azalmakta hem de 

yabancı otların herbisitlere dayanıklılık kazanmasının önüne 

geçilmektedir. Herbisit uygulamasında kullanılacak ilaçların ruhsatlı 

olmasına dikkat edilmeli ve kullanma talimatında belirtilen uygulama 



273 | S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  

 

dozuna ve zamanına göre uygulamalar yapılmalıdır. Soğanda dikimden 

itibaren bitkiler 10-15 cm boylandığında ot alma ve toprağı kabartma 

amacıyla ilk çapa yapılır ve bitkinin gelişme durumuna göre 

yetiştiricilik sezonu boyunca 3-4 çapa yapılabilir. 

Soğanda önemli kalite ve verim kayıplarına yol açan hastalıklar pembe 

kök çürüklüğü,  Fusarium dip çürüklüğü, beyaz çürüklük, soğan 

mildiyösü, soğan sürmesi ve soğan pas hastalığıdır. Pembe kök 

çürüklüğü toprak kökenli bir hastalıktır. Hastalık bulaşan bitkilerin 

kökleri ilk önce pembe ya da mor, daha sonraki aşamada ise kahverengi 

bir renk alarak ölmektedir. Bitki kökleri öldüğü için bitki de su ve besin 

maddelerini alamadığı için sararak ölür. Hastalık erken dönemde 

bulaşırsa bitkiler tamamen ölmekte, geç dönemde bulaşırsa da önemli 

kalite kaybı olmaktadır. Hastalıkla mücadelede kültürel önlemler çok 

önemlidir. Öncelikle mümkünse hastalıklı olan arazilere ekim 

yapılmamalıdır. Üretim için dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, doğru 

toprak işleme, bitki besleme ve sulama programları hazırlanarak 

hastalık etkisi azaltılmalıdır. Hastalıkla bulaşık alanlarda özellikle 

sulamaya çok dikkat edilmeli ve asla çok su verilmemelidir.  

Fusarium oxysporum f. sp. cepae’nın neden olduğu fusarium dip 

çürüklüğü arazide ve depolama sırasında görülmektedir. Verim ve 

kaliteyi olumsuz etkileyen toprak kökenli bir hastalıktır. İlk belirtiler 

yaprak uçlarında görülmektedir. Yapraklar sararır ve geriye doğru 

kahverengileşip ölür. Köklerde ve soğanda ise beyaz küf tabakaları 

oluşmaktadır. Fungus 28-32°C’de etkisini göstermektedir. Hastalıkla 

mücadelede öncelikle dayanıklı çeşitler kullanılmalı veya uzun süreli 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 274 

 

rotasyon yapılmalıdır. İyi drene olmuş kumsal topraklara ekim 

yapılmalıdır. Ayrıca depolama sırasında hastalığın yayılmasını ve 

soğanın çürümesini engellemek için depo sıcaklığı 7°C’ye 

ayarlanmalıdır (Candar, 2013).  

Beyaz çürüklük (Sclerotium cepivorum) hastalık etmeni kışı hastalıklı 

bitki artıklarında ve toprakta geçirir. Toprakta 30 cm derinliğe kadar 

yerleşebilir ve konukçu bitkiler olmaksızın çok uzun yıllar canlılığını 

koruyabilir. Hastalık etmeni, tohuma bulaşan sklerotlar, sulama suyu, 

bulaşık fide toprağı, alet ve ekipmanlar ile taşınmaktadır. Hastalık, asıl 

olarak tarlada ortaya çıkar ve uygun olmayan depo koşullarında da 

zarara neden olabilir. Bitkide yumruların oluşmaya başladığı dönemde 

patojenin gelişmesi hızlanır. Hastalığa erken yakalanmış olan bitkiler 

solar ve çökerler. Hastalıkla bulaşık yumrular beyaz bir örtü ile kaplanır 

ve üzerinde yer yer siyah küçük belirtiler oluşur. Bu oluşumlar hızlı bir 

şekilde büyür ve yumrular çürümeye başlar. Hastalıklı bitkinin 

toprakaltı kısımlarından diğer bitkilere bulaşmalar olur ve aynı sıra 

üzerinde kurumalar başlar. Hastalıktan etkilenen soğanlar uygun 

sıcaklıklarda depolanmazsa, hastalık depolarda da devam eder ve 

soğanlar çürür. Hastalık ile mücadelede kültürel önlemler çok 

önemlidir. Üretim sağlıklı üretim materyali ile hastalığın görülmediği 

yerlerde yapılmalıdır. Derin ve sık ekimden kaçınılmalı ve bulaşık 

alanlarda hastalık etmeninin konukçusu olmayan, Allium türleri 

dışındaki bitkiler ile en az 5 yıl münavebe uygulanmalıdır. Hastalıklı 

soğanların ve toprak materyalinin yeni yetiştirme alanlarına girmesi 

önlenmeli, hastalıkla bulaşık alet ve ekipmanların temizliğine çok 
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dikkat edilmelidir. Hastalık görülen alanda bitkiler toprağı ile birlikte 

uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Hastalıktan etkilenen soğanlar, 

hastalığın depoda devam ederek çürümelere neden olmaması için 

uygun sıcaklık ve koşullarda depolanmalıdır (Anonim, 2017).  

Soğan mildiyösü baş soğanda buruşma, kalınlaşma ve daha ileri 

aşamada ise süngerleşmeler şeklinde kendini gösterir. Hastalığın ilk 

olarak soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında klorotik 

çukurlaşmalar meydana getirir. Çukurların ortaları grimsi beyaz bir 

renk alır, daha sonra menekşe rengine döner ve üzerleri beyaz grimsi 

renkte misel örtüsü ile kaplanır. Oluşan bu lekeler birleşerek yaprağın 

kurumasına neden olur. 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. 

Kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. 

Yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara 

başlanmalıdır. Hasat sonunda hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok 

edilmelidir. Kültürel önlem olarak üretimde dayanıklı çeşitler tercih 

edilmeli, fazla su tutmayan ve rüzgar alan alanlarda üretim yapılmalı ve 

hastalığın sürekli görüldüğü yerlerde yağmurlama sulama 

yapılmamalıdır.  

Soğan sürmesi (Urocystis cepula) yaprak, kın ve yumrularda belirgin 

çizgiler halinde görülür. Çizgiler koyu kahverengidir ve mantara ait 

sporlarla doludur. Lekeler ilk önce bir yapraklı fidelerde çıkar ve 

bitkinin bütün gelişim süresince gelişmelerini sürdürürler. Hastalıklı 
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bitkiler cüce kalır ve gelişiminin herhangi bir devresinde ölebilirler. 

Hastalığın yoğun bulaşık olduğu tarlalarda bitkiler tamamen 

kuruyabilir. Hastalığın yoğun görüldüğü yerlerde uzun süreli ekim 

nöbeti uygulanmalıdır. Ekimde arpacıkların temiz olmasına dikkat 

edilmeli ve bulaşık tarlalardaki hastalıklı bitki artıkları yakılmalıdır. 

Soğan pas hastalığı etmeni Puccinia porri G. wint (Syn. P. alli F. 

Rudlphi)’dir. Başlangıçta yapraklar ve gövdeler üzerinde küçük beyaz 

lekeler şeklinde görülürler. Şiddetli enfekte olan yapraklar sararır ve 

ölür. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez yeşil aksam 

ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 

ilaçlamaya devam edilmelidir. Ayrıca hastalık görülen alanlarda 

mutlaka münavebe uygulanmalı, drenajı iyi olan alanlarda temiz üretim 

materyali ile üretim yapılmalıdır.  Hastalığın konukçusu olan yabancı 

otlar mutlaka temizlenmelidir.  

Soğan üretiminde yüksek verim ve kaliteyi etkileyen diğer bir faktör ise 

zararlı kontrolüdür. Soğan sineği (Delia antiqua (Meig.)) ülkemizin 

bütün bölgelerinde görülen bir zararlıdır. Soğan sineği ergin 

karasineklere benzer fakat onlardan daha küçüktür. Gri renkli olup, 

ergin çıkışları Mart ayı ortasından sonra Nisan ayı başlarında 

görülmeye başlamaktadır. Erginler yumurtalarını genellikle soğan ile 

sakın birleştiği yere, yaprak koltuklarına, yapraklara, yumru kabuğuna 

ve topraktaki çatlaklara bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar hem 

soğan ve sakın birleştiği yerden girerek bitkide zarar yaparlar hem de 

beraberinde taşıdıkları bakteriler bitkinin çürümesine sebep olur. Soğan 

sineği mücadelesinde ürün rotasyonu yapılmalıdır. Geç ekim yapılmalı 
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ve araziye çiflik gübresi uygulaması mümkünse soğan ekiminden bir 

yıl önce yapılmalıdır. Ekimden önce toprak, ekim sırasında tohum ve 

soğan sineği erginlerinin popülasyonu arttığı dönemlerde yeşil aksam 

ilaçlaması yapılmalıdır.  

Soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci) dünyanın ılıman 

bölgelerinde lokal olarak ortaya çıkan ve karantina listesinde olan 

önemli bir zararlıdır. Ülkemizde de bu zararlı görülmektedir. Bitki üst 

aksamında (gövde, yaprak ve çiçekler) şekil bozukluğuna ve 

şişkinliklere, soğan yumru ve gövdede nekrozlara ve çürümelere neden 

olmaktadır. Depolama esnasında nematodun gelişimi ve bitkideki 

çürüme devam edebilir. Serin ve nemli koşullarda genç bitki 

dokularında nematod zararı daha fazla olmaktadır. Mücadele 

yapılmazsa bitkiler tamamen yok olur. Kimyasal mücadele boş saha 

ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. Kültürel önlem olarak temiz toprağa 

temiz tohumluk kullanılmalı, temiz sulama suları kullanılmalı, yağmur 

ve sel suları ile gelecek bulaşıklık için önlem alınmalı, toprak tipine 

göre münavebe uygulanmalı, soğan sak nematoduna hassas olmayan 

bitkiler (havuç, ıspanak, marul) yetiştirilmelidir. Münavebe süresince 

yabancı ot mücadelesi yapılmalı, bulaşık yerlerde kullanılan toprak 

işleme aletlerinin temizlenmeden kullanılmamalıdır. Ayrıca bulaşık 

olan arpacıklar soğuk suda (iki gün ve her gün su değiştirilerek) ya da 

arpacıklar ve tohumlar sıcak suda (önce 2 saat 15°C’de, sonra 

43.5°C’deki suda 4 saat) bekletilerek mücadele edilebilir.  
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HASAT VE DEPOLAMA 

Hasattan 1-1.5 ay önce kuru maddenin artırılması için sulama 

kesilmelidir. Soğan başları normal iriliğe ulaştığında, gövde başa 

bağlandığı yerden solmaya ve buruşarak kıvrılmaya başlar. Arazideki 

soğanların %70-80'inin yaprakları yatmaya başladığında hasat 

yapılmalıdır. Hasat döneminde yağmurlu, nemli ve çok sıcak hava 

koşulları istenmemektedir. Hasat el ya da makine ile yapılabilmektedir. 

