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A.  SERİN İKLİM TAHILLARI 

BUĞDAY 

(Triticum)     Kaplıca        Triticum monococcum (2n=14) 

                  Makarnalık  Triticum durum   (2n= 28) 

                      Ekmeklik     Triticum aestivum (2n=42) 

                      Topbaş       Triticum  compactum (2n=42) 

ARPA 

(Hordeum)  İki Sıralı     Hordeum vulgare distichon (2n=14)      

                   Altı sıralı   Hordeum vulgare hexastichon (2n=14) 

YULAF 

(Avena)    Beyaz Yulaf      Avena sativa   (2n=42) 

                 Kırmızı Yulaf    Avena byzantina  (2n=42) 

ÇAVDAR 

(Secale)   Diploid çavdar        Secale cereale (2n=14) 

                 Tetraploid çavdar  Secale cereale (2n= 28) 

 

 



 

TRİTİKALE 

( Triticale )    Hekzaploid  tritikale  AABBRR   (2n= 42) 

                          (Triticum durum X Secale cereale ) 

                      Oktaploid   tririkale   AABBDDRR (2n= 56) 

                             (Triticum aestivum X Secale cereale ) 

 

 TRİTORDEUM  (Triticum durum X Hordeum chilense ) ( 42 ) 

 

 





Sıcak İklim tahılları 

Mısır              Zea mays                     2n = 20 

 Çeltik           Oryza  sativa                 2n = 24 

 Koca darı     Sorghum   vulgare         2n = 20 

 Kum darı    Panicum    miliaceum      2n = 36 

 Cin darı      Seteria       italica            2n = 18 

 Kuş yemi   Phalaris    canariensis      2n = 12 

 



B. SICAK İKLİM TAHILLARI 

 

 



TAHILLAR 

SERİN İKLİM TAHILLARI 

 
1. BUĞDAY (kendine döllenir, çıplak 

taneli) 

2. ARPA (kendine döllenir, kavuzlu 

taneli) 

3. ÇAVDAR (yabancı döllenir, çıplak 

taneli) 

4. YULAF (kendine döllenir, kavuzlu 

taneli) 

5. TRİTİCALE (hem kendine hemde 

yabancı döllenir, çıplak taneli) 
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SICAK İKLİM TAHILLARI 

 

1. MISIR (yabancı döllenir-monocie) 

2. ÇELTİK (kendine döllenir) 

3. DARILAR( Kocadarı, Kumdarı, 

Cindarı) (kendine döllenir) 

4. KUŞYEMİ (kendine döllenir) 



SERİN İKLİM TAHILLARI İLE SICAK İKLİM 

TAHILLARI ARASINDAKİ FARKLAR 

 1. Kromozom Sayıları: Serin iklim tahılları 

cinslerinde kromozom sayıları n= 7 ve katları   

biçiminde düzenli bir şekilde değişir; diploid, 

tetraploid ve hekzaploid türleri bulunur. 

       *Sıcak iklim tahıllarında,böyle bir katlanma 

görülmez; kromozom sayıları düzensizdir. 

(mısır 2n= 20,  çeltik 2n=24, kuşyemi 2n=12 ). 

 

2. Vernalizasyon İstekleri: Serin iklim 

tahıllarında,vegetatif dönemden generatif döneme 

geçebilmeleri için; gelişmelerinin başlangıcında 

belli bir süre (5-60 gün) ve belirli bir düşük 

sıcaklıkta (fotosentez minimum sıcaklığı) kalma 

isteklerine vernalizasyon denir. Vernalize olmayan 

bitki, sapa kalkamaz ve başak vermez 



 

     *Serin iklim tahıllarının vernalizasyon 

istekleri belirgindir.   

   *Sıcak iklim tahıllarının ise daha kısa 

sürede ve daha yüksek sıcaklıkta vernalize 

olduğu bilinmektedir.  

   **Yani, sıcak iklim tahıllarının 

vernalizasyon istekleri belirgin değildir. 

 

 



3.Sıcaklık İstekleri:  

 

 

 

• Sıcaklık istekleri nedeniyle serin iklim 

tahılları genellikle kışlık; sıcak iklim 

tahılları yazlık olarak ekilmek zorundadır. 





Serin iklim tahılları,vegetatif dönemlerini 

kısa, serin ve yağışlı günlerde; generatif 

dönemlerini uzun, sıcak ve nemsiz 

günlerde geçirirler 

 

 

 

 Sıcak iklim tahıllarında böyle   belirgin bir 

farklılık yoktur. Vegetatif dönemleri ile 

generatif dönemleri arasında sıcaklık isteği 

yönünden büyük bir farklılık yoktur. 

 



 

• 4. Nem İstekleri:  Serin iklim tahıllarının 1g kuru madde 

üretmek için kullandıkları su miktarı, sıcak iklim 

tahıllarınkinden daha fazladır. 

                             Serin iklim tahılları ortalama 500-700g 

su tüketerek 1g kuru madde üretirken; sıcak iklim 

tahılları 300-400g su tüketerek 1g kuru madde 

üretebilir. 

• 5.Toprak İstekleri: Genellikle tınlı ve aluviyal topraklar 

tüm tahıllar için uygundur. 

    Serin iklim tahıllarında toprak isteği en fazla olan, 

arpadır. Yulaf,yeterli nemi olan her türlü toprakta 

yetişebilir. Çavdar,en az toprak isteği olan bitkidir. 

    Sıcak iklim tahıllarında toprak sıcaklığı önemlidir. Geç 

ısınan ve fazla nemli,havasız topraklarda yetişemez. 

  Sıcak iklim tahılları,serin iklim tahıllarına göre daha 

seçicidir.  



 

• 6. Serin iklim tahıllarında kardeşlenme daha fazladır. 

En fazla arpa, buğday, yulaf, tritikale ve çavdar 

biçiminde sıralanır. 

           Sıcak iklim tahıllarında daha az kardeşlenme 

görülür. Özellikle  mısırda kardeşlenme hiç istenmez. 

Çeltik, koca darı, kum darı, cin darı ve kuş yemi 

 

• 7. Serin iklim tahıllarında çiçek durumu, başak ve 

karışık salkımdır. Arpa, buğday, çavdar ve 

tiritikalede başak, yulafta karışık salkımdır. 

           Sıcak iklim tahıllarından mısırda; erkek organ 

tepe püskülü biçiminde bitkinin en üst kısmında, dişi 

organ yaprak koltuğunda koçan biçimindedir (Tek 

evcikli bir bitkidir).  

Çeltikte karışık salkım; koca darı, cin darı ve kuş 

yeminde karışık salkımdır. Ancak salkım dalları çok 

kısalmıştır. Kum darıda da karışık salkımdır. 



TAHILLARDA TANE  

 

 



 Tahıllarda Tane 

 

• Caryopsis:  Tohum kabuğu (testa) ve meyve kabuğu 

(pericarp)’ nun birleşik olması 

 

• Çıplak Taneliler:  Buğday, Çavdar,  Tritikale, Mısır 

• Kavuzlu Taneliler :     * * Yulaf ,    Çeltik ,    

• *Arpa , Darılar ve Kuşyemi 

                        * Çiçek kavuzları (Palea inferior) ve 

(Palea superior) Karyopsise bitişik bulunur. 

 

 

* *Çiçek kavuzları (iç kavuz ve kapçık) daneyi 

yapışmaksızın sarar. 



Tahıl Tanesinin Bileşimi  

 

•Nişasta %65-75  

• Protein %8-15  

• Yağ   % 1-5  

• Şeker %1,5-3 

• Kül %1-2 

• Nem % 11-13 



Tane 

 

 



 

• Epidermis: Ekmeklik buğdaylarda sağlam ve elastiki 

olduğu için,öğütme işleminde kolaylıkla ayrılır. 

Makarnalık buğdayda, gevrek ve kırılıcı 

olduğundan,fazla ufalanır. 

• Testa:Serin iklim tahıllarında taneye,; 

sarı,kehribar,kırmızı rengi verir. 

• Hialin: Tanenin endosperm ve embriyosunu saran ince 

bir zardır. Tane kabuğunu oluşturan bu katlar, tanenin 

işlenmesi ve öğütülmesi sırasında kepeği oluşturur. 

• Aleuron: %12-13 protein, %7 yağ, %50 ham selüloz, 

vitaminler (B,C) bulunur. Aleuron katının una karışması 

istenir. 

• Asıl besi doku: Tanede karbonhidratları,prıteinleri ve 

mineral maddeleri içerir ve tanenin öğütülen kısmıdır. 

• Kalkancık: Çimlenme sırasında hızlı bir bölünme 

göstererek, asıl embriyonun beslenmesini 

sağlar.Kalkancığı ile birlikte besidokusundan ayrılan 

embriyo,uygun koşullarda çimlenir; kalkancığı kopmuş 

embriyo,çimlenemez.. 



• Mikropil: Tohum taslağının tabanında,döllenme 

sırasında çiçektozu, generatif çekirdeğinin gireceği 

kısımdır. 

 

• Nucellus: Tohum taslağını sarar, döllenme sonrası 

içine endosperm hücrelerini doldurur. Nucellusun üst 

zarı durur;bu endospermle embriyoyu sarar. 

 

• İç integüment: Tohum kabuğu ( testa)’nun oluştuğu 

kısımdır. 

 

• Dış integüment: döllenmenin ardından kaybolur. 

 

• Karpel: Meyve kabuğu (pericarp)’nun oluştuğu kısımdır. 



ÇİMLENME  

• Nem (su), Sıcaklık ve Hava 

• NEM:  Tanenin, kendi ağırlığının %35-70’i kadar 

su alıp, şişmesi gerekir. 

    Çıplak taneli (buğday, çavdar)’ lerde %50-60; 

         Kavuzlu taneli (arpa, yulaf)’ lerde % 70 

        Su, endospermdeki besin maddelerinin 

eritilerek, embriyonun    büyüme noktasına 

taşınmasını sağlar. 

         * Perçem hücreleri taneye su sağlamakta 

yardımcı olur. 

         * Bağıl nem (%90) : 1,5 -2 günde, gerekli su 

alınabilir. 



ÇİMLENME  

 

• SICAKLIK: Kimyasal olayların hızında,suyun 

emilmesinde, tohumun oksijen almasında etkilidir. 

 

            * Çavdarda minimum çimlenme sıcaklığı 1-2 ºC 

            * Buğday ve arpada minimum çimlenme sıcaklığı 

3-4 ºC 

            * Yulafta minimum çimlenme sıcaklığı 4-5 ºC ; 

optimum sıcaklığı 20-25ºC 

            * Diğer faktörler tam ise; sıcaklık arttıkça, 

çimlenme hızı da artar. 

 

• Dormancy (Çimlenme Durgunluğu): Hasattan sonra 

hemen ekilen bazı çeşitlerin optimum çimlenme 

koşullarında bile çimlenememesidir. 

 

• OKSİJEN: Çimlenme için, tane yüzeyinin %20’sinin 

hava ile temas etmesi gerekir. 



ÇİMLENME FİZYOLOJİSİ VE 

MORFOLOJİSİ:  

 

• 1.Tanenin Karınlanması (şişme) 

         Kalkancıktaki cytase enzimi faaliyete geçer. 

         Aleuron tabakasındaki enzimler besidokuyu 

eritmeye başlarlar. 

                                                * Diastas Enzimi: nişastayı,  

şekerlere 

                                                * Proteaz Enzimi: proteinleri,  

aminoasitlere  

                                                * Lypase Enzimi: yağları, yağ 

asitlerine 

         Kalkancık yoluyla eriyen besin maddeleri kökçük ve 

tomurcuğa ulaşır. 

         Solunum hızlanır ve oksijen, karbonhidratların 

oksidasyonunu sağlar. 

• 2.Tanenin Burunlanması: 

        Hızlı bir hücre bölünmesinin başlamasıyla, kökçük 

uyanır ve tanenin kabuk katlarını yırtarak  1-1,5 mm bir 

çıkıntı yapar. 



 Çim kını: Embriyodaki uzunluğu 1,5mmkadar olan çim 

kını (Coleoptil), çimlenip sürme sırasında ekim 

derinliğine bağlı olarak boylanır. En uzun yulafta, en 

kısa çavdardadır. 

 
 

 

Çim kökü (Embriyonal, Primer kök): Embriyoda bir tek kökçük 

(radikula) bulunur ve bu kökçük, kökçük kını içinde uzayarak 

çıkar. Bunu; tahıl cinslerine göre değişik sayılarda birer çift 

yeni embriyonal köklerin çıkışı izler.     

                    *  Sıcak iklim tahıllarında ise, bu dönemde tek bir 

çim kökü bulunur. 

Çim kökleri: İlk yaprağın çim kınından çıkmasından önce 

gelişen ve cinslere göre sayıları sabit olan köklere denir. 



TAHILLARDA KÖK 

 

 

 

• Bitkinin vegetatif gelişmenin ilerlediği ve bitki besin 

maddelerine gereksiniminin arttığı dönemde, çevre 

koşullarına da bağlı olarak, embriyonal köklerin 

oluşmasından bir süre sonra, ana sapın ve varsa 

kardeşlerin en alt boğumlarından adventif kökler çıkar. 

 

• Adventif Kökler 

• 1. Bitkiye topraktaki besin maddesini taşır                    

2.Toprağa sıkıca tutunmasını sağlar, bitkiye destek 

görevi yapar. Adventif Kökler  bitkide yeni kardeşlerin 

oluşumu ile sayısı artar. Her kardeş tabanından bir iki 

adventfif kök çıkar. 



•  Köksap ( Rhizoma): Tohum derine ekilirse, 

embriyonal kökler ile bitkinin adventif köklerinin 

çıktığı kök tacı arasındaki kısımdır. Tohum 

yüzlek ekilirse, köksap kısalır, yada hiç 

görülmez.  Tahıllarda adventif köklerin çıktığı 

kök tacı derinliği; cins, tür, çeşit ve çevre 

koşullarına göre değişir. 

  

• Köklerini derine indirmek yönünden:    çavdar, 

buğday, yulaf, arpa (1,5-2 m derine iner). 

• Kök sistemiyle, kışa dayanıklılık arasında 

olumlu bir ilişki vardır. 

• Ancak,Yulafta kök sisteminin derin olması fazla 

su tüketimi ile ilgilidir. 



 

• Sıcak iklim tahıllarında kök sistemi daha zayıf 

ve daha yüzlektir. 

• Sıcak iklim tahıllarında kökler daha çok 

yanlara doğru yayılım gösterirler (mısırda 

destek kökler).  

• Sapa kalkma dönemine kadar ,  Kök 

kısmında bulunan kuru madde > Toprak 

üstü kısmında bulunan kuru madde 

• Sapa kalkmanın başlaması ile = Toprak 

üstü kuru madde miktarı hızla artar. 