Hasattan sonra soğanlar 5-10 gün arazide kurutulmalıdır. Soğanlar daha 

fazla arazide kalırsa yapraklar kuruyacağı için soğanı koruyamaz ve 

soğanda güneş yanıkları oluşur. Erkenci çeşitler daha gevşek yapılı ve 

dış kabuk sayısı az olduğu için makineli hasatta zarar görebilirler. Bu 

nedenle el ile hasat edilmelidir. Erkenci çeşitlerin hasadı haziran ayında 

yapılmaktadır. Tohum yetiştiriciliği için baş soğanların araziye dikimi 

ise eylül sonu-ekim başı gibi yapılmaktadır. Bu nedenle soğanlar dört 

ay depolanmak zorundadır. Depolamadan önce tip dışı ve çürükler 

ayrılarak boylama yapılır ve kasalarla depolanır. Geççi çeşitler makine 

ile hasada uygundur. Hasat sonrası 5-10 gün arazide kurutulur. Daha 

sonra makineli olarak römorklara sarılır ve tip dışı, çürük ayrımı ve 

boylaması yapıldıktan sonra büyük çuvallarda depolanmaktadır. 

Boylama işlemi ileride makineli baş soğan dikiminde homojen dikim 

için önemlidir.  

Taze soğanlar 1-2 cm çapını aldığı zaman sökülür. Üst yaprakları 

temizlenip kökleri yıkanır ve demetlenerek pazarlanır. 

Baş soğan için en uygun depolama koşulları %60-65 nem ve 0-2°C 

sıcaklıktır (Jaime ve ark. 2001). Depo içi hava nispi nemi %75’i 
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geçmemelidir. Baş soğanlar depoya çuvallar ya da kasalarla koyulur. 

Çuval halinde depolamada çuvallar 50 kg lık olmalı ve üst üste en fazla 

4-5 kat konulmalıdır. Kasa halinde depolamada ise kasalarda en fazla 

20 kg soğan olmalı ve hava sirkülasyonu için kasalar arasında boşluk 

bırakılmalıdır. Depo sıcaklığı 3°C ve nispi nem %75 olduğu koşullarda 

soğan bir yıla kadar muhafaza edilebilir. Kısa süreli depolamalarda adi 

depolardan faydalanılabilir ancak bu depolarda uzun süreli 

depolamalarda %30-40 lara ulaşan kayıplar (ağırlık kaybı, filizlenme 

ve çürümeden dolayı) olacağı için bu depolar tercih edilmez (Şalk ve 

ark., 2008).  Soğan genellikle kışın depolandığı için sıcaklık düşüktür. 

Bu tür bir adi depoda muhafaza yapılması gerekiyorsa depoya iyi bir 

havalandırma sistemi kurulduğunda istenilen koşullar optimum olmasa 

da kısa süreli depolama sağlanabilmektedir.  
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GİRİŞ 

Sarımsak (Allium sativum) yemeklere lezzet ve sağlık katması 

açısından çok eski zamanlardan bu yana kullanılmaktadır. Çeşitli 

kullanım alanları ile son zamanlarda farklı sosların oluşturulmasında da 

kullanılır hale gelmiştir. Eski dönemlerde daha çok ilaç niyetine 

kullanılan sarımsaktan çeşitli hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde 

sıklıkla yararlanılmıştır. Bilinen en büyük etkisi antibiyotik özellikte 

olmasıdır. Bu sayede çeşitli enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini 

güçlendirici özellik göstermektedir. Antifungal ve antiviral etkilere de 

sahiptir.  

Sarımsak, bünyesindeki 200’ü aşkın kimyasal maddeyle insan 

vücudunu geniş bir hastalıklar yelpazesinden koruma kapasitesine 

sahip bir bitkidir. Sarımsağın bakterileri, mantarları, parazitleri 

öldürmek, kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü düşürmek, 

karaciğeri korumak ve antitümör maddeler ihtiva etmek gibi özellikleri 

bulunmaktadır (Ayaz ve Alpsoy, 2007). Sarımsağın 100 gramında 63.8 

gr su, 28.2 gr karbonhidrat, 5.3 gr protein, 0.2 g yağ, l.l gr selüloz 

bulunmaktadır. Kükürtlü bileşiklerden (alicin, alliin ve ajoene) oluşan 

uçucu yağlar, enzimler (alinaz, peroksidaz ve mirasinaz), 

karbonhidratlar (sakaroz, glikoz), mineraller, aminoasitler, A, B1, B2, 

Niasin ve C vitamini yönünden zengindir. Keskin kokusunu veren allil 

sülfit, kükürtlü ve eterli yağlardan oluşmaktadır (Ahsan ve Islam, 

1996).  

Sarımsak, soğandan sonra Alliaceae familyasının Allium cinsi içerinde 

yetiştiriciliği en fazla yapılan ikinci türüdür. Dünyanın birçok ülkesinde 



S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  | 286 

 

üretimi yapılmaktadır ve Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük 

sarımsak üreticisi konumundadır. Bunu Hindistan ve Kore 

izlemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti tek başına dünya toplam sarımsak 

üretiminin yaklaşık %75’ini karşılamaktadır (FAO, 2023). 

Botanik olarak Allium sativum olarak bilinmektedir. Diploid sarımsak 

2n = 2x = 16 kromzom sayısına sahiptir ve nükleer genomunun pirinç 

genomundan 32 kat daha büyük olduğu tahmin edilmektedir 

(Arumuganathan ve Earle 1991; Fritsch ve Friesen 2002; Kik 2002). 

Sarımsağın atası Allium longicuspis’dir ve Orta Asya’da yaygın olarak 

bulunmaktadır. İngiltere'nin "yabani sarımsak", "karga sarımsağı" ve 

"tarla sarımsağı" sırasıyla Allium ursinum, Allium vineale ve Allium 

oleraceum türlerinin üyeleridir. Kuzey Amerika'da Allium vineale ve 

Allium canadense (çayır sarımsağı / yabani soğan) tarlalarda bulunan 

yaygın yabani otlardır. Fil sarımsağı en çok bilinen sarımsaklardan 

biridir (Allium ampeloprasum) (Neeraj ve ark., 2014). Tarım tarihi 

boyunca, çeşitli iklim ve biyocoğrafik bölgelerde sarımsak 

yetiştirilmiştir. Türkiye’de tarımı yapılan sarımsakların önemli bir 

kısmı Allium sativum türüne aittir. Yetiştiriciliğin yoğun olduğu 

bölgelerde yöresel isimlerle anılmaktadır.  

Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı 

Sarımsağın anavatanı Orta Asya, İran, Pakistan, Anadolu ve Akdeniz 

ülkeleridir (Şalk ve ark., 2008). Sümerlerin (MÖ 2600-2100) 

sarımsağın iyileştirici özelliklerini aktif olarak kullandıkları ve 

sarımsağı Çin'e getirdikleri, daha sonra Japonya ve Kore'ye yayıldığına 

dair bir inanç vardır (Petrovska ve Cekovska, 2010). Bununla birlikte, 
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bazı tarihçiler sarımsağın Çin'den geldiğini iddia etmektedir (Tucakov, 

1971). Antik Çin'de sarımsak, MÖ 2700'den beri en çok kullanılan 

ilaçlardan birisi olarak yin yang kavramına yerleştirilmiştir ( Petrovska 

ve Cekovska, 2010). Eski Hint tıbbında sarımsak, iştahsızlık, yaygın 

halsizlik, öksürük, cilt hastalığı, romatizma, hemoroid gibi 

hastalıklarda kullanılan şifalı bir bitkidir. Mısırlılar, kölelerini güçlü ve 

daha fazla iş yapabilmeleri için sarımsakla beslemişlerdir. Eski Yunan 

tarihçisi Herodot Mısır piramitlerindeki üzerindeki yazıtlarda, 

inşaatlarda çalıştırılan işçilerin daha güçlü olması için büyük paralar 

harcanarak  (1600 talant gümüş harcandığını-yaklaşık 30 milyon dolar) 

sarımsak alındığının anlatıldığını söylemiştir. Arkeologlar Mısır 

mahzenlerinde, MÖ 3700'den kalma sarımsak soğanlarını keşfetmişler, 

başka bir mahzende MÖ 3200'den kalma sarımsaklı resimler 

bulmuşlardır. Asurluların kil tabletlerinde şifalı bitkilerle ilgili 

kısımlarda sarımsağa özel bir yer verilmiş ve sarımsak bu kil tabletlerde 

birçok yerde anılmıştır. Sarımsak eski Mısırlılar, Fenikeliler, İsrailliler, 

Babilliler, Persler için şifa yetenekleri, ilaç hazırlama ve genel kültür 

olarak büyük önem taşımıştır. Esasen hayvancılık yapan ve göçebe olan 

bu çöl veya yarı çöl halklarının tümü, düzenli olarak sarımsak 

kullanmışlardır. Daha sonra, Orta ve Yeni Çağ'da, Akdeniz çevresine 

yayılmış ve günümüze kadar kullanılagelmiştir. Sonuç olarak, artık 

Akdeniz çevresindeki ülkeler, özellikle Doğu kıyısındakiler, hala 

büyük miktarlarda sarımsak kullanmaktadırlar (Petrovska ve Cekovska, 

2010). 
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Eski İsrailliler sarımsağı açlık uyarıcı, tansiyon yükseltici, vücut 

ısıtıcısı, parazit öldürücü vb. olarak kullanmışlardır. Yahudiliğin kitabı 

Talmud, her cuma sarımsaklı bir yemek önerirken, İncil'de orakçıların 

tükettiği sarımsaklı ve peynirli bir yemekten bahsedilmektedir. Eski 

Yunanlılar da sarımsağa değer vermişlerdir. Yunanistan'ın Girit 

adasındaki Knossos Sarayı'ndaki arkeolojik kazılarda, MÖ 1850-1400 

yıllarına ait sarımsak başları keşfedilmiştir. Hipokrat eserlerinde (MÖ 

459–370) sarımsaktan bağırsak parazitlerine çare, laksatif ve idrar 

söktürücü olarak bahsetmiştir. Dioscorides (MS 40-90), sarımsağı kolik 

rahatlaması için bir çare olarak, adet döngüsünü düzenlemek, deniz 

tutmasına ve yılan ısırmasına karşı tavsiye etmiştir. Bu nedenle 

Yunanlılar sarımsağa yılan otu adını vermişlerdir.  Mide ağrısını 

iyileştirmek için Tibetlilerin sarımsaklı eski tarifleri bulunmaktadır 

(Tucakov, 1971). 

MS 1. yüzyılda Columel, sarımsağın afrodizyak olarak kullanıldığını 

söylemiş, Celsius ikinci yüzyılda tüberkülozu ve ateşi iyileştirmek için 

sarımsak kullanmıştır. Romalılar arasında ve daha sonra diğer 

uluslararasında ünlü tıp yazarı ve doktor olan ve galenik eczacılığın 

babası olarak anılan Galen (MS 121-200), sarımsağı birçok hastalığı 

iyileştiren en popüler halk ilacı olarak tanımlamış ve sindirimin 

düzenlenmesi ve koliğe karşı kullanmıştır (Tucakov, 1948). 

MS 7. yüzyılda Slav halkı sarımsağı bitlere, örümcek ısırığına ve yılan 

ısırığına, ülser ve mide rahatsızlıklarına karşı kullanmışlardır 

(Nikolovski ve Nikolovska, 1995). Orta Çağ'da, Arap hekimler 

sarımsağı değerli bir ilaç olarak kullanmışlar ve kullanımının 
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yaygınlaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. 8. yüzyılda 

Bizans İmparatorluğu'nun kanunu olan Eklog ile sarımsak ekimi teşvik 

edilmiştir. Sarımsak, 1548'de, bol miktarda bulunduğu Akdeniz 

kıyılarından Büyük Britanya'ya getirilmiştir. Sarımsak sayesinde, 

1720'de Marsilya'da bin kişi veba salgınının bulaşmasından 

kurtulmuştur. 1858'de Louis Pasteur, sarımsağın bakterileri 

öldürdüğünü yazmıştır. Sarımsağın antiseptik özellikleri, Beyrut'ta 

kolera (1913'te), tifo ve difteri hastalığını kontrol altına almada 

doğrulanmıştır. Fransız fitoterapist Lekrek, 1918'de "İspanyol ateşi" 

olarak adlandırılan büyük grip salgını sırasında önleyici bir ilaç olarak 

sarımsağı başarıyla kullanmıştır (Petrovska ve Cekovska, 2010).  

MORFOLOJİSİ  

Sarımsakta morfolojik özellikler yönünden oldukça geniş bir varyasyon 

vardır (McCollum ve ark., 1976; Kamenetsky ve ark., 2005; Meredith 

2008). Sarımsak çiçek sapı geliştirme yeteneğine bağlı olarak, yumuşak 

boyunlu (softneck) ve sert boyunlu (hardneck) çeşitler olarak 

sınıflandırılmaktadır (Engeland, 1991; Meredith, 2008). Bununla 

birlikte, fizyolojik açıdan terminoloji çiçek sapı olan ve çiçek sapı 

olmayanlar olarak daha doğrudur. Çiçek sapı uzaması ve çiçeklenme 

gelişiminin özelliklerine bağlı olarak, sarımsak çeşitleri Takagi (1990) 

tarafından (i) sapa kalkmayan, (ii) eksik sapa kalkan ve  (iii)tam sapa 

kalkan şeklinde sınıflandırılmıştır (Shemesh‐Mayer ve Goldstein, 

2019).  

Hardneck çeşitlerini içeren Mor Çizgili grubunun genetik olarak 

sarımsak orjinine en yakın olduğu düşünülmektedir. Diğer gruplar 
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arasında Enginar, Asya, Kreol, Sırlı Mor Şerit, Mermer Mor Şerit, Orta 

Doğu, Porselen, Rocambole, Silverskin ve Turban türleri bulunur 

(Meredith 2008). Bu gruplar sapa kalkma kabiliyeti ve baş yapısında 

farklılık gösterir.  

Kök 

Sarımsakta kökler soğanda olduğu gibi saçak kök şeklindedir.  Bitki 

çok yoğun bir kök oluşumuna sahiptir ve kökler yüzeyseldir. Köklerin 

çok önemli bir bölümü (%75) toprağın 5-15 cm’lik derinliğinde gelişir 

(Şalk ve ark., 2008). Bitki gelişimine ve toprak yapısına bağlı olarak 

nadiren 50 cm derinliğe kadar giden köklere de rastlanır. Kökler toprağa 

çok iyi tutunur ve yayıldığı hacim içindeki besin maddelerinden iyi bir 

şekilde yararlanırlar. 

Gövde ve yapraklar 

Gövde rozet gövde şeklinde kök ile yaprak kınının arasında, 1-2 mm 

yükseklikte ve 2-3 mm çapındadır. Gövde üzerinde diş sayısı kadar 

büyüme ucu bulunur. Büyüme ucundan yeni yapraklar oluşur. 

Sarımsakta yapraklar yassı, yaprak kını iyi gelişmiş, yaprak ayası 

uzunlamasına damarlı ve orta damar ile açı yapacak şekildedir. 

Yapraklar bitkinin gelişme dönemine göre 1 ila 2,5 cm genişliğinde ve 

25-60 cm uzunluğunda ve sivri uçludur (Ross, 2003). Bitkinin ilk 

gelişme döneminde oluşan yapraklar kısa olurken, bitki optimum 

büyüklüğe ulaştığında oluşan yapraklar daha uzundur.  Genel olarak 

dar, kısa ve fazla sayıda yaprak oluşturan çeşitlerde dişler küçük ve diş 
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sayısı fazla olurken, kalın yapraklı çeşitlerde diş sayısı az, dişler ve baş 

daha büyüktür.  

Çiçek 

Sarımsak genelde çiçek açmaz ancak çeşidin eğilimli olmasına bağlı 

olarak nadiren çiçeklenir. Dünya üzerindeki sarımsak çeşitleri; çiçek 

sapı oluşturmaya yatkın olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadırlar. Çiçeklenen bitkilerde bitki generatif döneme geçerek 

gövde uzamaya başlar ve çiçek sapını oluşturur (Şalk ve ark., 2008). 

Doğrudan baş kısmından yükselen çiçek sapı 30 ila 80 cm 

uzayabilir. Bu sap, tabanında boru biçimli yapraklı kılıflarla çevrilidir 

ve sapın ucunda, bir tarafı çok uzun, sivri beyaz bir spathae ile 

çevrelenmiş umbel vardır.  Çiçek yapısı diğer Allium’lardaki gibi, 6 

petal, 6 anter ve her birinde 2 ovül bulunan 3 karpelden oluşmaktadır.  

Çiçekler pembe beyazdır. Çiçek sapı çoğunlukla kısadır. Sarımsağın 

çiçekleri soğandan daha küçüktür. Bir şemsiyede ortalama 150 ila 200 

çiçek oluşur.  Bir sarımsak salkımına çiçek açması 5 ila 20 günde 

gerçekleşir. Sarımsak çiçekleri protandri özelliği göstermektedir.  

Stigma 1 ila 2 gün boyunca reseptiftir ve stiller genellikle taç 

yapraklardan daha uzundur. Çiçek sapı oluşturan sarımsak 

klonlarındaki petal rengi genellikle açık mordur. Tohumdan elde edilen 

bitkilerde leylak ve beyaz taç yapraklar da oluşmaktadır. Tipik klonal 

olarak üretilen sarımsağın anterleri sarı veya mor iken, tohumdan 

türetilen bitkilerde açık gri ve leylak anterler görülmektedir (Simon ve 

Jenderek, 2003). 
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Çiçeklenme sırasında polen mitozu döneminde binukleat safhada 

gelişimin durması ile çiçekler dejenere olmaktadırlar (Şalk ve ark., 

2008).  Mikrosporların çevresi protoplazma ile sarılır ve çevrelerinde 

zar oluşur. Bu durumda hücre büzüşür ve kurur. Sonuç olarak 

mikrosporlar ölür ve tohum yerine küçük dişler oluşur. Bunlar tepe 

dişleri olarak adlandırılırlar ve üretim materyali olarak kullanılabilirler 

(Anonim, 2023).   

Baş ve Diş 

Sarımsakta baş rozet bir gövde üzerinde yer alan birçok dişten oluşur. 

Olgun bir sarımsakta ortalama 15-16 yaprak bulunur. Başın dış 

katmanlarında soğanda olduğu gibi ince ve kurumuş yapraklar vardır. 

Bunlar başı örten sargı yapraklarıdır ve steril yaprak olarak 

adlandırılırlar. Bu kuru yaprakların iç kısmında fertil yapraklar yer alır. 

Fertil yaprakların her biri yaprağın rozet gövdeye bağlandığı yerde bir 

kılıf içerisinde dişleri oluşturacak bir ya da birden fazla tomurcuk 

taşırlar. Bu tomurcuklar büyüme ilerledikçe asimilat maddeleri 

depolayarak dişleri oluştururlar. Böylece dişlerden oluşan sarımsak başı 

oluşturulur. İlk fertil yaprakta genelde tek diş bulunur, daha sonraki 

yapraklarda diş sayısı artarak devam eder. Ortadaki yaprak kılıfında 

bazı çeşitlerde tek bir iri diş bulunurken bazı çeşitlerde fazla sayıda 

küçük dişler bulunur. Ortasında tek bir iri diş bulunan başlar daha çok 

tercih edilmektedir. Sarımsak bitkisi olgunlaştıkça, ana gövde, tüm 

yapraklar ve kökler kurur; sadece gövdeden ayrılan dişler canlı kalır. 