• Olum döneminde = Toprak üstü kuru 

maddesi > kök kuru madde    ( 2-3 kat ) 

fazladır 



KÖK SİSTEMİ VE KIŞA, KURAĞA VE 

DONA DAYANIM 

• Kışa dayanma; uzun süreli soğuklara 

dayanmayı tanımlar.  

• Kışlık ekilen çeşitlerde kök sistemi derin, 

yazlık ekilen çeşitlerde yüzlektir.  

• Kışa dayanıklı çeşitler genel olarak kurağa da 

dayanıklıdır. 

• Dona dayanma; Toprağın donması durumunda 

bitki köklerinin kopmaya dayanımlarını olarak 

ifade edilir. 

•  Yeterince nem alan toprak donduğunda, 

hacmi genişler ve kabarır. Kök sistemi derine 

doğru ilerleyen çeşitler bu kopmalardan daha 

az zarar görürler. Kökleri yana doğru gelişen 

çeşitler dona daha az dayanırlar. 



TAHILLARDA SAP ( culmus) 

• Boğum (node) ve boğum aralarından 

(internode) oluşur. 

• Boğumlar; sapta yaprak kınının bağlandığı 

noktalardır. Boğumların içi doludur.  

• En uzun boğum arası, sapın en üst kesiminde 

bulunandır. Üstten alta doğru boğum arası 

uzunlukları kısalır, toprak yüzeyi yakınında 

uzunlukları birkaç cm’yi geçmez. 

 

• Serin iklim tahıllarında boğum ve boğum arası 

sayıları 5 - 9 arasında değişir. Ancak toprak 

üstünde görülenlerin sayısı 5- 6 ’ dır.  

• Kurak koşullarda 3-4’ e kadar 

düşebilmektedir.  





• Serin iklim tahıllarında boğum aralarının içi 

boştur. Ancak “makarnalık buğday 

çeşitleri”nde farklılıklar bulunmaktadır. 

 

• Birinci ve ikinci boğum arası birkaç cm iken; 

en üst boğum arası 50 cm’yi bulmaktadır. 

• Alttan üste doğru boğum araları  =  A, B, C, D 

ise; normal gelişmenin olduğu bir yılda  (A+C)/ 

2 = B,      (B+D) / 2 = C olarak, yaklaşık bir 

bağlantı bulunur. 

 

• Tahıllarda bitki boyu, toprak yüzeyi ile 

başağın en üst başakçık ucu arasındaki 

uzunluktur. Bu uzunluk, 50-200 cm arasında 

değişir. 

 



TAHILLARDA YATMA  

      1. Çeşit Özelliği (Bitki Boyu, Sap Sağlamlığı)  

      2. Toprak verimliliği 

      3. Yağış 

• Yatma; dipten ve aşırı olmamışsa, yeşil bitki 

sapını yeniden doğrultabilir. Sapın yatıp 

doğrulması, en çok iki kez olabilir. Asıl etkili 

yatma, başaklanmadan sonra görülür.  

• Kısa boyluluk, birkaç dominant genle idare 

edilen kalıtsal bir özelliktir. Kısa boylu 

çeşitlerin ıslahıyla, yatmaya dayanıklılık 

sağlandığı gibi; tane/sap oranının da 

artırılması amaçlanmaktadır. 



KARDEŞLENME 

• Tahıllarda çimlenen bir tohumdan çoğu kez birden 

fazla sap oluşur. Bu sapların her birinin ayrı kökleri 

bulunur. “Bir tohumdan birkaç sapın meydana gelmesi 

olayına,kardeşlenme” denir. Dallanmadan farklıdır; 

çünkü her kardeşin kendisine ait bir kökü oluşur. Bu 

kardeşler ana bitkiden ayrılarak dikim yapılırsa, 

yaşamlarını sürdürebilirler. 

•      Genel olarak serin iklim tahılları, sıcak iklim 

tahıllarına oranla daha fazla kardeşlenir. Mısırda ve 

koca darıda kardeşlenme başlangıçta görülürse de, 

fazla gelişemeyerek koltuk biçiminde kalır.   

     En fazla kardeşlenme, çeltikte görülür. 

     Çimlenme ilerledikçe, embriyonun orta kesimi 

(hypocotyl), ilk yaprağın bağlandığı boğumu toprak 

yüzeyine yaklaştırana kadar uzar. Her yaprağın 

koltuğunda bir büyüktgen (meristematik) doku bulunur. 

Toprak yüzeyine yakın olan yapraklarda bu dokulardan bir 

sap (kardeş) ve birkaç kök çıkabilir. 



 KARDEŞLENMEYİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Kardeşlenme, çevre koşullarına (toprak ve iklim 

faktörleri)  ve çeşidin genotipine bağlıdır. Ekim zamanı ve 

ekim sıklığı önemli ölçüde kardeşlenmeyi etkiler. 

 

Kardeşlerin çıkmış olduğu boğumlar birbirlerine çok 

yakın olduğundan, genç tahıl bitkisinde kardeşler ve 

adventif kökler, genellikle, bir noktadan çıkmış gibi 

görünür. 

Kışlık ve seyrek ekimlerde kardeşlenme fazla, yazlık ve 

sık ekimlerde azdır. Erken ekimlerde, geç ekimlere oranla 

fazladır. 

 Hasat indeksi= tane/sap oranı olarak belirlenir. 

İyi bir tane ürünü elde edebilmek için, ana sap ve birinci 

derecedeki kardeşler olmak üzere, bir bitkide dolgun 

taneli 2-3 başağın elde edilmesi istenir.  

Özellikle kurak koşullarda, geç oluşan ve koltuk olarak 

kalan kardeşler, boş yere su ve bitki besin maddesi 

tüketirler. 



YAPRAK (folia) 

 

• Tahıllarda boğum sayısı kadar 

yaprak oluşmaktadır. Yaprak, 

yaprak kını (Vagina), yaprak ayası 

(Lamina), kulakçık (auricula), 

yakacık (Ligula) kısımlarından 

oluşur. 



Yaprak Kını  

• Yaprak Kını: Sapın dik durmasını 

sağlar. Yaprak ayasında bulunan 

paralel damarlar, yaprak kınında da 

görülür. Yaprak kını; cins, tür ve 

çeşitlere göre tüylü yada tüysüz 

olabilir. Yaprak kını fotosentez yapan 

bir organ olup, fotosentez ürünlerinin 

depolanmasında ve döllenmeden sonra 

depolanan besinlerin taneye 

taşınmasında görev yapar. 



Yok veya çok zayıf Orta Çok kuvvetli 



Yaprak Ayası  

 
• Yaprak Ayası: Bitkinin temel fotosentez ve 

transprasyon organıdır. Yaprak ayasında orta 

damar, simetri ekseni durumundadır. Ayada 

bulunan damar sayısı 15-30 olup, cinslere 

göre değişiklik gösterir. Damar sayısı en fazla 

arpada bulunur.  

• Sapa kalkmadan önceki dönemde yaprak 

ayası kendi ekeni üzerinde; yulafta sağdan 

sola, arpa buğday ve çavdarda ise soldan 

sağa (saat yönünde) kıvrılır. Sapa kalkmanın 

başlamasıyla, bu kıvrılış düzeni 

görülemeyebilir. 



Kulakçık  

 

• Kulakçık: Yaprak ayasının kınla 

birleştiği yerde ve sapı iki yandan 

kerpeten ağzı gibi saran bir çift küçük 

organdır. Kınla sap arasındaki boşluğa 

suyun sızıp, birikmesini önler. Serin 

iklim tahılları kulakçığın en iyi gelişme 

gösterdiği duruma göre sıralanacak 

olursa; Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf 

(yulafta kulakçık bulunmaz). 



Yakacık  

 

• Yakacık: Yaprak ayasının sapa ulaştığı 

yerde, sapla yaprak ayası arasında, 

yaprak kınının üst uzantısı biçiminde 

zarımsı bir organcıktır. Serin iklim 

tahılları yakacığın en iyi gelişme 

gösterdiği duruma göre sıralanacak 

olursa;  

• Yulaf, Buğday, Arpa, Çavdar.  



Yaprak Karakterlerinin Dayanıklılık ve 

Verimle Olan İlişkileri:  

•   Çeşidin yaprak rengi koyulaştıkça, kışa ve kurağa 

dayanımı artar. Renk koyuluğu, yapraktaki palizat 

hücrelerinin küçüklüğü ile ilgilidir. Hücre küçüldükçe, 

yaprak birim alanına düşen klorofil miktarı artar ve 

böylece renk koyulaşır.  

•   Koyu renkli çeşitlerde hücre özsuyu yoğunluğu ve 

hücre zarı kalınlığı fazladır. Hücre suyu daha yoğun 

olduğu için, donma sıcaklığıda düşer. Dolayısıyla 

soğuğa dayanımı artar.  

•   Kışa ve kurağa dayanıklı çeşitlerde yaprak ayası 

dardır ve yaprak küçüktür.  

•   Küçük hücreli çeşitlerde, hücre arası boşluklar da 

dardır.   Kışa dayanıklı çeşitlerde vegetatif gelişme 

döneminde yapraklar yana yatıktır, dayanıksız 

çeşitlerde ise diktir. Sapa kalkma döneminde yapraklar 

dikleşir.   Yapraklar dar ve küçük, renk koyu ve tüylü, 

stoma hücreleri küçük olan çeşitler kışa ve kurağa 

dayanıklıdır.  





TAHILLARDA ÇİÇEK, BAŞAKLANMA 

VE ÇİÇEKLENME  

 

• Serin iklim tahıllarından buğday, 

arpa, çavdar ve tritikalede  

çiçekler başak (spica), yulafta 

karışık salkım (panicula) 

durumundadır.  

Çiçekler, başakçık (spicula) denilen 

organlar içinde bulunur. 



 

BAŞAKLANMA: Başak yada karışık 

salkımın, bayrak yaprağı kınından dışarı 

çıkmasıdır. 

 
 

Tozlanma: Çiçektozu keselerinin (anterlerin) 

patlayarak, çiçek tozlarını (polenlerini) 

yayması olayıdır.  

  

*Tozlanma, iç kavuz ve kapçığın açılarak, 

çiçek organlarının açığa çıkmasıdır. 

 

• Arpada tozlanma; kavuzlar açılmadan, 

başak daha bayrak yaprağı kını içerisinde 

iken gerçekleşir.  

Bu olaya Cleistogamy denir. 



. 











 

• Bir başaktaki başakçık sayısı; cinse, çeşide 

ve çevre koşullarına göre 20-30 olabilir.  

Yulaf salkımında başakçık sayısı, uygun 

koşullarda 60-70 olabilir.  

• Compactoid başak tipi: başak eksenindeki 

boğumlar sık ve başak boyu kısadır ve 

başakçıklar sık olarak dizilmişlerdir.  

 

• Speltoid başak tipi: Başak eksenindeki 

boğumlar seyrek, başak boyu uzun ve 

başakçıklar seyrek dizilmişlerdir. 

 

• Yulafta başakçıklar; salkım (panicula) 

dallarına bir sapçıkla ( pedicel ) bağlanır. Bu 

dallar, karışık salkım ekseni (rachis) üzerinde 

bulunan boğumlardan çıkar.  

• Bu boğumların sayısı yulafta 5-7 olabilir. 

 



•  Protoandry: Erkek organların erken 

olgunlaşması. 

• Protogeny: Dişi organların erken 

olgunlaşması. 

• Çiçek tozu (Pollen): Haploid hücredir. 

 

     Pulcuk (Lodicula): Renksiz, bir çift 

organcıktır. Çiçeklenme sırasında bu 

pulcuklar turgorlarını artırarak, 

kavuzların ayrılmasını ve tozlanmanın 

kolaylaşmasını sağlar. 



• BAŞAKCIK: İki dış kavuz (Gluma inferior ve 

(Gluma superior) ve bunların arasında yer alan 

çiçek ya da çiçekler topluluğunu taşıyan 

organdır.  

 

•    Dış kavuzlar, buğdayda iyi gelişmiştir; 

yulafta çok uzun ve kayık biçiminde; çavdarda 

daralmış; arpada ise çok dar ve incedir. 

 

• Başakcık içindeki çiçekler, başakcık 

eksenine (rachilla) bağlıdır. Bu çiçeklerin 

gelişmesi, alttan üste doğru ( acropetal ) olup; 

başakcıkta en iri taneyi alt çiçek vermektedir.  



 

 



Başakcık 
Alt dış kavuz 

İç kavuz 

Alt dış 
kavuz 

Gaga 

Omuz 

Üst dış 
kavuz 

Başak 
ekseni 

Geniş 
kanat 

Omurga 



BAŞAKLANMA 

 

• Başaklanma; başak yada karışık salkımın, en 

üstteki yaprak kınından çıkmasıyla başlar. En 

üstteki yaprak kınının bağlandığı boğumun 

altında şişkinlik görülür. Bu şişkinlik, yukarıya 

doğru ilerler (gebeleşme ya da başak kepenekte) 

ve belirgin bir hal alır. Bunu; kılçıklı çeşitlerde, 

kılçık uçlarının çıkışı (sakal verme), kılçıksız 

çeşitlerde ise en üst başakçık ucunun çıkışı 

izler. İlk başakçıkların çıkışından 1-2 gün sonra, 

başak tümüyle kından çıkmış olabilir.  Bu süre, 

yulafta üç günü geçebilmektedir. Bununla 

birlikte, çiçeklenme de hızlanır. Başaklanmanın 

ve çiçeklenmenin hızı; çevre koşullarının, 

özellikle nem ve sıcaklığın, etkisi altındadır.   

kolaylaştırır. 





Başağın görünümü 

Gittikçe 
 incelen 

Paralel 
kenar Yarı çomak Çomak 

şeklinde İğ şeklinde 

92 



Başağın yoğunluğu 

Gevşek Orta Sık 

80-92 







TAHıLLARıNDA DÖLLENME, TANEDE BIRIKIM, 

TANEDE DÖNME VE DÖNMEYE ETKILI 

FAKTÖRLER 



 

  

• Bir buğday çiçeğinin açılması, 1-3 dakikada 

olabilmektedir. Çiçek açma, başağın ortasının hemen 

altındaki başakçıklarda başlar, aşağıya ve yukarıya 

doğru sürer. En son açan çiçekler,en üstteki 

başakçıklarda bulunan çiçeklerdir. Bir başakta tüm 

çiçeklerin açılması, 2-3 gün sürebilmektedir. Kurak ve 

sıcak koşullarda bu süre kısalır. 

 

      Tüm  serin iklim tahılları erseliktir; yani 

erkek ve dişi organlar, aynı çiçek üzerinde 

bulunur. Arpada % 0,5oranından daha az 

yabancı döllenme söz konusu iken, yulafta 

%1-2’dir. Çavdar  erselik çiçekli olmasına 

karşın, kendine kısırdır ve yabancı döllenir. 