Sarımsak dişinin en dış kısmında örtü yaprağı bulunur. Örtü yaprağın 

altında dişin çimlenip yeni bitki oluşturmasında besin kaynağı olarak 
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görev yapan asimilat maddelerin depolandığı depo yaprak vardır. Depo 

yaprağın ortasında sürgün yaprak ve bunun iç kısmında ise yeşil renkli 

esas yaprak bulunur.  Sürgün yaprak depo yaprağın üst kısmından 

birkaç mm uzar ve iç kısımda bulunan ve ileride genç bitkiyi meydana 

getirecek olan esas yaprakları muhafaza eder (Mann, 1952; Şalk ve ark., 

2008).  

YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Sarımsak vejetatif olarak dişleri ile üretilmektedir. Üretilecek çeşidin 

özelliklerini tam olarak yansıtan başlar ve dişler seçilerek tohumluk 

olarak ayrılır.  Seçilen başlar dikim tarihine kadar havadar ve nemsiz 

ortamda muhafaza edilir. Dikim öncesi tohumluk olarak ayrılan bu 

başlar dişlere ayrılır ve ayrılan dişler iriliklerine göre gruplandırılırlar. 

Ayırma sırasında kabuğu zarar gören dişler üretim materyali olarak 

kullanılmamalıdır. Üretimde çok küçük dişler kullanıldığında zayıf 

bitkiler oluşur ve verim düşer. İri dişler kullanıldığında ise gereğinden 

fazla tohumluk kullanılacağı için maliyet artar. Üretim için ağırlığı 1.5- 

3.5 g olan dişler tercih edilmelidir.  

Sarımsak üretimi arpacıkla soğan üretimi ile çok benzerlik gösterir. 

Dikim için toprak sonbaharda sürülerek diskaro çekilir ve dikime hazır 

hale getirilir. Sarımsak dişleri tek ya da çok sıralı olarak dikilebilir. Tek 

sıralı dikimde, sıra arası 20-25 cm, sıra üzeri ise 5-10 cm olacak şekilde 

dikim yapılır. Makinalı dikimde ise 120-150 cm genişliğindeki tahtalar 

üzerine, sıra üzeri ve sıra arası 10’ar cm mesafe bırakılarak 12-15 sıralı 

dikimler yapmak mümkündür. Üretimde çok sıralı dikimlerin tercih 

edilmesi ürün miktarını da artırır. Bir dekar üretim alanı için gerekli 
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olan diş miktarı tek sıralı dikimde 55-60 kg iken çok sıralı dikimlerde 

75-90 kg olmaktadır. Dikim esnasında dişlerin sivri kısımlarının 

(büyüme uçları) yukarı gelecek şekilde dikilmesine dikkat edilmelidir. 

Dikim derinliği 3-4 cm dir. Daha derine dikilen dişler bozuk şekilli 

başlar oluşturabilirler.  

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ 

Sarımsak, tınlı ve kumlu topraklardan hoşlanır. Fazla killi ve su tutan 

topraklarda bitki gelişimi yavaşlar ve başlar çürür. Buna karşılık, çok 

kumlu ve kuru topraklarda da başlar küçük ve cılız kalır. Sarımsakta 

yetiştirme sezonunda yapılan organik gübreleme kaba yapılı olmasına 

neden olur. Ancak %5 organik madde içeren topraklarda iyi gelişir. Bu 

nedenle organik gübre bir önceki dönemden verilmesi bitki gelişimini 

ve verimi artırır. Fazla asidik be bazik topraklarda gelişme 

yavaşladığından asitlik nötr olmalı ve toprakta fazla nem 

bulunmamalıdır. Sarımsak germanyum ve selenyumca zengin 

topraklarda en iyi kalitede ürün verir (Anonim, 2008) 

Sarımsak başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere dünyanın hemen hemen 

her bölgesinde yayılış gösterse de ılıman iklime sahip yörelerde çok iyi 

gelişebilmektedir. Yüksek sıcaklıklara hassas olan sarımsak gelişme 

döneminde 15-20 0C sıcaklıkları tercih eder. 25-30 0C’nin üzerindeki 

sıcaklıklar gelişmeyi durdurur. Baş bağlama döneminde sıcaklık 20 

0C’nin üzerine çıkmalı ve başların olgunlaşma döneminde de 25-30 

0C’lerde olmalıdır. Hasat döneminde 30 0C üzerine çıkan sıcaklıklar 

başların kuruması ve fazla suyunu kaybetmesi açısından önemlidir.  
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Çok dişli baş oluşumu için bitkilerin vernalizasyon isteği karşılanmalı 

aynı zamanda 8-10 yapraklı aşamaya geldiklerinde uzun gün şartları 

sağlanmalıdır. Bunun için genç bitkilerin 5-6 yapraklı oldukları 

dönemde 1-2 ay süre ile 100C’nin altında kalmaları gerekir. 

Vernalizasyon ihtiyacı çeşitlere göre farklılık gösterebilir. Tohumluk 

dişlerin depolanması esnasında da vernalizasyon ihtiyacı karşılanabilir. 

Vernalizasyon ihtiyacı karşılanmayan bitkiler uzun gün ihtiyaçları 

karşılansa bile çoklu diş oluşturamazlar. Diğer yandan yaprak 

koltuklarında oluşan tomurcukların diş halini alabilmeleri için mutlaka 

uzun gün şartları gerekir.     

Sulama 

Sarımsak nispeten sığ kök sistemine sahiptir ve kuru toprak koşullarına 

duyarlıdır. Vejetasyon süresi boyunca 500-600 mm yağış alan 

bölgelerde sulama yapılmadan yetiştirilebilir. Ancak susuz yetiştiricilik 

için bu yağışın 300 mm’sinin gelişme döneminde alınması gerekir (Şalk 

ve ark., 2008). Uygulanacak su miktarı toprak tipine de bağlıdır. 

Mevcut su tutma kapasitesi yaklaşık % 50'nin altına düşmeyecek kadar 

sulama yapılmalıdır. Sulama için en kritik aşama başların oluşumu ve 

gelişmeleri aşamasıdır. Bu dönemde toprakta mutlaka yeterli miktarda 

nem olmalıdır. Başların olgunlaşma döneminde ise başın görünümü ve 

kalitesinin bozulmaması için fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Başlar 

oluşup, normal iriliğini aldıktan sonra sulama kesilmelidir (Etana, 

2018).   
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Gübreleme 

Kaliteli ve yüksek verimli sarımsak üretmek için toprak yapısına bağlı 

olarak dekara 10-15 kg N, 20-25 kg P2O5 ve 20- 25 kg K2O 

verilmelidir (Anonim, 2008). Bu gübrelerden azot ve potasyumun 1/3’ü 

ile fosforun tamamı toprak işleme sırasında toprağa verilmelidir. Geriye 

kalan azot ve potasyumun 2/3’ü ise bitkiler 25-30 cm boy aldıklarında 

verilmelidir. Böylece ilkbahar yağışları ile gübrelerin yıkanması 

önlendiği gibi potasyumun da bitkinin baş bağlamaya başladığı 

dönemde verilmesi sağlanmış olur. Gelişimin ilk aşamalarında azot 

önerilirken, başların olgunlaştığı dönemde kesinlikle azotlu 

gübre kullanmak önerilmemektedir. Kullanılması durumunda gevşek 

yapıda başlar oluşacağından başların kalitesi ve muhafaza edilmesi 

olumsuz etkilenmektedir. Yetiştiricilik yapılacak toprağın mutlaka 

toprak analizi yapılmalı ve gübreleme programı buna göre 

hazırlanmalıdır.  

Bakım 

Yabancı ot kontrolü, sulama ve yağmurlardan sonra oluşan kaymak 

tabakasının kırılması amacıyla çapalama yapılmaktadır. Bitkiler 2-3 

yapraklı oldukları dönemde yağışlardan sonra toprağı havalandırmak 

ve bitkinin daha iyi gelişmesini sağlamak için ilk çapalama yapılır. 

Bundan 2-3 hafta sonra yağış ve yabancı ot durumuna göre ikinci 

çapalama yapılır. Sarımsak saçak kök yapısına sahiptir ve kökler 

yüzlektir. Bu nedenle çapalama yapılırken derin çapalama 

yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Kurak koşullarda yapılan 

https://tarfin.com/blog/azot-gubresi-nedir-cesitleri-nelerdir
https://tarfin.com/blog/azot-gubresi-nedir-cesitleri-nelerdir
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üretimlerde 2-3 çapa yeterli olurken, sulu şartlarda her sulamadan sonra 

bir çapa yapılması gerekir.  

Yabancı otlar sarımsak tarlalarında sarımsağın besin, ışık ve suyuna 

ortak olmaktadır. Yabancı otlarla mücadelede temiz tohumluk 

kullanımı, iyi toprak işlenmesi ve düzgün çapalama işlemleri yapılması 

önemlidir. Ayrıca sarımsakta ruhsatlı herbisitleri, kullanım zamanı ve 

dozlarına uygun şekilde uygulayarak yetiştiricilik alanındaki yabancı ot 

baskısı önlenmelidir (Etana, 2018).   

Sarımsakta kalite ve verim kayıplarına yol açan ve en çok görülen 

hastalıklar soğan mildiyösü ve beyaz çürüklüktür. Soğan mildiyösü 

(Peronospora destructor) sarımsağın yeşil kısımlarında soluk, cam gibi 

sarımtırak lekeler oluşturur. Bu lekeler daha sonra siyahlaşarak büyür 

ve bitkilerde sararma ve kurumlara neden olur. Çürüme özellikle baş 

kısmında meydana gelerek, diş bağlamasına engel olur. Hastalığın ileri 

aşamalarında depolama sırasında da yumuşama, sulanma ve çürümeler 

devam eder. Yağışlı ve nemli havalarda hastalık daha fazla görülür.  

Hastalığın belirtilerinin başladığı devrede yeşil aksam ilaçlamalarına 

başlanmalıdır. Hastalıklı bitkiler mutlaka tarladan uzaklaştırılarak yok 

edilmelidir.   

Başların çürümesine neden olan bir başka hastalık ise “Beyaz 

Çürüklük” hastalığıdır. Beyaz çürüklük sarımsakta gelişmesini 

yarılamış bitkilerin, yapraklarının sararması ve solması şeklinde 

görülmektedir. Buna neden olan hastalık etmeni kışı hastalıklı bitki 

artıklarında ve toprakta geçirir. Beyaz çürüklük hastalığı toprakta 

yıllarca kalabilir. Bu yüzden tohumluk elde edilen tarlaların temiz 
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olmasına dikkat edilmelidir. Hasatta hastalıklı bitkiler tarlada 

bırakılmamalı ve uzaklaştırılmalıdır. Dikimden önce ilaçlı suya dişleri 

batırarak dikim yapmak etkili bir mücadele yöntemidir. Üretim sağlıklı 

üretim materyali ile hastalığın görülmediği yerlerde yapılmalıdır. Derin 

ve sık ekimden kaçınılmalı ve bulaşık alanlarda hastalık etmeninin 

konukçusu olmayan, Allium türleri dışındaki bitkiler ile münavebe 

uygulanmalıdır. Depolama sırasında hastalığın ilerlememesi için uygun 

koşullarda depolamaya özen gösterilmelidir.  

Nematodlar sarımsak yapraklarında deformasyonlar meydana 

getirerek, bitkinin gelişmesini durduran önemli zararlılardır. 

Nematodlarla mücadelede tam başarı sağlayan bir kimyasal yöntem ya 

da kimyasal ilaçlama yöntemi olmadığından kültürel önlemlerle 

mücadelesi yapılır. Bunun için öncelikle temiz toprağa temiz tohumluk 

kullanılmalıdır. Ayrıca nematodun temiz yerlere yayılmasını önlemek 

için temiz sulama suları kullanılmalıdır.  Bulaşık yerlerde kullanılan 

toprak işleme aletleri temizlenmeden kullanılmamalı, tarla üzerindeki 

bitki artıklarının toplanmalı ve nematoda hassas olmayan bitkilerle 

münavebe yapılmalıdır.  

Soğan sineği (Delia antiqua (Meig.)) sarımsakta da zarar 

oluşturmaktadır. Sinek yumurtalarını, sarımsakların ilk 1-2 yapraklı 

devresinde, yaprakla gövdenin birleştiği yere bırakmaktadır. 

Yumurtadan çıkan larva, yaprağa zarar vererek %50’ ye varan zarar 

yapmaktadır. Soğan sineği zararına uğrayan sarımsakların orta yaprağı 

uçtan itibaren sararmakta ve kıvrılmaktadır. Ekimden önce toprak, ekim 

sırasında tohum ve soğan sineği erginlerinin arttığı dönemlerde yeşil 
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aksam ilaçlaması yapılmalıdır. Kimyasal mücadelede kullanılacak 

ilaçlar, kullanma talimatına uygun olarak verilmelidir. Ayrıca kültürel 

önlem olarak ürün rotasyonu yapılmalı, sonbaharda tarla derin 

sürülmeli, çiflik gübresi uygulanacaksa bir yıl önceden uygulama 

yapılmalıdır.  

Hasat 

Yaprakların yarısı kuruyup yattığı zaman sarımsak hasat edilebilir. 

Yetiştiricilik sahil bölgelerinde yapılıyorsa hasat Haziran ve Temmuz 

aylarında yapılmaktadır. Diğer bölgelerde ise Eylül ayına kadar 

yapılmaktadır.  Hasat çapa, bel ve sarımsak söküm makinesi ile 

yapılabilir. Toprak altında baş oluşturan çeşitlerde, özellikle toprak 

yapısının ağır olduğu topraklarda elle hasat oldukça zordur ve hasat 

sırasında başlar zarar görebilir. Çapa ile hasatta ise başlar yaralanabilir. 

Bu riskler nedeniyle hasatta makine kullanılmaktadır. Makine ile 

topraktan sökülen başlar sıralar üzerine bırakılır. Hasat edilen başlar 

toprak üzerine düzenli bir şekilde bırakılarak 3-10 gün boyunca tarlada 

kurutulurlar. Ürün hasat edildikten sonra yağmur görmemesi gerekir.  

Hasattan sonra sarımsaklar başlarından ayrılarak tip dışı ve çürükleri 

çıkarıldıktan sonra büyüklüklerine göre düzenli yığınlar haline 

getirilerek adi depolarda muhafaza edilebilir.  Bundan başka örgü 

haline getirilen sarımsaklar askılarda depolanabilirler. Baş halinde 

olanlar karton kutu ve kasalarda saklanmaktadır. Muhafaza süresince 

depo şartları yanında, ürünün yetiştirilmesi sırasında uygulanan teknik, 

iklim ve toprak şartları da etkilidir. Fazla azotlu gübreleme, bilinçsiz 

sulama, başları tam kurumadan depoya alma, depoda başları fazla 
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sıkıştırma gibi işlemler depo ömrünü azaltabilir. Sarımsak modern 

depolarda 0-2 0C’de ve %70-75 nispi nemde %5 ağırlık kaybı ile 6-7 ay 

depolanabilir (Anonim, 2008; Şalk ve ark., 2008).   
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GİRİŞ 

Turp (Raphanus sativus L., 2n=2x = 18) Brassicaceae familyasına ait 

kökleri tüketilen tek veya iki yıllık bir sebze türüdür (Solmaz ve ark., 

2017; Aboyeji, 2019). Turp tropikal, subtropik ve ılıman bölgelerde 

yetiştirilmekle birlikte, en fazla çeşitlilik Doğu Akdeniz’den Hazar 

Denizi’ne kadar olan bölgede bulunmaktadır. Turbun çoğunlukla etli 

kökleri sebze olarak tüketilmekle olup, yaprakları ve baklaları tüketilen 

çeşitleri de mevcuttur. Turp çiğ, pişmiş veya konserve olarak da 

tüketilebilir. Bazı genotipler kış aylarında kullanılmak üzere 

saklanabilirken, diğerleri tuzlanarak saklanabilir ve kurutulabilir. 

Köklerin yanı sıra çeşitli türlerin yaprakları, gövdeleri, tohum 

kabukları, fideleri yenilebilir, çimlendirilmiş filizleri tüketilebilir ve 

bunların yanı sıra geleneksel ilaçlarda sıklıkla kullanılır (Kopta ve 

Pokluda, 2013). Turplar, sindirime yardımcı olan önemli besleyici 

özelliklere sahiptir (Petrikova ve ark., 2006; Kopda ve Pokluda, 2013). 

Turpların tipik acı tadını, aromasını veren maddeler “glukozinolat 

bileşikleri”dir (Ishii, 1991; Akan ve ark., 2013). Son yıllardaki 

çalışmalar, turpta iki önemli bileşik olan peroksidaz ve izosiyanatları da 

işaret etmektedir. Bu maddeler özellikle lipidlerin parçalanmasına 

olumlu etki yapmaktadır. Taze turpta bulunan izosiyanat miktarı, 

pişirilen turplara göre daha fazla olduğu için turpun taze olarak 

tüketilmesi önerilmektedir (Curtis 2003; Akan ve ark., 2013). Tüketilen 

kök kısımları farklı büyüklükte, renkte ve iriliktedir. Küçük ve kırmızı 

köklere sahip olan turplara fındık turbu, beyaz renkte olanlara kestane, 

siyah renkte olanlara ise bayır turbu denilmektedir (Vural ve ark., 2000; 
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Akan ve ark., 2013). Vejetasyon süresinin kısalığından dolayı 

ülkemizin bütün tarımsal bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmakta olup, 

Türkiye’de 209.3 bin ton kırmızı, 14.9 bin ton bayır, 4.4 bin ton ise 

beyaz turp yetiştiriciliği yapılmaktadır. En fazla yetiştiricilik kırmızı 

turpta Osmaniye’de (162.9 bin ton), beyaz turpta Samsun’da (55 bin 

ton), bayır turpunda ise Ankara’da (2.3 bin ton) yapılmaktadır (TÜİK, 

2021). Turp yetiştiriciliğinin büyük çoğunluğu Akdeniz, Ege ve İç 

Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Osmaniye ili tek başına turp 

üretiminin yaklaşık %75’ini gerçekleştirmektedir (Solmaz ve Sarı, 

2013; Namlı ve ark., 2022). Yaprakları hem salata, hem de pişirilerek 

tüketilebilir (Kumar ve ark., 2014). 

Kırmızı turp (Raphanus sativus L.), başta Çin, Kore ve Japonya olmak 

üzere Doğu Asya ülkelerinde geleneksel bir sebze olup; yaygın olarak 

tüketilen turpgillerden birisidir. Son yıllarda, Çin pazarlarında ve 

restoranlarında ortaya çıkan hidroponik olarak yetiştirilen kırmızı turp 

filizleri, benzersiz lezzeti ve bol besin değeri nedeniyle oldukça 

popülarite kazanmıştır (Kopsell ve ark., 2003; Perez-Balibrea ve ark., 

2010; Zhou ve ark., 2013). 

Serin iklim sebzesi olan turp insanların sağlık ve beslenme 

güvenliğinde de hayati bir rol oynamaktadır (Deepika ve Pitagi, 2015). 

Turp iyi bir A ve C vitamini, aynı zamanda kalsiyum, potasyum, demir 

ve fosfor gibi mineral kaynağıdır. Turp çeşitli tıbbi özelliklere sahiptir. 

İştahı arttırır, kabızlığı önler, karaciğer, dalak, safra kesesi ve idrar 

yolları hastalıkları için faydalıdır (Dongarwar ve ark., 2017). 
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Japon turpu olarak bilinen R. sativus L. var. longipinnatus, Daikon 

turpları beyaz renkli, uzun ve silindirik şekilli olup, Güney ve Doğu 

Asya’da yetiştirilmektedir ve aromaları daha hafiftir (Stephens, 1994). 