Buğdayda % 1,en fazla da % 3 kadar yabancı 

döllenme görülebilmektedir.        

      Yulaf karışık salkımında çiçeklenme, üstten 

alta (basipetal), başakçıklarında ise alttan 

üste (acropetal) doğru olur. 



 Çiçek tozu keseleri iyice sararıp 

erginleşip,pulcukların şişmesi ile 

iç kavuzlar açılır ve anterler dışarı 

çıkarak polenlerini yayar.      

      Tepecik üzerine dökülen çiçek 

tozları çimlenmeye başlar.     

       Çavdarda iplikçikler 

(flamentler) çok uzar ve çiçekler 

7-8 gün açık kalarak yabancı  

tozlanmayı  



 

• Megaspor ana hücresi: Nucellusun mikropile yakın olan 

kesiminde bulunan, diploid bir hücredir. Bu hücre,önce 

mayoz ardından mitoz bölünme geçirerek dört haploid 

hücre oluşturur. Bu dört hücreden üçü körelip,bir 

tanesinin bölünmesini sürdürmesiyle embriyo kesesi 

ana hücresi oluşur. 

 

•  Bu hücrenin çekirdeği,üç kez mitoz bölünme 

geçirerek, sekiz çekirdek oluşturur. Bu çekirdekler, 

dörderli iki gruba ayrılır. Bu gruplardan birer çekirdek 

birleşerek, diploid endosperm çekirdeğini oluşturur ( 

polar çekirdek) 

 

• Yumurta ana hücresi: Mikropil tarafındaki üç hücreden 

ortada bulunan ve diğerlerinden daha büyük olan 

hücredir. Kalan iki hücreye synergid hücreleri denir. 

               * Mikropilin karşı yönünde bulunan üç hücreye 

Antipot hücreleri  denir. 

               *  İki synergid ve üç antipot hücreleri, 

döllenmeden sonra kaybolur. 



DÖLLENME 

• Döllenme: Dişicik tepesine konarak,orada çimlenen ve 

mikropile ilk ulaşan çiçek tozu çekirdeğinin, yumurta 

hücresi ve endosperm ana hücresiyle birleşmesine 

denir. 

                      Dişicik tepesine konup,çim borusunu dişicik 

borusu içerisine uzatmaya başlayan çiçek tozunda; 

çekirdek ikiye bölünerek, vegetatif ve generatif 

çekirdekleri oluşturur.  

                      Vegetatif çekirdek, mikropile ulaşmayı 

sağlar; generatif çekirdek ikiye bölünür. Biri, haploid 

yumurta hücresini dölleyerek zigotu (2n), diğeri ise 

endosperm ana hücresi ( polar çekirdek) ile birleşerek 

triploid (3n) endosperm hücresini oluşturur. 

                      Çiçektozu, dişicik tepesine düştükten beş 

dakika sonra çimlenir; yarım saat   içinde çim borusu 

mikropile ulaşır. 4-6 saat sonra döllenme gerçekleşir. 

10-15 saat içerisinde diploid zigotun ilk bölünmesi 

başlar ve bir gün sonra tamamlanır.  

                      Döllenmeden yaklaşık 25 gün 

sonra, tane en büyük hacmine ulaşır.  



• Çok çiçeklilik özellikle çıplak yulaflarda 

görülür. 

• ÇİÇEK: İç kavuz ve kapçık (Palea inferior ve 

Palea superior) içinde bir dişi organ, üç erkek 

organ ve bir çift pulcuk (lodicula) bulunan 

yapıdır. 

• Kılçık: İç kavuzun orta damarının uzantısıdır. 

• Dişi organ: Bir karpelli olan dişi organ, 

yumurtalık (ovarium), dişicik borusu (stilus) 

ve onun üst kısmında iki parçalı dişicik 

tepeciğini (stigma) kapsar. 

 



TANE BİRİKİMİ 

• Danede birikim: döllenmeden sonra daneye besin 

maddesi taşınır ve endosperm (besidoku) büyümesini 

sürdürür. 

              

•     Süt olum (protein birikimi): Endospermlerde ilk 

biriken maddeler proteinlerdir. 3-5 günlük genç 

endospermde protein birikir. Nişasta hemen hemen 

yoktur. Döllenmeden 20-25 gün sonraya kadar uzayan 

bu sürenin sonunda, danede su oranı; %60’tır. Danenin 

içi boza kıvamındadır. 

            

•     Sarı olum (nişasta birikimi): Danede su oranı %60’ın 

altına düşünce,protein birikimi durur, nişasta birikimi 

hızlanır. Protein ağları arasına nişasta tanecikleri 

dolar. Danede hacim küçülür. Nem oranı % 40’a düşer. 

Yağış ve sıcaklığa bağlı olarak, 10-25 gün sürer.  

•      



•  Fizyolojik olum ,Tam olum: danede besin 

maddesi birikimi (sarı olum) durduktan 

sonra,birikmiş maddelerin olgunlaşması sürer. 

Bu döneme Fizyolojik erme dönemi denir. Bu 

dönem, kurak ve sıcak yerlerde 2-3 gün; nemli 

bölgelerde 5-10 gün sürebilir. Nem oranı % 33-

18,5 dolaylarına düşer. 

•       Fizyolojik olumdan sonra dane su 

kaybetmeye devam eder ve % 14,5-13,5’un 

altına düştüğünde,tam olum dönemine 

ulaşmış olur. 

 





TANEDE DÖNME  
 

• Tanede dönme sözcüğünden, aslında camsı yapılı 

tane veren çeşitlerde yumuşak-unlu tanelerin 

görülmesi anlaşılır. 

• Makarnalık buğday tanelerinde beyaz ve unlu 

lekeler olarak görülür. İngilizce “Yellow berry” 

olarak tanımlanan dönme, tane kalitesini düşürür.  

• Süt olumunda biriken protein ağları sık ve kalın 

ise ağların,nişasta tanelerini sıkıştırması kuvvetli 

olur; tane,sert yapılı ve camsı görünüm alır. 

• Protein ağları zayıf ve bunların arasına giren 

nişasta oranı fazla olursa; büzülen ağlar, fazla 

nişasta basıncına dayanamayıp kopar. Böylece 

tane camsı görünüşünü kaybeder.  



• Dönme: tanedeki nişasta ve protein oranı ile 

ilgilidir.  

• Sarı olum dönemi: uzun ise nişasta birikimi 

fazla olur, unlu ve dönmeli taneler elde edilir. 

Kısa sürerse, nişasta birikimi daha az olur. 

Protein oranı yüksek,camsı taneler elde edilir. 

• Camsı yada camsız, dönmeli veya dönmesiz 

tüm tanelerde nişasta miktarı, protein 

oranından yüksektir. 

 



Dönmeyi Etkileyen Etmenler  

•  Dönmeyi azaltan dış faktörler, olum 

dönemlerini kısaltan faktörlerdir. Bu 

yönde etkili faktörler süt olum 

dönemlerini fazla kısaltmaz. Tanedeki 

proteinin yaklaşık yarısının 

döllenmeden hemen sonra biriktiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla tanedeki 

mutlak protein oranı fazla etkilenmez.  

• Dönmeyi etkileyen faktörleri dört 

grupta toplayabiliriz: 

• Tür ve Çeşit Özelliği,  

• Yazlık ve Kışlık Ekim,  

• Bitki Besin Maddeleri ve  

• İklim Faktörleri 



Dönmeyi Etkileyen Etmenler 

1.    Tür ve Çeşit özelliği: Bazı türlerde fazla, bazı 

türlerinde ise az dönme görülür. Buğdaylardan, 

Triticum durum, Triticum dicoccum; arpalardan, 

Hordeum vulgare; çavdardan, Secale montanum türleri 

camsı taneler verir. Bazı çeşitler yazlık yada kışlık 

ekilmesinde bağlı olarak dönmeli tane verir. Dönmesiz 

tane elde etmek için, bazı çeşitler yalnız yazlık 

yetiştirilir. 

 

2. Yazlık ve Kışlık Ekim: Alternatif çeşitler; yazlık 

ekildiğinde dönmesiz, kışlık ekildiğinde çoğunlukla 

dönmeli taneler verir. Yazlık ekimlerde generatif 

dönem kışlıklardan daha kısa olup, başaklanma ve 

tane olumu sıcak günlere rastlar. Yazlık ekimlerde 

özellikle sarı olum dönemi kısa sürdüğü için fazla 

nişasta birikmez. Yazlıklarda tane ağırlığı kışlıklardan 

daha az, fakat protein yüzdesi yüksektir.  

    Genel olarak, kışlık ekim bol verim, yazlık ekim ise     

üstün kalite sağlar. Türkiye’ de serin iklim tahılları kışlık 

ekilmektedir. 

 

 

 



3- Bitki Besin Maddeleri: Bol humuslu ve yeni 

açılan topraklar, camsı taneler verir. Olum 

öncesinde baş gübre olarak verilen azotlu 

gübre, tanenin camsı yapılı ve protein 

oranının yüksek olmasını sağlar. Fosforlu 

gübreler, çiçeklenmeyi ve olumu hızlandırır. 

Topraktaki potasyum fazlalığı ise, tanede 

dönmeyi artırır, taneler unlu yapıda olur. 

4- İklim Faktörleri: döllenmeden sonra; 

havaların yağışlı, serin ve nemli geçtiği 

yerlerde ve yıllarda tanede unluluk artar. 

Vegetatif dönemde yağış fazla,  generatif 

dönemde sıcak ve kurak olursa, taneler 

dönmesiz ve protein oranı yüksektir. 



BUĞDAYIN KÖKENİ  

 

• Arkeolojik kazılarda, en eski dönemlere ilişkin kazılarda; 

kavuzlu buğdaylardan kaplıca (T. monococcum) ve gernik 

•  ( T. dicoccum) gruplarına ait bulgular elde edilmiştir.  

 

• Çıplak taneli buğday gruplarına ait bulgulara, daha sonraki 

dönem kalıntılarında rastlanmıştır. MÖ 3000 yılından 

kalma T. aestivum ve H. distichon taneleri bulunmuştur. 

Çin’de, MÖ 2700 yıllarında buğday, en önemli altı üründen 

biri durumundayken; Mısır’da MÖ 6000-5000 yıllarında 

kaplıca buğdayları ve arpa ile birlikte, makarnalık buğday 

(T. durum) ve kaba tahıl (T. turgidum) taneleri 

bulunmuştur. 

 

• Anadolu ve Irak’ta yapılan bazı kazılarda, MÖ 6500 

yıllarına ait buğday ve arpa tanelerine rastlanmıştır.  

• Bu bulgular ışığında; Anadolu’nun, buğdayın en eski kültür 

alanı olduğunu söylemek olasıdır. Kültürü bu denli eski 

olmakla birlikte; ekmek yapımına ancak MÖ 1800’lerde 

Mısır’da rastlanılmaktadır. 



• Belli kültür bitkilerinin çeşit ve form zenginliği 

gösterdiği bölgeler; o cins yada türün  “gen 

merkezi” olarak tanımlar.  

• Diploid buğdayların  Anadolu, Tetraploid 

buğdayların Etiyopya, Hekzaploid buğdayların 

ise Afganistan ve doğusu; gen merkezi olarak 

açıklanmıştır (Vavilov).  

• Flaksberger’ e göre; her üç grubun da gen 

merkezi Ön-Asya’dır. Diğer iki gen merkezi, 

ikincil (sekonder) gen merkezidir. 

• Yüzyılımızın ilk yarısındaki bulgular, buğdayın 

Anadolu ve Ön-Asya’dan köken aldığını ve 

evrimin burada sürdürdüğünü göstermektedir.  

 



Buğday Türlerinde Genomlar  

 

• Temel kromozom sayısı 7 olup; kromozom 

sayılarına göre üç grup bulunmaktadır: 

 

•   Diploid grup (2n= 14): AA  

 

•   Tetraploid  grup (2n= 28): AABB 

                        (T. timophevi  AAGG) 

    

•   Hekzaploid grup (2n= 42): AABBDD  

                      (T. Zhukovsky : AABBGG) 



Ekmeklik Buğday 



Makarnalık Buğday 
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Ae. Sect. Sitopsis type(s) BB T. urartu AA Ae. 

speltoides SS T. boeoticum AA T. dicoccoides 

AABB Ae. squarrosa DD T. araraticum AAGG T. 

dicoccum T. paleocolchicum AABB T. turanicum T. 

polonicum T. turgidum T. durum T. carthlicum 

AABB T. spelta T. vavilovi T. macha T. 

sphaerococcum T. compactum T. aestivum 

AABBDD T. timopheevi T. militinae AAGG T. 

monococcum T. sinskajae AA T. zhukovskyi 

AAAAGG 



(Karagöz ve Özberk, 2010) 
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Buğday akrabalarına bazı örnekler 



Aegilops triuncialis 
(Karagöz ve Özberk, 2010) 



(Karagöz ve Özberk, 2010) 



Aegilops tauschii 
 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&

cad=rja&docid=D51XYB3j-o--kM&tbnid=fmE0-Zs-

iIRYIM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2

FAegilops_tauschii&ei=uGV9UoW9Ao7LtAbz-

4HYDw&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNGxB7oLQMQ-

K8cIFy9q9ovekOd07w&ust=1384036130095281 



 Aegilops speltoides  verim ve kalite özellikleri 

için , Aegilops umbellulata kahverengi pasa 

dayanıklılık gösterdiği için  , Aegilops tauschii 

kurağa dayanım gösterdiği için buğday 

ıslahında kullanılmaktadır.  

Aegilops taushii 2n=14   A. umbellulata 2n=14 A.speltoides 2n=14 
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Bilinmeyen 

ebeveyn 

Yabani ebeveyn Yabani ebeveyn Yabani ebeveyn 

Triticum boeticum  

2n=14 AA 

Aegilops speltoides   

2n=14 BB 

Aegilops squarrosa  

2n=14 DD 

Triticum monococcum  

2n=14 AA Hibridizasyon  
+         

poliploidi 

Triticum dicoccum  

2n=28 AA BB 

Triticum durum 

2n=28 AABB 

Makarnalık buğday 

Triticum timopheevi 

(ve yabani akrabaları)  

2n=28 AA GG 

Triticum zhukovskyi 

2n=42 AA BB GG 

Hibridizasyon  
+         

poliploidi 

Triticum aestivum 

2n=42  AABBDD 

Ekmeklik buğday 

Hibridizasyon  
+         

poliploidi 

♀ ♂ ♂ 

♂ ♀ 

♀ 

Çavdar          

Secale cereale 

2n=14 RR 
Triticale 

(Hekzaploid)   

2n=42 AA BB RR 

Çavdar          

Secale cereale 

2n=14 RR 

Triticale    (Oktoploid)        

2n=56 AA BB DD RR 

Hibridizasyon  
+         

poliploidi 

Hibridizasyon  
+         

poliploidi 



BUĞDAYIN TAKSONOMİSİ  

 

• Buğdayın gen merkezi; Anadolu, Batı İran, Irak, Suriye ve 

Filistin’i içeren Ön-Asya olarak kabul edilmektedir. 

 

Triticum monococcum    X   Aegilops speltoides 

  (2n=14)   (AA)                            (BB) (2n=14) 

                             |     

                             (AB) --> 

                             kısır   (poliploidleşme) Tetraploid buğday 

                                                                     (AABB) 2n:28 

 

Tetraploid buğday X Aegilops squarrosa (DD)(2n=14) 

 (AABB)2n=28   

         (ABD) 

                               kısır (poliploidleşme) Hekzaploid buğday 

                                                                  (AABBDD) (2n=42)  

                                                                                                                               

 

 



Yabani form Kültür formu 

Diploid grup 

        

AA genomlu Triticum boeticum 

(T.aegilopoides) 

Kavuzlu   T.monococcum  

2n = 14 kromozomludur Çıplak  bulunmamaktadır 

        

Tetraploid grup 

        

AABB genomlu T. dicoccoides (AABB) 
Kavuzlu T.dicoccum 

2n = 28 kromozomludur       

  T.timopheevii (AAGG) 
Çıplak T. durum 

      T.turanicum 

T.monococcum   X   Aegilops 

speltoides   
  T.turgidum 

(AA)                               (BB)     T.polonicum 

      T.carthlicum (persicum) 

        

Hekzaploid 

grup 

        

AABBDD  genomlu   Kavuzlu T.aestivum ssp spelta 

2n = 42 kromozomludur     T.aestivum ssp macha 

      T.aestivum ssp vavilovii 

T. dicoccoides   X   Aegilops 

squarrosa   
    

           (AABB)                       (DD)   Çıplak T.aestivum ssp vulgare 

      T.aestivum ssp compactum 

    
  T.aestivum ssp sphaerococcum 

        



Buğday Türleri, Genom Formülleri ve Sinonimleri  
(Kimber ve Sears, 1983) 

TÜRLER GENOMLAR SYNONYMLER 

T.monococcum L. A T. boeticum, T.urartu 

T. speltoides (Tausch) Gren. Ex Richter S Ae. speltoides 

T. tauschii (Coss.) Schmal D Ae. squarrosa 

T.turgidum L. AB T.carthlicum, T.dicoccoides, 

T.dicoccon, T.dicoccum,  

T.durum, T.polanicum 

T.timopheevii (Zhuk.) Zhuk AG T.araraticum 

T.zhuovskyi Men & Er. AAG T.timopheevii var. zhukovskyi 

T.aestivum L. ABD T.compactum, T.macha, 

T.spelta, T. Sphaerococcum,  

T.vavilovii 



Diploid Grup : Kaplıca Grubu (2n 

= 14 – AA) 

 
• T. boeoticum (T. aegilopoides) =  

                                         Diploid grubun yabani formudur. 

                                         Ağrı Dağı eteklerinde saf hatları 

bulunabilmektedir. 

                                         Doğu ve Orta Anadolu’nun 

meralarında bulunabilmektedir. 

 

• T. monococcum (Kaplıca = Siyez) =   

                                        Kavuzlu kültür formudur. 

                                        Trakya’da Gönen-Bandırma 

   “Bolu-Kastamonu dolaylarında ekilmektedir.” 



Tetraploid Grup : Makarnalık 

Buğdaylar (2n=28-AABB) 

• T. dicoccoides (Yabani Gernik) = AABB 

genomlu yabani formdur. Güneydoğu Anadolu, 

Mısır,  Ürdün ve Filistin’de bulunur. 

• T: timopheevi = AAGG genomlu yabani 

formdur. Kafkasya ve Doğu Anadolu’da 

görülür. Pasa tam dayanıklı olduğu için, ıslah 

çalışmalarında anaç olarak kullanılır. 

• T. dicoccum (Gernik, Çatal Kaplıca,Çatal 

Siyez) = Kavuzlu kültür formudur. % 20 

protein içerir ve bulgur olarak tüketilir. Doğu 

Anadolu ve Trakya Bölgesinde yetiştirilir. 

• T. durum (Makarnalık Buğday) = çıplak taneli 

kültür formudur. 



Sarı Başak Sert Buğday Ak Başak 



Siyez Buğdayı Ak Buğday Deli Buğday 



 Kamut (khorasan) 

(Triticum turgidum 

turanicum) 

buğdayının kültürü 

yapılan makarnalık 

buğdaylardan daha 

yüksek magnezyum, 

çinko ve selenyum 

içerdiği ve yüksek 

protein kalitesine 

sahip olduğu, bazı 

hastalıklara 

dayanıklılık genlerini 

içerdiği 

belirtilmektedir.  

Kamut  



Kurakçıl Karakterli Makarnalık 

Buğdaylar   

 

• T. durum ssp. commune = Kökeni 

Türkiye’dir Buğdaylarımızın 1/3’ünü 

oluşturur. 

•    T. durum ssp. duro-compactum. (T. 

pyramidale) (Makarnalık-topbaş buğday) = 

Un verimi ve makarnalık kalitesi iyidir. 

Güneydoğu, Trakya ve Doğu geçit 

bölgelerinde görülmektedir. 

•    T. turanicum (T.orientale) (Turnadili 

buğday) = İnce ve uzun tanelidir. 

Makarnalık için elverişsizdir. Ege ve 

Akdeniz bölgelerinde bulunur.  



 T. dicoccoides, T.dicoccon ve T. araraticum 

kurağa dayanım, mikro element içeriği, tuza 

tolerans için buğday ıslahında 

kullanılmaktadır. 

T. dicoccoides 

T. dicoccon T. araraticum 



Nemli Bölgelere Adapte Olan 

Makarnalık Buğdaylar  

  

• T. turgidum (Kabatahıl) = Bol yağışlı bölgelere 

adapte olmuştur. İngiliz buğdayı da 

denilmektedir. Ege Bölgesinde, seyrek olarak 

bulunur. Ekmeklik ve makarnalık kalitesi iyi 

değildir. Hayvan yemi olarak kullanılır. 

•    T. polanicum (Turnagagası) = Dış kavuzlar 

ve çiçek kavuzları iyi gelişmiş ve uzundur.  

Tanesi çok uzun ve iridir. Bin tane ağırlığı 80 

g’dan fazladır. Kökeni  Güney Avrupa ve 

Toroslar’dır. 

•     T. carthlicum (Doğu buğdayı): Bitki ve 

başak morfolojisi,hekzaploid buğdaylara 

benzer. 



 
Hekzaploid Grup :Ekmeklik Buğdaylar  

(2n=42-AABBDD)  

Kavuzlu kültür formları,; dayanıklılık ıslahında 

kullanılırlar:      

• T. aestivum ssp. spelta (Kavuzlu buğday) =  Hekzaploid 

grubun, kavuzlu kültür  formudur. Orta Avrupa’nın 

dağlık kesimlerinde yetiştirilmektedir. Kavuzlar, taneyi 

sıkıca sarar ve harmandan sonra da tane kavuzlu kalır. 

 

•     T. aestivum ssp macha (Maha buğdayı) = Doğu 

Anadolu’da bulunan T.dicoccum’a benzer ancak 

kromozom sayıları farklıdır. Pasa ve sürmeye dayanıklı 

olup, ıslahta kullanılır. Tane, harmandan sonra da 

kavuzludur. 

 

•      T. aestivum ssp vavilovii (Dallı buğday) = Başakları 

zaman zaman dallanır. Van Gölü çevresinde bulunur. 

Tir buğdayı özelliği gösterir. Kavuzlar,taneyi sıkıca 

sarar. Beyaz ve siyah başaklı formları vardır. Pasa ve 

sürmeye dayanıklıdır.  



 T. aestivum ssp. spelta oleik asit ve mineral 

madde ve Aegilops crassa protein kalitesi ve 

tuza tolerans için buğday ıslahında 

kullanılmaktadır. 

 

Aegilops crassa 2n=28  
T. aestivum ssp. spelta  



 

• T. aestivum ssp. vulgare (Ekmeklik buğday) = 

Hekzaploid grubun çıplak taneli kültür formudur. 

Dünya buğday çeşitlerinin 3/4’ünden fazlası bu alt 

tür içinde yer alır. 

 

• T. aestivum ssp. compactum (Topbaş buğday) = 

Çıplak taneli kültür formudur. Başak kısa  

yanlardan basık ve sıktır. Tane beyaz veya kırmızı, 

çoğunlukla unlu ve gevşek yapıdadır.  Ekstrem 

ekolojik koşullara uyabilir (Sertak 52 ve Topbaş 

111/33). 

• T. aestivum ssp. sphaerococcum (Cüce buğdayı) = 

Başak boyu en kısadır. Ekonomik olarak Hindistan 

ve Pakistan’da yetiştirilir. Yazlık bir buğdaydır. 

Kısa boyluluk ile, yazlık bitki olması arasında 

bağlılık bulunmaktadır. 



Eminbey x T. dicoccon                     Kamut x Eminbey 



 

T. dicoccoidesxKızıltan 91(F5 başakları) 





TÜRKİYE’DEKİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ  

• Botanik Varyeteler: 

 

    A- Tetraploid Grup,  (2n = 28),  Triticum 

durum L., Makarnalık Buğdaylar. 

 

    B- Hekzaploid Grup, (2n = 42), Triticum 

aestivum ssp. vulgare, Ekmeklik Buğdaylar. 

 

    C- Hekzaploid Grup, (2n = 42), Triticum 

aestivum ssp. compactum, Topbaş Buğdaylar. 

 

• Türkiye’de 100’den fazla botanik varyete 

bulunmaktadır. (% 70, 10 varyete) 



BUĞDAY ÇEŞİTLERİN TANIM 



Gözlem Notları: 

1  Beyaz 

2  Kırmızı 

Tane rengi 

Gözlem Zamanı: Karyopsis serttir. 

Beyaz Kırmızı 

92 



Tane rengi  

 1-Beyaz 2-Kırmızı 

1 
Köse 220/39 

Kıraç 66  

Gerek 79  

Kırgız-95  

Aytın 98 

Karahan-99 

Altay 2000 

Bayraktar 2000 

Tosunbey 

Müfitbey 

2 
Bezostaja 1 

Gün-91  

İkizce 96 

Harmankaya-99 

Demir 2000 

Sönmez 2001 

Seval 

Bezostaja 1 Bayraktar 2000  



. 





TÜRKİYE’DEKİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ  

 
• Yaklaşık 1/3’ü makarnalık buğday; kalanı çoğunlukla 

ekmeklik buğday; az bir kısmı topbaş buğdaylardır. 

 

•  Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi (OA : Ankara, Çankırı, 

Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat )  

 

•  Kuzey Geçit Bölgesi ( Amasya, Tokat )  

 

•  Kuzeybatı Geçit Bölgesi ( Afyon, Bilecik, Kütahya, 

Uşak )   

 

•  Güneybatı Geçit Bölgesi ( Burdur, Denizli, Isparta )  

 

•  Doğu Geçit Bölgesi ( Adıyaman, Elazığ, Malatya ve 

Tunceli ) 

 

•  Buğday üretiminin yaklaşık yarısı bu beş bölgeden 

sağlanmaktadır.  



MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ  

 

 

•    Triticum durum Desf. v. hordeiforme Körn. (Klk, K, Ç, 

Db)   

 

Kunduru 414/ 44       

Sarı Bursa 7113         

Kunduru 1149           

Berkmen 469             

Çakmak 79               

Makarnalık buğdaylar % 40-50 pay alır. *Son 

yıllarda % 28’e düşmüştür. 

 

                                                                    



 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ 

 

1. Triticum aestivum  L. ssp. vulgare Vill. v. delfii Körn. 

(Kls, K, T, Db) =     Köse 220/ 39 

 

2. Triticum aestivum  ssp. vulgare Vill. v. lutescens  (Kls, 

B, Ç, Dk) =     Bezostaja- 1 

 

3.  Triticum aestivum  L. ssp. vulgare Vill. v. 

ertyhroleucon Körn.  

         (Klk, K, Ç, Db)=   Sürak 1593/ 51                                                                                                                                          

. Ankara 093/ 44                                                                                                                                                               

. Yayla 305                                                                                                                                                                                                                                                  

. Gerek-79 



  
 

4. Triticum aestivum  L. ssp. vulgere Vill. v. graecum 

Körn. (Klb, B, Ç, Db)=                                                                                                  

                                                                                                 

Kıraç-66                                                                                                                                      

.                                                                                         

Atay 85                                                                                                                                      

.                                                                                             

Tosun 21                                                                                                                                      

.                                                                                            

Tosun 22 

5. Triticum aestivum  L. ssp. vulgere Vill. v. 

erythrospermum (Kl, B, Ç, Dk)=  Bolal 2973                                                                                                                                         

.                                                                                                                  

Haymana 79 

6. Triticum aestivum  L. ssp. vulgere Vill. v. ferrugineum 

(Klk, K, Ç, Dk)=  



TOPBAŞ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ 

 
• Triticum aestivum L.ssp. compactum Host.v. 

rubricens (Klk,K,Ç,Db)  =  Topbaş111/33(Sivas 

111/33) 

 

• Triticum aestivum L.ssp. compactum Host.v. 

pseudo-rubriceps  (Kl,K,T,Db) =   Sertak 52 



BÖLGELERDE YETİŞTİRİLEN BUĞDAY 

ÇEŞİTLERİ: 

 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Gaziantep, 

Hakkari, K.maraş, Mardin, Siirt, Ş.Urfa.  

 

• Makarnalık Buğdaylar : 

 

• Tritucum durum Desf. ssp. duro-compactum Flaks  

v.pseudo-hordeiforme Flaks (Klk, K, Ç, Db) :    

                                                           * Songül (Sarıgül)  

                                                           * Haran (Havrani) 

• Tritucum durum Desf. ssp. duro-compactum Flaks v. 

recognitum Perc (Klb, B, Ç, Db) :       

                                                           * Beyaziye  

                                                           * Şemsati 

• Tritucum durum Desf. v. leucurum Al. (Klb, B, Ç, Db) :             

                                                           * Akbaşak  

                                                           * Dicle 74  

                                                           * Diyarbakır-81 



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, 

Gaziantep, Hakkari, K.maraş, Mardin, 

Siirt, Ş.Urfa.  