Avrupa ve Anadolu’da ise yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan daha 

küçük ve yuvarlak-silindirik yapılı, kırmızı renkli turpların (R. sativus 

var. radicula) ve siyah renkli turpların (R. sativus L. var. niger) 

aromaları ise daha kuvvetlidir (Akan ve ark., 2013; Kopta ve Pokluda, 

2013). Yetiştiriciliği yapılan turplar üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 

yaprak turpu grubu olarak bilinen Güneydoğu Asya ve Avrupa'da yağlı 

tohumları tüketilen, yem ve yeşil gübre yapmak amacıyla yetiştirilen 

convar. oleifera (Raphanus sativus var. oleiformis Pers.), fare kuyruklu 

turp grubu olarak bilinen, olgunlaşmamış yeşil veya mor tohum 

kabukları ve yaprakları için Güneydoğu Asya'da yetiştirilen 

caudatus (Raphanus sativus var. caudatus (L.), küçük turp grubu 

olarak bilinen, yenilebilir kök, yaprak ve çimlendirilmiş turp filizi için 

yetiştirilen convar. sativus (Raphanus sativus var. sativus) (Pistrick, 

1987) dur. Yaygın isimleri Çin turpu, Japon turpu ve Oriental turp olan 

Çin turp grubu olarak bilinen Raphanus sativus L. var. niger kültürü 

yapılan dördüncü grup olarak kabul edilmektedir (Wiersema ve León, 

1999). 

Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılımı 

Tek yıllık ya da iki yıllık olarak yetiştirilen turp, Cruciferae 

(Brassicaceae) familyasına aittir ve M.Ö. 2700’lü yıllardan itibaren 

yetiştirilmektedir (Dongawar ve ark., 2017; Solmaz ve ark., 2017). 

Turpun anavatanı, bazı araştırmacılara göre Anadolu, Akdeniz Ülkeleri 
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ve Avrupa iken; bazı araştırmacılara göre Asya’dır (Şalk ve ark., 2008). 

Ayrıca Çin, Kore, Japonya ve Asya’da da oldukça fazla üretim 

oranlarına sahiptir (Uslu ve Solmaz, 2020). Turp çeşitliliğinin en fazla 

olduğu bölge Doğu Akdeniz'den Hazar Denizi'ne, Çin'e ve daha da 

fazlası Japonya'ya kadar uzanmaktadır. Turp, Akdeniz'de (M.Ö. 

2000'den önce) eski bir tarım ürünüdür ve buradan M.Ö. 500 civarında 

Çin'e ve M.S. 700 civarında Japonya'ya yayılmıştır. Turp, yaklaşık 

4000 yıl önce piramitlerin duvarlarında tasvir edildiği için eski 

Mısır'daki önemli bitkilerden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Piramitlerin inşasından önce Mısır'da yaygın olarak tüketilmiş ve eski 

Yunanlılar tarafından büyük saygı görmüştür. Roma yazıları, 

Hıristiyanlık döneminin başında turpun çeşitli biçimlerini ve gruplarını 

tanımlamıştır. Çin'de yaklaşık 2000 yıl önce turp yetiştirildiği ve 

kullanıldığı bildirilmiştir (Li, 1989). Japonya'da turplar yaklaşık 1000 

yıldır bilinmektedir (Crisp, 1995). Onaltıncı yüzyılın başında İngiltere 

ve Fransa'da, 1806 yılında da Amerika'da, yeni dünyaya Columbus 

tarafından tanıtılmıştır (Peirce, 1987). Avrupa'da yayılan turpun, bir 

yabani ot olan Raphanus raphanistrum'dan evrimleştiğine 

inanılmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde var olan ekolojik ve 

morfolojik farklılıklardan da anlaşılacağı gibi, birden fazla kaynağın 

katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Günümüzde yetiştirilen turplara 

katkıda bulunmuş olabilecek önemli yabani turp türleri Raphanus 

raphanistrum Linn., Raphanus maritimus Smith, Raphanus landra 

Morett. ve Raphanus rostratus DC dir. Bunlar Akdeniz bölgesinde 

bulunmaktadır (Kalia, 2004). Çoğu bilim insanı, kültürü yapılan 

turpların (R. sativus L.) yabani turplardan (R. raphanistrum L.) 



311 | S E B Z E  Y E T İ Ş T İ R İ C İ L İ Ğ İ  

 

kaynaklandığını düşünürken, diğer bilim insanları Raphanus sativus'un; 

R. maritimus ve R. landra arasındaki hibridizasyon ile türediğini ileri 

sürmüşlerdir (Kitamura 1958, Kaneko ve ark., 2007). 

Taksonomisi 

• Alem: Plantae 

• Bölüm: Tracheophyta 

• Sınıf: Magnoliopsida 

• Takım: Brassicales 

• Familya: Brassicaceae 

• Cins: Raphanus 

• Tür: Raphanus sativus L. 

Raphanus sativus var. gayanus (yabani turp)   

Raphanus sativus var. oleiformis (yağ turbu)   

Raphanus sativus var. longipinnatus (uzun, japon turpları)   

Raphanus sativus var. niger (siyah turplar )   

Raphanus sativus var. radicula (kırmızı turplar)  

Raphanus sativus var. sativus (fındık turpları) 

MORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Kök 

Turp kazık kök yapısına sahip bir bitkidir. Kökleri 50 cm derinliğe 

kadar ulaşabilir. Kazık kökün 1/2 ve 1/3’lük kısmı gelişmenin 

ilerlemesiyle hipokotil ile birlikte yumruyu oluşturmaktadır. 

Hipokotilleri toprağın tamamen ya da az bir kısmının toprak altında 

olması, nişasta ile diğer bileşikleri depolayabilmesi ve şekil olarak köke 
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yakın olduğundan kök olarak kabul edilmiştir (Radovichi, 2018). 

Fındık turpunda yan kök belirgin değildir, ancak kestane ve bayır 

turplarında oldukça belirgindir. Turp hipokotilden veya hipokotil ve 

köklerin üst kısmının gelişimi ile meydana gelir. Turp oluşumu 

sekonder enine gelişim ile olur. Primer gelişme döneminde yeterli 

ölçüde büyüme meydana gelmeden sekonder gelişme dönemine geçiş 

olursa turplarda çatlamalar meydana gelir. Turplar şekil ve renk olarak 

çok çeşitlidir. Turpların şekli fındık turplarında yuvarlak, basık-

yuvarlak, uzun-yuvarlak; bayır turplarında basık-yuvarlak veya uzun 

yuvarlak; kestane turplarında ise yuvarlak, uzun ve koniktir. Birincil 

kök ve hipokotiller, turp kökünün yenilebilir kısmında gelişir. Turp 

kökleri, boyut, şekil ve diğer dış karakterlerin yanı sıra tüketim süresi 

bakımından da büyük farklılıklar gösterir (Kalia, 2004). Turp 

köklerinin çapı 1-30 cm, uzunluğu ise 30-200 cm arasında değişim 

göstermektedir (Mitsui ve ark., 2015).  

Gövde ve Yapraklar 

Turplarda gövde rozet şeklinde gelişmiştir. Turpun toprak yüzeyine 

yakın kısmında gövde üzerinde dışarıdan içeriye doğru dairesel şekilde 

oluşan yapraklar ve orta kısmında çiçek sürgünü çıkar. Gövde üzerinde 

çıkan ilk ve en dıştaki yapraklar yaşlı yapraklar, en içtekiler ise genç 

yapraklardır. Yapraklar tüylü, tüysüz ile orta derecede tüylü, alt 

yapraklar radikal bir rozet içinde, yaprak sapları 3-5.5 mm 

uzunluğunda, yaprak kenarları dikdörtgen, dikdörtgen-oval ile dişli ve 

düz yapıdadır. Bunlar, 5-30 cm uzunluğunda, uzun bir sap üzerinde 
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birleşik yaprak görünümündedir. (Kalia, 2004). Turp bitkisi ve 

yapraklarına ait resimler Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1. Turp Bitkisi ve Yapraklarına Ait Görseller 

 

Çiçek 

 

Turplarda bitkiler belli bir büyüklüğe ulaştığında çeşitlere bağlı olarak 

düşük sıcaklık, gün uzunluğu ve bunların birlikte etkisi ile çiçeklenme 

oluşumu başlar. Çiçeklenme oluşumu ile turplarda görülen büyüme 

durur. Çiçek sürgünleri 60-150 cm’ye kadar çıkabilir. Çiçekler; 4 çanak 

yaprak, 4 taç yaprak, 6 erkek organ ve 1 dişi organdan meydana gelir. 

Taç yapraklar krem veya açık menekşe renklidir. Çanak yapraklar, yeşil 

ve yeşil-sarı renklidir. Renk oluşumu sırasında iki adet pigment ayrı 

ayrı etki yapmaktadır. Karotenoid sarı renkli taç yaprakları 

oluştururken, karotenoid yokluğunda beyaz taç yapraklar meydana 

gelmektedir. Antosiyaninler ise pembe ve mor renkli taç yaprakların 

oluşmasında rol oynamaktadır (Ma ve ark., 2021). Çiçekler kendine 

uyuşmazlık nedeniyle yabancı döllenir. F1 hibrit tohumluk üretiminde 

sporofitik kendine uyuşmazlık sisteminden yararlanılmaktadır. (Silva 
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ve Going, 2001). Sporofitik kendine uyuşmazlık, ilk defa 1920 yılında 

Stout tarafından turp (Raphanus sativus) bitkisinde gözlenmiştir 

(Kumar ve Singh, 2004). Bu sistem tek lokusta bir seri allelin kendi 

aralarındaki interaksiyonlar sonucu oluşmaktadır (Goring, 2000; 

Karaağaç ve Kar, 2016). Çiçek açıldığında dişi organ reseptiftir, fakat 

erkek organ henüz olgunlaşmamıştır (protogeny). Tozlanmada bal 

arıları önemli rol oynar. Özellikle sabah saatlerinde polen verimliliği 

yüksektir. Çiçeklerde optimum tozlanma ve döllenme 15-20 °C 

sıcaklıklarda meydana gelir. 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

polenler ve tepecik kurur. Normal çevre koşullarında antezis sabah 8 ve 

öğlen 12'de başlar. Polen verimliliği antezis anında ve antezisden bir 

gün önce oldukça yüksektir. Antezisden bir gün sonra verimlilik azalır. 