Ekmeklik buğdaylar :  

                                                                                                 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

Lutescens Al. (Kls, B, Ç, Dk) :                                  

                                     * Bezosteja-1 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

erythrospermum Körn. (Kl, B, Ç, Dk) :                            

                                     * Penjamo 62 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

albidum Al. (Kls, B, Ç, Db) :                                      

                                     * Floransa 



Doğu Anadolu Bölgesi: Bingöl, 

Bitlis, Muş, Van  

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

delfii Körn (Kls, K, T, Db) :                                               

                                             * Kırık (Köse’ye 

benzer) 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

erythrospermum Körn. (Klk, K, Ç, Db) :                            

                                             * Yayla 305 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

leucospermum Körn. (Kl<kısadır>, B, T, Db)                   

                                             * Tir Buğdayı 



Doğu Anadolu Bölgesi: Bingöl, Bitlis, 

Muş, Van 

 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

ferrugineum Körn. (Kl, K, Ç, Dk) :                                  

                                 * Kızılca  

                                 * Kızılsünter  

                                 * Kızılevli  

                                 * Kırmızı yazlık 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. 

erythrospermum Körn. (Klb,B, Ç, Dk) :                           

                                  * Sünter (Yazlık Akkızılevli)   

                                  * Lancer  

                                  * Odeskaya-51 

 



Trakya ve Marmara Bölgesi  

• Makarnalık Buğdaylar 

• Triticum durum Desf. ssp. duro-compactum 

Flaks v. recognitum Perc. (Kl, B, Ç, Db) :                     

                                           * Tunus (Akbaşak) 

• Triticum durum Desf. v. erythromelan  Körn 

(Klsi, K, Ç, Db) :                                                    

                                           * Karakılçık 

• Triticum durum Desf. v. leucurum Al. (Klb, B, 

Ç, Db ) :                                                                 

                                           * Akbaşak  

                                           * Tunca-79  

• Triticum durum Desf. v. hordeiforme Körn ( Kl, 

K, Ç, Db) :                                                      

                                           * Gökgöl- 79  

                                           * Berkmen 469 



Trakya ve Marmara Bölgesi 
• Ekmeklik buğdaylar 

 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. ertyhroleucon Körn. 

(Kl, K, Ç, Db) :                            

                                                     * Mentana 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. albidum Al. ( Kls, B, 

Ç, Db) :                                          

                                                     * Akova 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. lutescens ( Kls, B, Ç, 

Dk) :                                             

                                                     * Bezosteja-1 

                                                     * Sadova-1  

                                                     * Vratsa 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. ferruginerum Körn ( 

Kl, B, Ç, Dk) :                                    

                                                     * Etoil de choisy  

                                                     * Sakarya-75  

                                                     * Pandas 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. graecum Körn. ( Kl, 

B, Ç, Db) :                                  

                                                     * Kırkpınar-79 



Karadeniz Bölgesi  

 

• Makarnalık Buğdatlar 

 

• Triticum durum Desf. v. hordeiforme 

Körn. ( Kl, K, Ç, Db) :                                                            

                                 * Sarıbaş  

                                 * Kocarı 

• Triticum durum  Desf. v. leucurum Al. ( Kl, 

B, Ç, Db) :                                                             

                                 * Akbaşak  

                                 * Dişbuğdayı 



Karadeniz Bölgesi  

  

• Ekmeklik Buğdaylar 

 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. erythroleucon 

Körn. ( Kl, K, Ç, Db):                          

                                               * Cumhuriyet   

                                               * Mentane    

                                               * Bindane 

• Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. delfii Körn. 

(Kls, K, T, Db) :                                            

                                               * Köse 220/ 39 

  

• ( Kls, B, Ç, Dk) Bezosteja-1 ve Akova çeşitleri az olarak 

yetiştirilir.  



Ege Bölgesi  

• Makarnalık Buğdaylar :  

                      * Akbaşak (Akpusen,Çam buğdayı)   

                      * Gediz-75 

• Ekmeklik Buğdaylar :  

                      * Cumhuriyet           *Mentana 

                      * Bindane                * Akova  

                      * Floransa                * Gemini  

                      * Cumhuriyet-75      *Ata-81 

                      * İzmir-85                * Penjamo 62  

                      * Pandas                   * Orsa 

                      * Sakarya-75             * Lerma Roja-

64 



Akdeniz Bölgesi  

• Makarnalık Buğdaylar :  

                       * Yerli (Kıbrıs buğdayı, Amik) 

                       * Balcalı-85  

                       * Gediz-75 

• Ekmeklik Buğdaylar :  

                       * Floransa               * Mara                                                                                     

                       * Manzotti               * Tevere 

                       * Penjamo-62           * Tobari  

                       * Compodore 

 



Kaplıca 

Buğdayları(Triticum 

monococcum) 

Makarnalık 

Buğdaylar(Triticum 

durum) 

Ekmeklik Buğdaylar(Triticum 

aestivum)  

Diploid grup (2n = 14; 

AA) 

Tetraploid grup (2n= 28; 

AABB) 

Hekzaploid gruo (2n= 42 ; 

AABBDD) 

Başak 

Formu  
* Başakçıkta bir çiçek 

tane bağlar 

* Başak, kılçıklı olup, 

yanlardan 

basıktır.(tüm çeşitler 

kılçıklı) 

* Başak ekseni uzun, 

başakçık  

seyrek dizilişlidir. 

  

* Kavuzlar, taneyi çok 

sıkı  

sarar 

* Dış kavuzlar belirgin, orta  

damar omurga 

durumundadır. 

* Kılçıklı ve kılçıksız 

formları vardır. 

  

*Dış kavuz rengi çeşitlere 

göre değişir ( kırmızı-

beyaz) 

* Dış kavuzların alt kısmı 

geniştir.  

  
*En üst boğum arası özle 

doludur. 

* Üst boğum arasının içi 

boştur. 

Tane Formu 

  

* Tane karın çukuru 

ince bir çizgi 

biçimindedir. 

* Tane karın çukuru 

keskindir. 

* Tane karın çukuru fazla 

derin değil,yanaklar 

bombeli biçimdedir. 

  
* Tane ince ve 

uzundur. 

* Taneler uzun; dönmeli 

taneler ise  

yuvarlaktır. 

* Tane uzun yada yuvarlak 

olabilir. 

  
* Tane sıkı ve camsı 

yapıdadır. 

* Tane sert ve camsı 

yapıdadır. 

* Tane gevşek ve unlu 

yapıdadır. 



BUĞDAYIN ADAPTASYONU 

 

• Yeryüzünde buğday, 26°-65° Kuzey 

ve 22°-45° Güney Enlemleri 

arasında yetiştirilebilmektedir. 

Buğdayın başarıyla yetiştirildiği 

alanlar Kuzey Yarımküre’de 30°, 

Güney Yarımküre’de  27° 

enlemlerinde başlar. Türkiye’de 

ise Rize dışında tüm illerimizde 

yetiştirilmektedir.  



İklim istekleri  

• Fazla sıcak ve nemden hoşlanmayan buğday; 

gelişmesinin ilk dönemlerinde 8-10°C sıcaklık ve % 

60’ın üzerinde bağıl nem istemektedir. Sapa kalkma 

döneminde ise,10-15°C sıcaklık, % 65 nem, az ışıklı, 

yarı kapalı havalar uygundur. Sapa kalkma ile birlikte 

sıcaklık ve nem istekleri artar.  

• Buğdayın sapa kalkma döneminden hemen sonra 

sıcaklık ve nem istekleri artmaktadır. Döllenmeden 

sonra yüksek sıcaklık ve düşük nem, tanenin kalitesini 

yükseltmektedir.  

• Buğday, 250-1750 mm yağış alan alanlarda yetişir. 

Gerçekte ise 350-1000 mm yağış alan yerler buğday 

kuşağıdır. 

• Gelişme dönemlerine göre düzgün dağılım gösteren 

600-700 mm’lik yağış, maksimum verim sağlamaktadır. 

• Buğday özellikle başaklanma döneminde 1-2°C düşük 

sıcaklıklarda bile  büyük zarar görmektedir. Bu 

dönemdeki soğuklar, fertiliteyi azaltmaktadır. 

• Düşük sıcaklığa dayanama durumlarına göre buğday 

türleri sıralanacak olursa; Ekmeklik> Topbaş> 

Makarnalık. 



Toprak istekleri  

 

• T. monococcum (Kaplıca) (en az) > T. 

aestivum ssp. compactum 

• Toprak verimliliği; T. turgidum > T. 

durum > T. aestivum L. 

• Özellikle taban suyu yüksek ve su 

tutan yerlerde makarnalık, sırt yerlerde 

topbaş, yamaçlarda ise ekmeklik 

buğdaylar yetiştirilmelidir.  



BUĞDAYIN  KÜLTÜRÜ 
TOPRAK  İŞLEME 

Buğday tarımında toprak islemenin zaman ve yöntemi, işlemede güdülen amaçlara 

bağlıdır. Nadas-ekim sisteminin uygulandığı kurak ve yarıkurak bölgelerde toprak 

işlemenin amacı, otları yok etmek, toprakta suyu biriktirmek ve korumaktır. 

Erozyona yol açmayacak toprak işleme yöntemlerinin uygulanması da önemlidir. 

Bu bölgelerde sonbaharda toprak işIemenin yararı olmadığı gibi; toprak yüzeyini 

erozyona daha açık tutması nedeniyle zararı vardır. Buralarda toprak işleme, 

ilkbaharda ve olabildiğince erken yapılmalı ve tarla otlandıkça yüzlek işleme 

yinelenmelidir. 

Toprak işlemede, toprağı altüst etmeyen, devirmeyip aktan işleyen aletler 

kullanılmalıdır. Bu tip aletler, ilk işlemeler için kırlangıç kuyruğu pulluk, kazayağı ve 

benzeri aletlerdir. Kurak bölgeler için uygun olan ve "anızlı nadas'" adı verilen 

nadas toprak işlemesi bu tip aletlerle yapılır. 

Nemli ya da sulanan: nadassız tarım uygulanıp her yıl ürün alınan yerlerde toprak, 

hasattan hemen sonraki gölge tavında pullukla derince sürülür. 
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Günümüz koşullarında birçok toprak işleme şekli ve yöntemi vardır. Anca 

burada bu günkü uygulamada 1.GELENEKSEL (NORMAL) toprak işleme. 2. 

MALÇLI toprak işleme, ve 3. ENAZ  (MİNİMUM) toprak işleme olarak üç toprak 

işleme yöntemi; 

 

1.GELENEKSEL (NORMAL) toprak işleme:  

Bu toprak işleme dünyada ve ülkemizde en fazla kullanılan toprak işleme şekli 

olduğu için burada normal toprak işleme olarak adlandırılmıştır.  

Geleneksel toprak işlemede ilk toprak işleme (Anız bozma olarak ta 

isimlendirilmektedir) 15 – 30 cm derinlikte genelde pulluk dediğimiz aletlerle 

devrilerek yapılmaktadır. Daha sonraki işlemeler yüzlek olarak yapılmaktadır. 

Bu toprak işleme şeklinde devirerek ve derin işleme özellikle kuru tarım alanları 

için önemli zararlar ortaya çıkarmaktadır. 
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Bu toprak işlem yönteminde, sadece anız artıklarının toprağa karıştırılması ve 

zararlı hayvanların yuvalarının bozulması gibi işlemler iyi bir şekilde 

yapılmaktadır. Ancak, Toprak yüzeyine dökülmüş olan  tohumları toprağın çeşitli 

derinliklerine karıştırmak, Toprağın yapısını bozmak, Topraktaki canlı kanalları 

ortadan kaldırmak. Toprağa su kaybettirmek, Tohum yatağının daha zor 

hazırlanmasına neden olmak ve  Fazla masraf gerektirmesi gibi bir çok zarlar 

ortaya çıkmaktadır. 
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2. MALÇLI toprak işleme: 

Bu yöntemde toprak 5 – 10 cm derinliğinde kesilerek 5-7 cm kaydırılarak tekrar 

olduğu yere bırakılır. Anız yüzeyde bir malç tabakası olarak bırakılır. Daha 

sonra aynı yöntemle toprak işlenerek tohum yatağı hazırlanır.  

Anız artıklarını toprağa karıştırma ve  hayvan yuvalarını bozma işlemi fazla iyi 

bir şekilde yapılmaz ancak, Tohum yatağı fazla yumuşatılmaz, Canlı kanallar 

fazla bozulmaz, Fazla su kaybedilmez, Fazla masraf gerektirmez,  Ot tohumları 

toprağa karıştırılmaz, Toprak yapısı bozulmaz ve Tohum yatağı daha kolay 

hazırlanır. 

Bu toprak işleme şeklinde yüzeyin anız artıkları ile kaplı olması özellikle 

topraktan su kaybını, yatay ve dikey olarak toprak erozyonunu önemli ölçüde 

önlemektedir. 
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3. ENAZ (MİNİMUM) toprak işleme: 
 

Bu yöntemde ya çok az toprak işleme yapılmakta, yada hiç toprak işleme 

yapılmamakta, ekici ayakla sadece bir çizi açılmakta, çizinin içine tohum 

bırakılıp üzeri toprakla kapatılıp, üzeri bastırılmaktadır. Bu şekilde toprak 

işlemenin ilk uygulandığı yıllarda bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Fakat çok 

yönleri ile faydalıdır. Özellikle mısır gibi bitkilerde toprak işleme yapılmaksızın 

anıza direk ekim yapıldığında, diğer şekillerde toprak işleyerek yetiştirilen 

mısıra göre daha yüksek verim alınmaktadır. 

 



GÜBRELEME 

Buğday, gübreye genellikle iyi tepki gösteren bir bitkidir. Kurak bölge topraklarında 

fosfor, trikalsiyum fosfat olarak bulunur ki, bitki bu bağlı fosforu alamaz. Bu yüzden, 

buğday topraklarının fosforla gübrelenmesi gerekir. Fosforlu gübre olarak triple 

süperfosfat ya da diamonyum fosfat kullanılacaksa, verilecek miktar yaklaşık 15 

kg/da'dır. Dekara 1 ton organik gübre verilirse, bunun parçalanmasından çıkan CO2 

toprak suyunda asitleşerek; topraktaki trikalsiyum fosfatı dikalsiyum fosfat ve 

monokalsiyum fosfata çevirir. Fosforlu gübreler, ekim sırasında tohumla birlikte 

verilmelidir. Fosfor bitkide kök sistemini geliştirdiği gibi, çiçeklenme ve olumu da 

hızlandırır. Bitki, fosforu daha çok genç döneminde alır. Yapılan araştırmalar, buğday 

bitkisinin kurumaddesinin %25’ine ulaştığı ilk dönemde, tüm yasamı boyunca 

alabileceği fosforun %75’ini aldığını göstermektedir. Bundan dolayı, fosforlu gübrelerin 

tohumla birlikte; kombine mibzerle verilmesi yöntemi çok yaygındır. Ancak, triple 

süperfosfat ve diamonyumfosfat gibi yoğun gübreleme; toprakta nemin kritik bulun-

duğu durumda, çimlenme ve çıkışı geciktirir. Bu nedenle gübreyi ve tohumu aynı 

zamanda fakat ayrı yerlere (bandvari) düşürerek ekim yapan mibzerler 

geliştirilmektedir. 



GÜBRELEME 

Azotlu gübreler, özellikle yağışın uygun bulunduğu yerlerde gereklidir. Azot, yağışı 

yeterli olan yerlerde yüksek, yağışı az olan yerlerde düşük dozda verilmelidir. 

Azot,NH4NO3, (amonyumu nitrat) (% 33 N), (NH4)2S04 (amonyumsülfat) (% 21 N) ya 

da üre (% 45 N) olarak verilir. DAP kısa adıyla yaygın olarak kullanılan diamonyum 

fosfat gübresi, % 18 azot ve % 46 fosfor içerir. Ekim sırasında verilecek yaklaşık % 

15 kg/ da DAP gübresi, buğdayın fosfor gereksinimini karşılar. İlkbaharda ek azotlu 

gübreleme gerekir. 

Bu amaçla organik gübreler de kullanılabilir. Organik gübrelerin parçalanması 

sırasında okside olan N, nitrit ve nitrata dönüşür ki bunlar, bitkinin alabileceği 

durumdadır. 

 



GÜBRELEME 

Azotlu gübre uygulamasına ilişkin denemeler çok farklı sonuçlar vermekteyse 

de; en iyisi, verilecek azotun yarısını ekimle birlikte, yarısını ise ilkbaharda (sapa 

kalkmada) vermektir. Ekimle birlikte verilen fosforlu gübreden bitkinin daha iyi 

yararlanabilmesi için amonyum nitrat, amonyumsülfat gübrelerinden birinden 

dekara 10 kg verilmesi uygundur. Yüksek verimli çeşitlere ilkbaharda da benzeri 

azotlu gübreleme yapılmalıdır. 

Kaliteli, yüksek proteinli dane elde etmek için azotun, başaklanma sırasında baş 

gübre olarak verilmesi uygundur. Fosforlu gübreleme dane verimini artırmakla 

birlikte; toprakta bitkice alınabilir azotun yetersiz olması durumunda, danede 

protein oranının düşmesine yol açar. 

Buğday topraklarımızda genellikle yeterli K bulunduğundan; K'lu gübreleme 

yapılmaz. Potas eksikliğinin görüldüğü fazla yağışlı yerlerde 1-2 kg/ da K20 

verilebilir 



EKİM 
Yüksek bir verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşulu, tarlada uygun zamanda 

düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlanmasıdır. Ekim zaman ve yöntemlerinin 

seçiminde bu amaçlar göz önünde bulundurulur, 
Ekim Zamanı 
Yurdumuzda buğday genellikle güzden ve kışlık olarak ekilmektedir. Özellikle yıllık 

yağışı 500-600 mm'nin altında olan yerlerde kışlık ekim, yazlıktan en az bir kat fazla 

verim sağlar. Orta Anadolu'da yapılan araştırmalar; yazlık ekimle, kışlıktan alınanın 

ancak % 40'ına denk verim alındığını göstermiştir. Çiftçimiz de bu durumu genellikle 

bilir. Orta Anadolu ve geçit bölgeleri çiftçilerimiz arasında söylenen "Güzlük varlık 

getirir, yazlık tohum götürür", "'Yazlığı yak oğluna gösterme'" gibi atasözleri, bu 

gerçeği vurgular. 

Ekim zamanını belirleyen faktör, çim yatağındaki toprak sıcaklığıdır. Toprak 

sıcaklığının 8-10°C olduğu zamanda ekim yapılırsa; kök gelişmesi hızlı ve kök tacı 

derin olur. Bu da soğuğa ve kurağa dayanıklılığı artırır.  

Geç ekim bitkilerin kıştan zarar görmesine, kardeşlenmenin yetersiz olmasına, 

olumun gecikmesine, bu ise hastalık ve böcek zararlarının artmasına ve kalitenin 

düşmesine yol açar. Yazlık ekimlerde gecikme, su yetersizliği dolayısıyle verim 

düşüklüğünü sonuçlandırır. Yazlık ekimde ekim zamanını sınırlayan, çoğunlukla 

tarlada toprağın tav durumudur. Toprak tavı iyi bir tohum yatağı hazırlanabilir duruma 

gelir gelmez yazlık ekim yapılmalıdır. Ancak, erken yazlık ekim bile güzlükten az 

verim getirir. 



Ekim mevsiminin (güzlük-yazlık) seçimi, ekilecek çeşidin biyolojisine bağlıdır. 

Çeşit biyolojik kışlık ise, güzden ekilmek zorundadır. Biyolojik kışlık bir çeşit yazlık 

ekilirse, vernalize olamayacağından; generatif döneme geçemez, başak ve dane 

vermez. Biyolojik yazlık olan bir çeşit ise, kışın soğuklarına dayanamayacağından, 

mutlak olarak yazlık ekilir. Bu iki tip arasında bir de alternatif çeşitler vardır. Bunlar 

bulundukları bölgede kışlık ta yazlık ta ekilseler, yeterli ürün verirler. Böyle 

çeşitlerin ekimi, gerek sonbaharda gerekse ilkbaharda erken yapılırsa daha fazla 

verim sağlanır. 

Yurdumuzda kışlık ekim zamanı, özellikle iç bölgelerimizde 25 Eylül - 25 Ekim 

arasındaki bir aylık dönemdir. Kıyı bölgelerimizde ekim zamanı, öteki 

bölgelerimizdeki gibi kısıtlı değildir. Buralarda da erken ekim fazla verim getirir. Bu 

bölgelerde ekim zamanı, güzlük ve yazlık gibi kesin sınırlı değildir. Ekim süresi 

Eylül başından Mart sonuna dek uzayabilir. Akdeniz ve Ege bölgelerimizde 

buğday ekimi Kasım'da başlar, sonuna dek sürebilir. Soğuğa toleranslı ve 

vernalizasyon isteği uzunca olan çeşitler erken (örneğin İtalyan çeşitleri); soğuğa 

dayanamayan çeşitler (Meksika çeşitleri) biraz geç ekilmelidir. Kıyı bölgeler için 15 

Kasım - 15 Aralık en uygun ekim zamanıdır. 

 

Zamanında güzlük ekim yapılamamışsa, Aralık-Şubat süresi içinde, tarlada 

toprağın uygun bulunduğu bir zamanda ekim yapılabilir. Ekilen tohum şişerek 

vernalize olur; ilkbahar başında uygun sıcaklığı bulur bulmaz, çimlenir ve bitki 

toprak yüzüne çıkar. "Gömme" denilen bu ekim yönteminde verim, yazlık ekimden 

fazladır. Bu durumda kışlık olan çeşidin tohumluğu vernalize edilmiş ve yazlığa da 

çevrilmiş olur. 



Kıyılardan içerilere gidildikçe, ekim zamanı gün sayısı olarak daralır. Geçit 

bölgelerine girişte, kışlık ekim süresi 1.5-2 ay, yazlık ekim süresi 2-2.5 ay 

dolayındadır. İç bölgelerimizde, zorunluluk olmadıkça yazlık ekim yapılmamalıdır. 

Asıl geniş tahıl alanlarımız olan kuru tarım bölgelerimizde verim güvencesi, kışlık 

ekime bağlıdır. Bu bölgelerde, Kasım ayı girmeden tohumların çimlenip toprak 

yüzüne çıkmasını sağlayacak bir tarihte ekimin yapılmış olması en uygundur. Kışa 

kardeşlenmiş olarak giren bitkilerde kök gelişmesi güçlü, hastalık ve zararlılardan 

korunma iyi, ürün erken, verim yüksek ve kaliteli olur, Bu gibi bitkiler kış süresince 

büyümelerini durdurur: durgunluk dönemine girerek kışı da zarar görmeden geçirirler. 

Ancak, geniş tahıl bölgelerimizdeki nemli ve besin maddelerince zengin vadi ve 

taban mikroklimalarında durum değişiktir. Bu gibi yerlerde, özellikle biyolojik kışlık 

olmayan çeşitlerin ekimi çok erken yapılır ve bitkiler sapa kalkma belirtisi gösterirse 

(sapın en üst boğumu toprak yüzeyinden birkaç santimetre yükselirse); birdenbire 

gelebilecek soğuklar, bitkilerin bol sulu bulunan vejetatif organlarında önemli zarar 

yapar. Toprak donmuş olduğu için transpirasyonu sürdüren yaprakların tükettiği suyu 

kökler karşılayamayacağından; fizyolojik kuraklık denilen olay ortaya çıkar. Bitki önce 

sararır, sonra da ölür. 

Bazı yıllar sonbahar yağışlarının çok gecikmesi gibi nedenlerle, güzlük ekim 

yapılamamış olabilir 



EKİM DERİNLİĞİ: olumsuz şartlardan korunabilmek ve yeteri kadar suyu olan 

tavlı toprağa ekim yapabilmek için ekimin derin yapılması istenir. Ancak tahıllarda 

tohumun kabuk katmanlarını ve üzerindeki toprak katmanını delme gücüne sahip 

olan çim kınının (koleoptilin) uzunluğu ekim derinliğini sınırlandırır. Buğdayda çeşit 

ve çevre  şartlarına göre  çim kınının  uzunluğu 2-15 cm arasında değişim gösterir. 

Toprağın durumu; çeşit, iklim şartları ve ekim zamanı gibi faktörler ekim derinliğine 

etki eder. Ancak genel olarak tohumun üzerine 4 – 6 cm kalınlığında sıkıştırılmış 

toprağın gelmesi uygundur. Derin yada erken ekimlerde gözle görülebilecek 

uzunlukta KÖKSAP (Rhizom) oluşur ve sökülen bitkide 2 farklı kök tabakası 

görünümü ile fark edilir. Derin ekim nedeni ile çim kını toprak yüzüne yetişemediği 

zaman yaprakların toprağı delme gücü olmadığı için, ya da ekimden sonra gelen 

şiddetli yağışlar nedeniyle toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakası nedeniyle 

yüzeye  çıkamadığı için sarı kıvrım ortaya çıkar. Yüzlek ekildiği zaman da nem 

yetersizliği nedeniyle çıkış azalır ve yüzeye yakın olan kök ve gövde büyütken 

konileri daha şiddetli düşük sıcaklığa maruz kalacağı için kıştan daha fazla zarar 

görürler. 
 



   EKİM SIKLIĞI: Buğdayda  çeşitlere ve çevre koşullarına göre Orta Anadolu 

şartlarında m2’de 400 – 500 bitkinin bulunması uygundur. Uygun ekim sıklığına 

kadar m2’deki bitki dolayısı ile ana sap sayısı arttıkça birim alan tane verimi 

önemli ölçüde artış göstermektedir. Buğdayda ana sap tüm diğer kardeşlerden 

daha yüksek hasat indeksine sahip olduğu için birim alandaki ana sap sayısı 

arttıkça, birim alan  tane verimini artırır. Tarlada bitkilerin homojen sıklıkta olması, 

her bitkiye düşen alanların birbirine eşit ve kareye yakın bir durumda bulunması 

da tane verimine önemli ölçüde artırır. 

 



EKİM YÖNTEMİ: teorik olarak buğday için en uygun ekim yöntemi ekim 

derinliğine homojen sıklıkta ekim yapan yöntemdir. Bu yöntem hem her bitkiye eşit 

ve kareye yakın bir alan düşmesini, hem de tohumla birlikte aynı anda verilen ticari 

gübrenin farklı yataklara verilmesini sağlamaktadır.  

Özellikle ekim zamanında yeterli nemin bulunmadığında, tohum ile konsantre olan 

ticari gübre aynı yatağa verildiği zaman gübrenin tohuma göre daha fazla 

hidroskopik olması nedeni ile gübre suyu alıp çözülmekte ve tohumun etrafında 

besin maddelerince konsantre bir ortam oluşturmaktadır. Bu ortam çoğu yıllarda 

önemli ölçüde tohumun ölmesine sebep olmaktadır. 

Tüm ekim yöntemlerinde ekilen tohumluğun üzeri mutlaka  bastırılmalıdır. Yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki geleneksel toprak işlemenin yapıldığı yetiştirme 

sistemlerinde tohumun üzerine gelen toprak ne kadar sıkıştırılırsa o kadar verim 

artmaktadır.    



Ülkemizde en fazla uygulanan mibzerle sıraya ekim, bitki başına düşen alanı uzun 

bir dik dörtgen halinde ortaya çıkardığı ve gübreyi tohumla birlikte verdiği için  bu 

yönleri ile mahsurludur.  

Son yıllarda buğday ekiminde kullanılmaya başlanan pnömatik mibzerlerle sıraya 

ekimlerde sadece sıra üzerleri ayarlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Sıraya ekimlerde tohumun üzerine gelen toprak bastırılırken, sıra üzerinde oluşan 

çizilerin korunması  

1. Tohumun üzerine daha fazla suyun gelmesini sağladığı, 

2. Kışın tohumun üzerine daha fazla kar tabakasının gelmesini sağladığı, 

3. Erozyonun ve yüzeydeki su akışını önlediği, 

4. Daha derine ekim yapmayı ve kısmen boğaz doldurmayı ortaya çıkardığı için 

büyük faydalar sağlamaktadır 
 



BAKIM:  
Buğdayda yetiştirme yöntemleri usulüne uygun olarak yerine getirilir ise gübreleme 
ve sulama dışında her hangi bir bakıma gerek  yoktur. Buğdayda aşırı kurak 
zamanlarda, kritik dönemlerde ve suya ihtiyacı fazla olan çeşitlerde  gerektiği 
zamanlarda sulama yapılmalıdır. Normal şartlarda buğdayın sulanması fazla 
ekonomik değildir. Buğday yaklaşık 2000 kg su  ile bir kg tane ürünü üretir ki 
sadece buğday için sulama düzeni kurularak sulama yapılması karlı bir işlem 
değildir. Ancak mecbur olununca sulanmalıdır. 
 
Tozlanma ve döllenme devresinde yapılacak sulamalarda dikkatli olunmalıdır. Nispi 
nemi aşırı yükselterek zararlı olur. Yağmurlama şeklinde olan sulama ise tozlanma 
ve döllenmeyi engellediği için  bu dönemde kesinlikle  uygulanmamalıdır. 
 
Yanlış toprak işleme sonucunda, yabancı ot kontrolü yerine yabancı ot  tohumları 
toprağa ekildiği için, tarlalarda fazla miktarda yabancı ot gelişmekte ve mücadele 
edilmediği takdirde  tarlanın öz evladı olan yabancı otlar tarlanın üvey evladı olan 
kültür bitkilerinin yetişmesine müsaade etmemektedirler. Yabancı otların 
mücadelesi çıkış öncesinde (Pre  emergency), veya çıkış sonrasında (Post 
emergency) kimyasal ilaçlarla yapılabilmektedir. 
 