Stigma, iki gün önce reseptif hale gelir ve antezisden dört gün sonrasına 

kadar bu durum devam eder. Ancak çiçeğin açıldığı gün tozlanması ile 

daha iyi meyve tutumu sağlanır (Siddique, 1983). Sapa kalkmış turp 

bitkileri ile turp çiçeklerine ait görseller Şekil 2’de sunulmuştur. 

Şekil 2. Sapa Kalkma Aşamalarındaki Turp Bitkileri ve Turp 

Çiçekleri 
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Tohum 

Tohumlar kapsül (bakla-sliqua) adı verilen meyve içerisinde yer alır. 

Tohumlar oval-küresel ve yaklaşık 3 mm çapındadır. Olgunlaştıktan 

sonra tohumlar önce sarımsı bir renk alır, yaşlandıkça kahverengiye 

döner. Bin dane ağırlığı 6.5-10 g’dır. Optimum çimlenme sıcaklığı 20-

25°C’dir. Tohum çimlenmesine ait fotoğraf Şekil 3’de 

gösterilmektedir. Baklalar 3-7 cm uzunluğunda, 1.5 cm çapta ve 

silindirik şekillidir. Raphanus caudatus türüne ait turplarda ise bakla 

uzunluğu genellikle 20-30 cm'dir (Kalia, 2004). 

Depolama sırasında tohumun nem içeriği %6'dan az olmalıdır. Turp 

tohumu normal koşullarda saklanabilir. Turp tohumu üretmek için iki 

popüler tohum üretim metodu vardır. Bunlar; tohumdan tohuma ve 

yumrudan tohuma tohum üretim metodudur (Singh ve ark., 2001).  Turp 

baklaları ve tohumlarına ait görüntüler Şekil 3’de sunulmuştur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Turp Baklası, Tohumları ve Tohum Çimlenmesine Ait 

Görüntüler 
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Kimyasal Bileşimi 

Son yıllarda, güçlü antioksidan aktiviteye sahip olan fenolik bileşikler, 

vitaminler ve antosiyaninler bakımından zengin olmaları nedeniyle 

turpgillerden olan sebzeler büyük ilgi görmektedir (Manchali ve ark., 

2012). Bununla birlikte, Brassicaceae familyasının üyelerinin en 

belirgin özelliği, yüksek glukozinolat içerikleridir. Bir grup kükürt 

açısından zengin sekonder metabolit olan glukozinolatlar, amino asit 

öncülerinin sırasıyla metionin, triptofan veya fenilalanin olmasına göre 

genellikle alifatik, indol ve aromatik glukozinolatlar olarak üç tipte 

sınıflandırılmaktadır (Schonhof ve ark., 2007). Glukozinolatların ana 

bozunma ürünleri olan izotiyosiyanatlar, kanser hücrelerinin 

büyümesini engellemede kayda değer bir etkiye sahiptir. Glukozinolat 

açısından zengin turpgillerden olan sebzelerin (örn. brokoli, turp, 

lahana, karnabahar) kanser riskini azaltmada önemli bir etkisi 

bulunmaktadır (Yan ve Chen 2007; Singh ve Singh, 2012). Turp grubu 

sebzelerin yenilebilir filizleri, olgun bitkilere kıyasla çok daha yüksek 

besin değerleri nedeniyle günümüzde büyük ilgi görmektedir. 

Glukozinolatlar, karotenoidler ve fenolikler gibi besin bileşenlerinin 

seviyeleri, yenilebilir filizlerde olgun bitkilerden yaklaşık 15-50 kat 

daha yüksektir (Singh ve ark., 2007; Baenas ve ark., 2012; Zhou ve ark., 

2013).  

Turp; askorbik asit (C vitamini), folik asit ve potasyumca zengin olduğu 

gibi, aynı zamanda iyi bir B6, riboflavin, magnezyum ve kalsiyum 

kaynağıdır (Zohary ve Hopf, 2000). Çizelge 1’de turpun besin içeriği 

ile genel olarak bilgi verilmiştir. Turpun besin içeriği ile ilgili farklı 
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araştırmalar yapılmış, siyah turp köklerinin yüksek oranda antioksidan 

aktiviteye sahip olduğu (Lugasi ve ark., 2001), beyaz ve kırmızı 

turpların ise karotenoid bakımından zengin olduğu saptanmıştır (Tang 

ve Edenharder 1997; Lu ve ark., 2008). Kuru madde, ham lif, toplam 

çözünebilir şekerler, C vitamini, protein ve nitrat turpun başlıca besin 

içeriğini oluşturan unsurlardır. Turpun kuru madde miktarı oldukça 

farklılık gösterir. Bu farklılık çeşitlere göre değiştiği gibi, yetiştirme 

zamanı, yetiştirme yeri ve hasat zamanına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Fındık turpunda yapılan bir çalışmada, ortalama 

SÇKM değerlerinin % 5.6-7.0 brix, titre edilebilir asitlik değerlerinin 

turpta yoğun olarak bulunan malik asit cinsinden ve % 0.06-0.09 

aralığında olduğu bildirilmiştir (Akan ve ark., 2012; Akan ve ark., 

2013). 

 

Çizelge 1. Turpun 100 g Yenilebilir Kısmındaki Besin Maddeleri (Akan ve ark., 2013) 

Besin 

ögeleri 

Mikta

r 

Besin 

ögeleri 

Mikta

r Su (mg) 95.27 Zn (mg) 0.28 

Enerji (Kcal) 16 Folik asit  25µg 

Protein (g) 0.68 Vitamin C 

(mg) 

0.049 

Yağ (g) 0.1 Thiamin 

(mg) 

0.027 

Karbonhidra

t (g) 

3.4 Riboflavi

n (mg) 

0.039 

Lif (g) 1.6 Niacin 

(mg) 

0.254 

Şekerler (g) 1.86 Vitamin 

B6 (mg) 

0.071 

Na (mg) 39 Tiamin 0.012 

K (mg) 233 Vitamin 

A 

7IU 

Ca (mg) 25 Vitamin C 

(mg) 

14.8 

Cu (mg) 0.050 Vitamin E 

(mg) 

0 

P (mg) 20 Vitamin 

K (µg) 

1.3 

Fe (mg) 0.34 Β-karoten 

(µg) 

4 

Mg (mg) 10 α-karoten 

(µg) 

0 

Mn (mg) 0.069 Lutein-

zeaksanti

n (µg) 

10 
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TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ 

Turpun büyümesi ve verimi büyük ölçüde toprak ve iklim koşullarına 

bağlıdır. Farklı çeşitler, optimum performansları için farklı toprak ve 

iklim gereksinimlerine sahiptir. Agro-teknikler arasında beslenme, 

turpun büyümesini ve verimini yöneten ana faktörlerden biridir. 

Ürünün beslenme ihtiyacı toprak tipi, toprak verimliliği, agro-iklim 

koşulları ve çeşitlere göre değişir (Politud, 2016). Turp, toprak isteği 

bakımından çok fazla seçici olmamakla beraber, hafif bünyeli tınlı, 

kumlu ya da kumlu-tınlı bünyeli topraklarda iyi yetişir. Ağır 

topraklarda şekil bozuklukları, çatlamalar oluşur. Tuzluluğa en hassas 

sebzeler arasında yer alan turpun yetiştiriciliği için ideal pH aralığı 6.0-

7.4’dür (Solmaz ve Sarı, 2012; Solmaz ve ark., 2017). 

İdeal toprak hafif, gevşek ve humusça zengin, drenajı iyi olmalıdır. 

Turp çok çeşitli iklimlerde yetiştirilebilir. Asya türleri, yılın aşırı soğuk 

ayları dışında yıl boyunca kök amacıyla yetiştirilebilir. Tohumluk için 

ekim zamanı eylül - ekim aylarıdır. Optimum bitki popülasyonunu ve 

kültürlerarası uygulamaları sürdürmek için tohum ekiminden 15 gün 

sonra bitkiler seyreltilmelidir (Singh ve ark., 2001). 

 Turp gelişimi için en uygun sıcaklık 15-20 °C’dir. Turp yetiştiriciliği 

için yüksek sıcaklık ve kuraklık; vejatatif büyümeyi hızlandırarak 

koflaşma, odunlaşma ve acılaşmaya neden olacağı için uygun değildir. 

Sıcaklığın 10 °C altına düşmesi halinde ise çiçek sürgünü oluşur ve 

pazarlanabilir turp elde edilemez. En iyi turp gelişimi 7-12 saat gün 

uzunluğunda meydana gelmektedir. 15 saatten fazla gün uzunluğunda 

turp gelişmesi durur ve çiçeklenme meydana gelir. Günlerin uzun veya 
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kısa olmasında turpun oluşumunda ve çiçeklenmesinde etkilidir. 

Günlerin uzun olması turp bitkisinde çiçeklenmeye teşvik ederken kök 

oluşumunu geciktirmekte hatta hiç kök oluşturmamaktadır (Kang ve 

Wan, 2005; Balooch ve ark., 2014; Özden, 2021). Turp gibi vejetatif 

organları tüketilen sebzelerde 25 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda sapa 

kalkma (bolting) adı verilen ve yetiştiricilikte hiç istenmeyen bir olayla 

karşılaşılmaktadır (Sarı ve ark., 2006). 

Genellikle doğrudan tohum ekimi ile yetiştiricilik yapılmaktadır. 

Yetiştiricilik yapılacak yerde ilk olarak toprak tüm yabancı otlardan 

temizlenir ve 15-20 cm derinliğinde işlenir. Fındık turplarında tahta 

veya tavalara serpme usulü ekim yapılır. 10-15 x 3-5 cm mesafeler 

kullanılır. İklim durumuna göre değişmekle beraber genellikle ağustos 

ayında ekimi yapılmalıdır. Ekimden 3-5 gün sonra çıkış görülür. Bayır 

ve kestane turplarında yetiştiricilik tava veya masuralarda yapılır. 

Tavalara serpme olarak, masuralara ise boyun kısımlarına ocak usulü 

ekim yapılır. 30-40 x 10-15 cm sıra arası mesafelerle üretim 

yapılmalıdır. Turp mevsime bağlı olarak ekimden itibaren 3 ile 6 hafta 

sonra hasat edilmektedir (Lima ve ark., 2015). 