Çıkış sonrası ilaçların büyük çoğunluğu sistemik etkilidir. Geniş yapraklı yabancı 
otlara karşı en fazla kullanılan kimyasal ilaçlar 2.4 D ester, 2.4 D amin ve MCPA 
bileşimli ilaçlardır. İlaç çeşidine ve yabancı ot durumuna göre  etkili madde olarak 
bir dekar alana 100 – 300 ml kadar kullanılır. 
 
Kimyasallarla yapılan yabancı ot mücadelesi toprakta yaşayan çok sayıdaki mikro 
organizmayı öldürerek toprağın mikrobiyal  dengesini bozduğu için oldukça 
zararlıdır. Kimyasal mücadeleden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Ancak 
bugünkü yetiştirme yöntemleri uygulandığı sürece kimyasallarla yabancı ot 
mücadelesinden vazgeçmek pek mümkün görülmemektedir. 
 
 
 



Hasat Zaman ve Yöntemleri 
Yeryüzündeki değişik iklim özellikleri yüzünden, buğdayın hasat zamanı değişiklikler 

gösterir. Örneğin Arjantin ve Avustralya'da buğday hasadı Ocak ayında, Akdeniz 

ülkelerinde Nisan-Haziran aylarında; İsveç ve Kuzey Rusya'da Ekim, Güney Afrika'da 

Kasım ayında yapılır. Yurdumuzda hasat zamanı, Mayıs-Ağustos ortası arasındaki 3,5 

aylık dönemdir. Akdeniz kıyı bölgemiz bu bakımdan en erkencidir. En geç hasat ise 

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan dolaylarında yapılır. 

Hasat zamanı seçiminde bölge özelliklerine göre; dane dökme, hasat edilecek 

üründeki nem oranı, hasat-harman makinalarının çalışabilme durumu göz önünde 

bulundurulur. Hasat zamanı seçimi özellikle kurak bölgelerde çok önemlidir. Danedeki 

nem oranı % 13,5‘e düştüğü zaman, serin ikilin tahıllarının en uygun hasat zamanıdır. 

Karadeniz ve Marmara kıyı bölgelerimizde ise, danede % 16-18 nem varken 

biçilmelidir. 

Biçer-döverle hasat, danede nem % 13-15 dolaylarında iken yapılır. Daha erken 

hasada girilirse, saplar nemli ve yumuşak olduğundan, batör ve kontrbatörü sarar, 

danelerin kavuzlardan ayrılması da güçleşir. Ayrıca, nemi fazla olan danelerin 

kızışması olasılığı vardır. Kurak bölgelerde 3-4 günlük bir gecikme ise, özellikle 

ekmeklik buğday çeşitlerinde, önemli oranda dane dökümüne yol açar. Kıyı 

bölgelerimizde bağıl nem yüksek olduğundan, dane dökülmesi fazla değildir. 

Buralarda, biçilen saplar tarlada ya da harman yerinde daha uzun bir süre (7-10 gün) 

kurutulur, Bu bölgelerde biçer-döverle hasada, tam olum döneminin başında; bitkiler 

tümüyle saman rengini aldıktan sonra girilmelidir. 



Hordeum  vulgare L. 2n=14 



Yıllar Ekiliş (bin ha) Üretim (bin ton) Verim (kg/ha) 

2004 57 535 153 809 2673 

2005 55 336 138 594 2504 

2006 56 540 139 582 2468 

2007 57 510 133 060 2310 

2008 55 270 153 960 2790 

2009 55 980 142 130 2540 

2010 47 892 123 477 2578 

2011 48 438 133 049 2746 

2012 49 573 133 506 2693 

2013 49 781 144 755 2907 

2014 49 500 144 300 2912 

2015 49 618 147 748 2977 

2016 48 190 145 906 3027 

2017 48 165 149 141 3096 

2018 47 928 141 423 2950 

Yıllara Dünya Arpa Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/da) 

Dünya 49 426 144 489 292 

Avrupa 25 361   93 651 369 

Asya 11 018   19 562 177 

Amerika 4 786   15 695 327 

Okyanusya 3 873    9 580 247 

 Afrika 4 387   5 999 136 

Rusya 9 002 20 444 227 

Fransa 1 764 11 728 664 

Almanya 1 573 11 562 734 

Avusturalya 3 814  9 174 240 

Kanada 2 136  7 119 333 

İspanya 2 792  6 983 250 

İngiltere 1 080  6 911 639 

Türkiye 2 718  6 300 231 

A.B.D. 1 010  3 952 391 

Danimarka   604  3 547 586 

Polonya   808  3 274 403 

Çin   468  1 812 386 

2014 yılı Dünya ve Ülkelerin Arpa Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/da) 

Dünya 47 928 141 423 2950 

Avrupa 23 431 83 123 3547 

Asya 10 083 20 999 2082 

Amerika 5 251 19 199 3656 

Okyanusya 4 180 9 633 2304 

 Afrika 4 981 8 466 1699 

Rusya 7 873 16 991 2158 

Fransa 1 767 11 193 6332 

Almanya 1 622 9 583 5908 

Avusturalya 4 124 9 253 2243 

İspanya 2 569 9 129 3553 

Kanada 2 395 8 379 3498 

Türkiye 2 601 7 000 2691 

İngiltere 1 138 6 510 5720 

Danimarka 795 3 485 4382 

A.B.D 800 3 332 4163 

Polonya 975 3 048 3124 

Çin 374 1 487 3969 

İsveç 360 1 094 3033 

2018 yılı Dünya ve Ülkelerin Arpa Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Yıllar Ekiliş (bin ha) Üretim (bin ton) Verim(kg/ha) 

1926-30 1 397 1 240 89 

1931-35 1 512 1 523 101 

1936-40 1 923 2 254 117 

1941-45 1 746 1 585 91 

1946-50 1 806 1 725 96 

1951-55 2 390 2 983 125 

1956-60 2 706 3 430 127 

1961-65 2 791 3 447 124 

1966-70 2 688 3 630 135 

1971-75 2 572 3 725 145 

1976-80 2 691 4 988 185 

1981-85 3 120 6 145 197 

1986-90 3 378 6 640 197 

1991-95 3 480 7 340 211 

1996-2000 3 676 8 000 218 

2001-05 3 588 8 200 229 

2006-10 3 216 7 466 232 

2011-15 2 781 7 380 265 

2016 2 740 6 700 245 

2017 2424 7100 293 

2018 2611 7000 268 

2019 2869 7600 265 

Yıllara  göre  

Ülkemiz Arpa 

Ekiliş, Üretim 

ve Verimi 



Bölgeler Ekim Alanı 

(ha) 

Üretim  

(ton) 

Verim  

(kg/da) 

Batı Marmara+Ist. 73 829 269 811 434 

Orta Anadolu 513 482 1 410 341 304 

Güneydoğu Anadolu 412 617 737 861 221 

Batı Anadolu 602 816 1 596 799 277 

Batı Karadeniz 166 585 484 813 314 

Akdeniz 170 270 370 443 227 

Ege 352 666 855 880 288 

Doğu Marmara 147 607 395 650 327 

Kuzeydoğu Anadolu 168 622 305 850 183 

Ortadoğu Anadolu 116 949 238 694 250 

Doğu Karadeniz 171 683 33 858 198 

Toplam 2 897 126 6 700 000 

2016 yılı Bölgelere göre Arpa Ekiliş, Üretim ve Verimi 



İller 
Ekim Alanı (ha) 

 

Üretim (ton) 

 

Verim 

(kg/da) 

 

Konya 307 086 809 258 271 

Ankara 233 356 665 105 304 

Afyon 120 376 293 511 291 

Eskişehir 100 822 286 915 335 

Kayseri  97 836 280 308 307 

Aksaray  87 962 269 651 328 

Kırşehir  94 004 262 448 311 

Şanlıurfa 224 135 243 298 113 

Adıyaman  60 671 207 749 367 

Çorum  62 962 204 259 335 

Sivas  72 517 178 890 247 

Diyarbakır  51 234 164 493 321 

Nevşehir  62 398 156 179 250 

Uşak  64 910 152 796 235 

Denizli  57 716 149 844 260 

Elazığ  46 930 111 901 270 

Kırıkkale  36 686 111 341 304 

Isparta  46 263 101 260 219 

2016 yılı İllere göre Arpa Ekiliş, Üretim ve Verimi 



2019 yılı Arpa 

Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim(kg/da) 

Biralık Yemlik Biralık Yemlik Biralık Yemlik 

Adıyaman-2 2 231 49 951 8 192 168 659 367 338 

Afyonkarahisar-3 1 161 101 276 4 541 270 389 391 268 

Aksaray-68 6 237 82 184 20 052 248 739 321 303 

Ankara-6 4 020 235 331 10 621 638 470 264 272 

Çorum-19 916 78 611 2 588 206 138 283 262 

Denizli-20 52 226 145 882 279 

Diyarbakır-21 39 407 123 190 313 

Elazığ-23 200 46 671 598 132 204 299 283 

Eskişehir-26 10 101 917 24 272 488 240 268 

Isparta-32 42 116 86 474 205 

Kayseri-38 1 000 113 700 2 717 304 449 272 268 

Kırıkkale-71 33 758 86 573 262 

Kırşehir-40 34 212 85 979 88 171 228 503 258 266 

Konya-42 36 925 305 319 140 169 1 006 617 382 330 

Nevşehir-50 71 848 183 177 255 

Şanlıurfa-63 186 178 387 507 208 

Sivas-58 121 429 293 243 241 

Uşak-64 61 476 169 221 275 



Arpanın yaklaşık 10 bin yıldan beri yetiştirilen, en eski kültür bitkisi 

olduğunu ve Anadolu'da arpa kültürünün çok eski bir geçmişi 

bulunduğunu yapılan arkolojik kazılarda ortaya konulmuştur. Ege Bölgesi 

arpaları, I. Dünya Savaşı'na dek, “İzmir Arpası” adıyla dünyaca tutulan 

6-sıralı düz kılçıklı arpalardı. O zamanlar İzmir Arpası, İngiliz viskisinin 

temel hammaddesini oluşturmuştur. Ege'den Kaliforniya'ya götürülen 

İzmir Arpası, orada Japon arpasıyla melezlenerek, Atlas Arpası elde 

edilmiştir. Günümüzde de Kaliforniya'da geniş ekimi yapılan bu arpa, 

İngiliz bira endüstrisini beslemektedir. Dünyaca ünlü arpa kolleksiyonları 

içinde, Küçük Asya ve özellikle Ege arpaları önemli bir yer 

tutmaktadır. 



Yeryüzünde arpanın üç ayrı gen merkezi vardır:  

1) Doğu Asya: 6-sıralı kültür arpalarının birincil (primer) gen merkezidir. 

Bölgede 6-sıralı yabani arpayla (Hordeum agriocrithon Aberg) özellikle sık 

başaklı çıplak ve kavuzlu kültür arpaları yaygındır. 

 

2) Önasya: Anadolu ve yakın çevresini içine alan bu bölgede, 2-sıralı yabani 

arpa (Hordeum spontaneum Koch) çok yaygın olarak bulunur. Bu gen merkezi, 

2-sıralı kültür arpaları yanında, 6-sıralı kültür arpalarını da içermektedir. Burada 

arpanın düz ve kaba kılçıklı, 2 ve 6-sıralı; beyaz, çakır ve siyah daneli çok 

değişik formları bulunmaktadır. 

 

3) Etyopya ve Eritre: Arpanın hemen tüm formlarının bulunduğu bu bölge 

arpanın ilk ortaya çıktığı bölge olmayıp, ikincil (sekonder) gen merkezidir. 



Bütün kültür arpalarında somatik kromozom sayısı 2n=14'tür. Yabani arpalarda 

bu sayı 2n; 14, 28 ve 42 olarak görülmektedir. H. vulgare L., H. distichum L., H. 

irregulare gibi kültür arpaları ve bunlarla akrabalığı olan H. Spontaneum ( 2-

sıralı arpanın yabanisi), H. agriocrithon (6-sıralı arpanın yabanisi) gibi yabani 

arpaların tümü, aynı kromozom sayısı (2n=14) ve aynı karyotipi gösterirler. Bu 

türler arasındaki farklar bir ya da birkaç genden ileri gelmektedir. Bu türler 

birbirleriyle melezlenebilir ve bu melezlemelerden fertil döller elde edilebilir. 

Bununla birlikte: kültür arpalarında kromozomlar yabani türlerin 

kromozomlarından daha büyük olabilmektedir. 

 

n =7, 14, 21 gibi değişik kromozom sayısı gösteren bu yabani türlerin, 

birbirleriyle ya da kültür türleriyle melezlenmesinden elde edilebilen tüm triploid 

melezler kısırdır. Bu yabani türler içinde, başaklan esnek olan (kırılıcı olmayan) 

Hordeum murinum L. ve yatmaya dayanıklı olan Hordeum bulbosum L., arpa 

ıslahı yönünden ilginç türlerdir. Bunların diploid (2n=14) formlarından 

yararlanılması düşünülebilir 



H. spontaneum Koch: Başak ekseninin bir boğumundan üç başakçık 

çıkar. Bunlardan yalnız ortadaki dane bağlar; yandakiler kısırdır, Daneleri 

geç çimlenir. Başak uzun, seyrek; başak ekseni kırılıcı, başak ekseni 

boğumları sık tüylüdür. Kılçığı çok uzun (12-15) cm ve dişlidir. Siyah, gri-

kahve ve beyaz başaklı varyeteleri vardır. Daneleri kavuzludur. Doğu 

Akdeniz çevrelerinde yaygındır. 

 

H. agriocrithon Aberg: Başak ekseninin bir boğumundan çıkan her üç 

başakçık dane bağlar; bu üç dane de çimlenir, Daneleri kavuzlu olup 

çimlenmeleri geçtir, Başak boyu 7-9 cm.'dir. Başak ekseni kırılıcı ve çok 

tüylüdür. Orta başakçığın kılçıkları uzun (10-21 cm.), yan başakçıkların 

kılçıkları daha kısa (6cm.), kılçıklar dişlidir. Mor ve beyaz başaklı 

varyeteleri vardır, Tibet, Afganistan, Kafkasya ve Doğu Anadolu'da 

yaygındır. 





Hordeum agriocrithon 



Hordeum bulbosum 2n=14 



  
Hordeum murinum 2n=14 





1945'ten bu yana, çoğu kültür bitkilerinin taksonomisinde yenileştirmeler görülür. Bu 

yenileştirmede, kromozom sayısı ve döllenebilme durumları ele alınmıştır. Buna 

göre, kromozom sayıları ve genom yapıları aynı olan ve birbiri arasında kolayca 

döllenebilin çeşitler aynı tür içine alınırlar. Bu görüşten gidilerek, tüm kültür-arpaları 

tek bir tür (H. vulgare L.) altına alınmış; sıra sayısı değişiklikleri, varyete grupları 

(con-varietas) olarak belirtilmiştir. Mansfeld (1950), tek bir türde (Hordeum 

vulgare L.) topladığı kültür arpalarını aşağıdaki varyete gruplarına ayırmıştır. 