Sulama 

Uygun sulama yönetimi, maksimum verim elde etmenin yollarından 

biridir. Uygulanan suyun zamanlaması ve miktarı, sulama etkinliği için 

kritik öneme sahiptir. Aşırı sulama, maliyeti, su israfını ve hastalıkları 

artırırken; eksik sulama da verim kayıplarına neden olur ve üretim 

kalitesini düşürür (dos Santos ve ark., 2022). 
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Bitkinin ihtiyacına göre su verilmelidir. Güz mevsiminde 10-15 gün, 

kış mevsiminde 8-10 gün, yaz mevsiminde 4-5 gün arayla sulama 

yapılması tavsiye edilmektedir (Singh ve ark., 2001). Sabit aralıklarla 

az ve düzenli olarak sulama yapılmalıdır, bu şekilde köklerde 

çatlamalar azalır ve kök kalitesi de artar (Silva ve ark., 2017; Noman ve 

ark., 2018). Brassicaceae familyasındaki bitkiler içinde su ihtiyacı en 

yüksek olanıdır. Kaliteli ve üniform ürün için düzenli olarak sulama 

yapılmalıdır. Tavalarda salma, tahtalarda ve geniş alanlarda 

yağmurlama, masuralarda ise damlama sulama yapılmaktadır. (Park ve 

Fritz, 1984; Anonim, 2009; Özden, 2021). 

Gübreleme 

Türkiye topraklarının (Karadeniz bölgesi hariç) genel olarak en az 

%65'i organik madde içeriği bakımından oldukça fakirdir. Toprak 

kalitesi ve üretimi açısından toprakların %3'ün üzerinde (iyi düzeyde) 

organik madde içeriğine sahip olması arzu edilmektedir (Saltalı, 2019). 

Gübreleme turp bitkisinde verim ve kalitenin yüksek olması ve kök 

yapısının düzgün olması için önem taşımakta, ancak toprak analizi 

yapılmaksızın gereğinden fazla kimyasal gübre kullanmaktadır (Huang 

ve ark., 2017). Özellikle fazla miktarda N gübrelemesi sebze kalitesinin 

düşmesine, verimin azalmasına, sera gazı emisyonları ile yer altı 

sularının kirlenmesi gibi pek çok çevresel zarara neden olmaktadır 

(Zhang ve ark., 2013; Huang ve ark., 2017). Turp, kısa ömürlü ve çabuk 

gelişen bir ürün olduğundan kök gelişimi hızlı ve kesintisiz olmalıdır. 

Bu nedenle, kaliteli turp üretimi için organik, inorganik ve biyogübreler 

yoluyla optimum gübreleme esastır (Dhanajaya, 2007; Politud, 2016). 
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Vermikompost, kompost, biyogübreler ve düşük dozda kimyasal gübre 

ile organik gübre uygulaması; geleneksel kimyasal gübre kullanımına 

kıyasla turpun gelişim parametrelerini ve kuru madde üretimini 

artırmaktadır (Subramani ve ark., 2010; Imthiyas ve Seran, 2015; Kiran 

ve ark., 2016; Barlas ve ark., 2018). Bitki gelişimi ve büyümesi için 

önemli bir besin elementi olan kükürdün yetersizliğinde bitkide ürün 

miktarı ve kalitesi düşer (Scott ve ark., 1984). Kök ağırlıklı tüketilen 

turp, tuzluluğa en hassas sebzeler arasında olduğundan ağır topraklarda 

yetiştirildiğinde şekil bozuklukları ve çatlamalar meydana gelmektedir. 

Kükürt, azot metabolizmasında rol oynayarak bitki gelişimini 

desteklemekte, toprak pH seviyesini azaltmakta, böylece toprak 

yapısını düzeltmektedir (Solmaz ve ark., 2017). Toprağa kalsiyum, 

potasyum ve amonyum sülfat ile uygulanmakta ve teknolojinin 

gelişmesiyle partikül kükürt ürünleri tercih edilmektedir (Yaraş ve 

Daşgan, 2012). Turpta kükürt gübrelemesi yapılarak verim, kök 

ağırlığı, kök uzunluğu ve çapı artmış, ancak toplam meyve ağırlığı 

etkilenmemiştir (Solmaz ve ark., 2017). Kükürt uygulamasının turp 

bitkisinde glukosinolat, karotenoid, klorofil ve toplam fenolik madde 

içeriklerinde önemli artışlar sağladığı belirlenmiştir (Zhou ve ark., 

2013). Farklı turp çeşitleri ile yapılan çalışmada; farklı dozlarda 

mikronize bentonitli kükürt uygulamalarının toplam verim, kök 

ağırlığı, kök uzunluğu, kök çapı ve bitki ağırlığında artışlar sağladığı 

görülmüştür (Solmaz ve ark., 2017). Potasyum gübrelemesi ile daha iyi 

büyüme Malakouti ve Sepehr (2004) tarafından rapor edilmiştir. Azot 

ve fosforun ayrı ayrı eklenmesiyle yumru sayısındaki artış Cheema ve 

ark., (2001) tarafından bildirilmiştir. Azotlu gübre ile daha iyi büyüme 
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Hocking ve ark., (2003) tarafından da rapor edilmiştir (Kumar ve 

Gupta, 2018).  

Organik maddelerde yer alan N (azot), toprakta ve üründe verimliliğin 

artmasını sağladığından C:N oranına sahip olan materyaller kolayca 

ayrışarak besin kaynaklarını oluşturmaktadır. Chromolaena odorata, 

Tithonia diversifolia, Mucuna procumbens, Gliricidia sepium, Parkia 

biglobosavb ve Vernonia amygdalina toprağın fiziksel ve kimyasal 

yapısı iyileştiren bazı yeşil gübrelerdir (Aboyeji, 2019). Pervez ve ark. 

(2004), 200 kg N/ha uygulamasında ve sabit P ve K dozlarında 

(sırasıyla 100 ve 50 kg/ha) turpun maksimum bitki boyuna (83 cm), kök 

uzunluğuna (38,4 cm), kök çapına (4,5 cm) ve kök verimine (16,6 kg) 

sahip olduğunu bildirmişlerdir (Kiran ve ark., 2016). Çeşitli 

araştırmalarda; solucan gübresi (%50) + kümes hayvanı gübresi (%50) 

Japon turpunda verim ve büyüme parametrelerini artırmış (Kumar ve 

ark., 2014); vermikompost ve bataklık kömürü karışımı turp yaprak ve 

kök ağırlığını artırmıştır (Alsina ve ark., 2013); 5 ton/ha vermikompost 

ve 90 kg N/ha uygulaması ile turptan yüksek verim alınmıştır (Reddy 

ve ark., 2011). Verim ve kalite üzerine doğrudan etkili olan borun 

toksisite ve noksanlık arasındaki oranları birbirine yakındır (Barut ve 

ark., 2018). Bu amaçla yapılan bir çalışmada artan dozlarda yaprak ve 

topraktan, yapraktan, topraktan bor gübrelemesi yapılarak yumru 

ağırlıklarının pozitif yönde arttığı, ancak doz etkisinin sadece 

yaprakları etkilediği bildirilmiştir (Namlı ve ark., 2022).  
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Bakım 

Genellikle doğrudan tohum ekimi ile yetiştiricilik yapılmaktadır. 

Yetiştiricilik yapılacak yerde ilk olarak toprak tüm yabancı otlardan 

temizlenir ve 15-20 cm derinliğinde işlenir. Fındık turplarında tahta 

veya tavalara serpme usulü ekim yapılır. Ekimden 3-5 gün sonra 

çıkışlar görülür. Bayır ve kestane turplarında yetiştiricilik tava veya 

masuralarda yapılır. Fındık turpları, toprak yüzeyinde görülmeye 

başladıktan itibaren uygun şartlarda 3-4 hafta içinde hasat olgunluğuna 

geldiği için bu kısa süre içinde çapa yapmaya gerek kalmamaktadır. 

Diğer çeşitlerde ise yabancı ot temizliği ve çapalama düzenli olarak 

yapılmalıdır. Yabancı otlar bitkilerin gelişmesini olumsuz etkiler. 

Bitkilerin sıra arası açıklıklarını kapatıncaya kadar yabancı ot 

mücadelesine önem verilmelidir (Şalk ve ark., 2008). 

HASAT 

Turplarda çeşide özgü büyüklük oluştuğunda hasat yapılır. Hasat 

aşamalı olarak da yapılabilir ama geniş alanlarda yapılan yetiştiricilikte 

bir defada hasat tamamlanır. Küçük turplarda elle hasat yapılırken, 

büyüklerde bel ya da söküm makinaları ile hasat yapılmaktadır (Şalk ve 

ark., 2008). Tohum üretimi için ise bakla veya silikaların %75’inin 

sarımsı hale geldiğinde hasat yapılır. Hasat edilen bitki demetleri 

toplanmalı ve güneşte bekletilerek kurutulmalıdır (Singh ve ark., 2001).  

MUHAFAZA 

Yüksek sıcaklıklar turpta üst aksamın küçük kalarak kök bölgesinin 

kurumasına ya da çürümesine yol açar, ayrıca iç kısmının boş kalmasına 
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ve tadında acılık olmasına neden olur (Bayraktar, 1981). Ayrıca hasat 

zamanının gecikmesi muhafaza süresini kısaltarak ürün kalitesinin 

düşmesiyle sonuçlanmaktadır (Günay, 2005). Yapılan çalışmalara 

bakıldığında turpun 0-10 °C (Palilov ve ark., 1974) arasında, %95 ya 

da daha fazla oransal nem düzeyinde muhafaza edilmesi önerilmiştir 

(Eriş ve Özer, 1999).  Turplar genel olarak bakıldığında 0 °C’de %80-

85 oransal nemde 2-4 hafta aralığında muhafaza edilmektedir 

(Dokuzoğuz, 1960; Karaçalı, 1993). 

VERİM 

Uygun şartlarda fındık turplarından dekara 1-2 ton ürün alınmaktadır. 

Kestane ve bayır turplarında ise dekara 6-7 ton arasında verim 

alınabilir. Yetiştirme dönemi, bakım koşulları ve çeşit özelliğine bağlı 

olarak dekardan 20- 40 kg turp tohumu hasat edilmektedir (Şalk ve ark., 

2008). 
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