 

1)Hordeum vulgare convar. Hexastichon (6-Sıralı Arpa): Başak ekseninin bir 

boğumundaki üç başakçık dam; bağlar. Dane iriliği üçün de de hemen hemen 

denktir. Üç dane de kılçıklıdır. 

2) H. vulgare convar. distichon (2-Sıralı Arpa):  Yalnız orta başakçıklar dane 

bağlar. Yan başakçıklarda dışkavuz, içkavuz ve çiçek bulunursa da; bunlar dane 

bağlamaz. 2-sıralı arpa çeşitleri bu grupta toplanmıştır. 

 



3) H. vulgare convar. İntermedium (Orta Arpa): Bir boğumdaki başakçıkların üçü 

de dane bağlar; ortadaki dane iyi gelişir ve kılçıklıdır. Yan daneler ufak ve kılçıksızdır. 

 

4) H. vulgare convar. deficiens(Eksik Sıralı Arpa):Bir boğumdaki üç başakçıktan 

yalnız orta başakçık dane bağlar; yan başakçıklar hemen hemen yoktur. Yan 

başakçıklarda, az gelişmiş bir içkavuz bulunabilir, çoğunlukla dışkavuzlar bile 

gelişemez. 

 

5)H. vulgare convar. labile  (H. irregulare = Karışık Sıralı Arpa): Bir boğumdaki üç 

başakçıktan üçü, yalnız ortadaki, ya da ikisi dane bağlayabilir. 2 ve 6-sıralılık, 

düzensiz bir biçimde, aynı başak üzerinde görülür. 



 Arpada Tür ve Varyetelerin belirlenmesi  
  

   ♣Başakta sıra sayısı,     

  ♣ Başak sıklığı,    

  ♣ Danenin çıplak yada kavuzlu oluşu,    

  ♣ Dışkavuzların biçimi ve boyutu,    

  ♣ Başağın kılçıklı ya da kılçıksız  ya da Külahlı olması,   

  ♣ Kılçık uzunluğu, rengi, düz ya da dişli oluşu,      

  ♣ Başak ekseninin kırıcılığı gibi özellikler dikkate alınır.  



ARPADA KALİTE KRİTERLERİ 



ARPADA KALİTE ÖLÇÜTLERİ 
 

Değişik tüketim alanlarının arpada kalite kavramları birbirinden ayrıdır. Yemlik ve 

biralık arpa tüketim çevreleri kavuzlu arpaları kullanırlar, insan beslenmesinde 

arpanın doğrudan kullanımı çok az olduğundan; arpada kalite kavramı, yemlik ve 

biralık arpa tüketicilerinin aradığı ölçütleri kapsamaktadır. 

Yemlik arpada aranan en önemli özellikler, başta verim olmak üzere, yüksek 

protein ve düşük kavuz oranıdır. Ayrıca kılçığın dipten kırılır ve düz olması da 

istenir. Kılçığın dipten kırılması arpada hektolitre ağırlığını da yükseltir. Kılçığın 

çok dipten kırılması ise, kavuzların uçtan yırtılmasına neden olur ki; bu 

durumda, üründe çıplak dane oranı artar. Bu gibi çıplak arpa daneleri biracılıkta 

istenmez. Arpa danesinde yaklaşık % 7-15 ağırlığı olan kavuzun, besleme 

değeri düşüktür. Ancak, yemlik arpanın kolay sindirilebilmesi için, kavuzlu 

olması da gerekir. 

. 



Biralık Arpalarda Kalite Kriterleri 
 

♣Dane rengi ve kokusu 

♣ Saflık oranı 

♣ Kavuz özellikleri ve Oranı 

♣ Danelerde Tekdüzelik 

♣ Hektolitre Ağırlığı 

♣ Bin Dane Ağırlığı 

♣ Nişasta ve Ekstrakt Oranı 

♣ Dane Protein Oranı 

♣ Çimlenme Hızı ve Gücü 

♣ Danede Nem Oranı 

♣ Dane Kesiti 



1.Dane Rengi ve Kokusu 

Avrupa ve Amerika biracılığının arpada aradığı renk, birbirinden ayrıdır. Alman ve 

Avrupa biracılığında yalnız beyaz renkli arpalar kullanılır. Biracılıkta beyaz daneli 

arpaları kullanan çevrelerin görüşüne göre; renk maddesindeki fenol bileşikleri 

biranın kalitesini bozar. Kanada, A.B.D, ve kısmen İngiltere'de çok sıralı renkli 

arpalar da biracılıkta kullanılır. Renk seçimindeki bu iki karşıt tutum, bu ülkelerin 

biracılıkta uyguladıkları değişik yöntemlerden ileri gelir. Alman tekniğinde bira,        

%100 arpadan yapılır. Öteki ülkeler ise arpanın daha çok diastatik gücünden 

yararlanıp; fermantasyonda başka ürünlerin nişastasını belli oranda karıştırırlar. 

Bira endüstrisinde çoğunlukla beyaz renkli arpalar kullanıldığına göre, burada 

beyaz arpaların renk özelliğini ele almak uygun olur. Biralık arpa, açık parlak beyaz 

ya da sarımtırak beyaz renkli olmalıdır. Kirli, sararmış, koyulaşmış renk, ürünün 

ambarlanmadan önce ıslandığını ya da kötü ambarlandığını gösterir. Açık beyaz; ya 

da yeşilimsi renk ise arpanın erken hasat edildiğini gösterir. İyi bir biralık arpa, hafif  

saman kokusundadır. Küf ve çürük kokusu veren bir ürün, iyi biralık arpa değildir. 



2. Saflık Oranı 
 

Biralık arpalarda "saflık oranı" özel bir önem taşır. Malt hazırlanması 

arpaların çimlendirilmesiyle başladığından: üründe yabancı madde, 

çimlenmiş, kırılmış, kavuzları ve özellikle embriyonu zedelenmiş 

daneler bulunmamalıdır. Özellikle kurak yıllarda ve gecikmiş 

hasatta, daneler kolaylıkla kırılabilir, kavuz ya da embriyon 

zedelenebilir. Bu gibi zedelenmiş daneler selektörde de kolaylıkla 

ayıklanamaz. Biralık olarak kullanılacak arpa ürünü içinde taş, 

toprak, ot tohumları ve başka ürün bulunmamalıdır. 



3.Kavuz Özellikleri ve Oranı 
Biralık arpalar kavuzlu arpalardır. Biracılıkta malt hazırlama, danelerin 

çimlendirilmesiyle  başlar. Bu çimlendirme sırasında çimkını (coleoptile) kavuz 

boyunun 2/3'üne dek uzadıktan sonra, çim kökleri temizlenip atılır. Bu işlem 

sırasında çimkınının da kopması istenmez. Öteyandan kavuzlar, mayşeden 

şıranın alınmasında filtre işi de görür. Ancak, biralık arpalarda kavuzların ince 

olması da istenir. Danede kavunların hafif kırışıklı olması, onların ince olduğunu 

gösterir. Kavuz damarları da belirgin olmamalıdır. 

Arpada kavuz biracılık yönünden gerekli olmakla birlikte; kavuz oranı arttıkça, 

ekstrakt ve bira verimi düşer. Biralık arpalarda kavuz % 7-12 arasında 

değişir. İyi biralık arpalarda bu oran % 8-9 arasındadır. Bu oranın % 12'yi 

aşmaması istenir. Kavuz oranı çeşitlere ve bölgelere göre değişiklik gösterir. 

Genellikle 2-sıralılardaki kavuz oranı, 6-sıralılardan düşüktür. Öteyandan, kurak 

bölgelerde kavuz oranı, yağışlı bölgelere göre düşük olmaktadır. Bunun gibi, belli 

bir yörede yetiştirilen arpada kavuz inceliği, yıllık hava koşullarına göre 

değişebilir. 

 
 



4. Danelerde Tekdüzelik 
Biralık arpalarda çimlenmenin eşzamanlı olması için, danelerin aynı biçim ve irilikte 

olması istenir. Bu amaçla, arpa daneleri, sırasıyla 2.8 mm.'lik, 2.5 mm.'lik ve 2.2 

mm.'lik delik genişliği olan kalburlardan geçirilir. Otomatik kalbur makinalarından 

geçirilerek, I. maltlık (> 2.5 mm), II. maltlık (2.5-2.25 mm.) ve yemlik (2.23 mm.) 

gruplara ayrılır. 2.5 mm.'nin üstünde kalan danelerin toplam ağırlığı, ürünün 

ağırlıkça % 85'ten fazlasını oluşturursa, bu gibi arpalar biracılığa elverişli ve 

dolgun arpalardır. 6-Sıralı arpaların malt ve biralığa elverişlilik durumu 

incelenirken, dane irilik gruplarına özen gösterilmelidir. Arpada dane küçüldükçe 

kavuz oranı yükseleceğine göre; 6-sıralı arpalarda ürünün 2 / 3'ünü oluşturan yan 

başakçık danelerinde kavuz oranının yüksek, orta başakçık danelerindeki kavuz 

oranının ise daha düşük olması beklenir. Pratikte 6-sıralı ürünü böyle yan ve orta 

danelere ayırma olanağı elbette yoktur. Ancak iyi bir kalburlamayla, daneler irilik 

gruplarına kolaylıkla ayrılabilir; 6-sıralı arpa ürününün biracılığa en elverişli olan 

bölümü ayrılabilir. Elverişli toprak ve iklim koşulları altında yetişmiş 6 - sıralı arpa-

larda, yan ve orta danelerin irilikleri de hemen hemen birbirine denktir. 



5.Hektolitre Ağırlığı 

Biralık arpalarda hektolitre ağırlığı en az 65 kg, olmalıdır. Genellikle, dolgun 

arpaların hektolitre ağırlığı yüksek olur. Hektolitre ağırlığı: 64-66 kg. olan 

arpalar hafif, 66-68 kg. olanlar orta, 68-74 kg. gelenler ise ağır arpa sayılır. 

Hektolitre ağırlığının, ekim zamanı ve yetişme koşullarıyla ilgisi vardır. Kışlık 

ekilen ve nemli bölgelerde yetişen arpalarda, hektolitre ağırlığı yüksek olur. 2-sıralı 

arpalarda hektolitre ağırlığı, aynı ekolojide yetiştirilen 6-sıralı arpalardan yüksektir. 

 

Biralık arpanın değerlendirilmesinde, ancak öteki ölçütlerin uygun ve denk olması 

durumunda hektolitre ağırlığına önem verilmelidir. Çünkü, örneğin kılçıkları 

derinden kırılmış bir üründe, hektolitre ağırlığı yükselirken; öteki özellikler aynı 

kalmakta, hatta bazı danelerde kavuz yırtılmaları olabilmektedir. Öte yandan, 

hektolitre ağırlığı yüksek bir üründe, proteinin de yüksek olması 

durumunda; bu ürün biracılığa elverişsiz demektir. 

  



6. Bin Dane ağırlığı 
Bin dane ağırlığının yüksek olması; danelerin iriliği ve dolgunluğunu, 

nişastanın fazlalığını bildirir. İri daneli arpalarda, çimlenme sırasında 

endospermden tüketilen besin daha az olacağından; bunların bira 

verimleri de yüksek olur. Bununla birlikte, biralık arpanın cılız ya da çok 

iri daneli olması da istenmez. Çünkü cılız danelerin ekstrakt oranı 

düşük, çok iri danelerin ise kavuz ve damarları kalın, çimlenmeleri 

geç olur. İyi biralık arpalarda bin dane ağırlığı 36-48 gram arasında 

bulunur. Birçok 2-sıralı arpa çeşitleri, bundan çok daha yüksek (55 g. 

dolayında) bin dane ağırlığı gösterirler. Ürün yılındaki hava koşullarının, 

arpada bin dane ağırlığına ve öteki kalite Özelliklerine etkisi vardır. 

Biracılık yönünden istenen özellikler, kışlıklarda daha üstün olarak ortaya 

çıkmaktadır. 



7. Nişasta ve Ekstrakt Oranı 
Arpanın nişastaca zenginliği oranında ekstrakt verimi artar. Danenin dolgun ve 

karınlı olması; nişasta oranının yüksek, protein oranının düşük olması da demektir. 

Biralık arpalarda nişasta oranının yüksek, protein oranının düşük olması 

istenir. Protein oranının fazlalığı, nişasta oranını; dolayısiyle, ekstrakt ve bira 

verimini düşürür. Danedeki kuru-maddenin % 55-70'ini nişasta oluşturur. Bu yüzden, 

nişasta oranının yüksekliği, ekstrakt oranının da yüksekliğini gösterir. Arpada 

ekstrakt oranı, çeşitlere ve yetiştirme koşullarına göre % 55-80 arasında değişir. 

Biralık arpada ekstrakt oranı en az % 65 olmalıdır. 

 

6-Sıralı arpalarda daneler daha küçük olduğundan, kavuz yüzeyi toplamı ve 

dolayısiyle kavuz oranı daha yüksektir. Bunun sonucu olarak ekstrakt oranı, 6-sıralı 

arpalarda genellikle düşük, 2-sıralı arpalarda yüksektir. Bununla birlikte, 6-sıralı 

arpaların da düşük kavuz ve yüksek ekstrakt oranı gösteren çeşitleri vardır. Ayrıca 

kalburlamayla elde edilen I. maltlık 6-sıralı danelerde de ekstrakt oranı yükselir. 



8. Danede Protein Oranı 
Bira yapımında gerekti olan anzimler için, ayrıca bira mayasının 

beslenmesi, biranın köpüklenmesi ve biradaki besleme değerinin 

yükseltilmesi için, biralık arpada proteine gereksinme vardır. 

Ancak, bira yapımında fazla protein de zararlıdır. Yüksek protein birada 

renk bulanıklığına, lezzetin acılaşmasına yol açar, biranın uzun süre 

bekletilmesini güçleştirir. Genellikle % 8-12 arasındaki protein oranı 

iyidir. Beyaz biralar için protein oranı düşük (% 8-10.5) arpalar istenir.   

%12'yi aşan protein oranı yüksek sayılır. Bu gibi arpalar biracılığa 

elverişli değildir. Protein oranı yüksek olan bu arpalar, kaliteli yemlik 

arpa olarak kullanılabilir. Protein oranında ürünün kışlık-yazlık, erkenci-

geç, sarı olum döneminin kurak ya da nemli olmasının da etkileri vardır. 



9. Çimlenme Hızı ve Gücü 
Malt hazırlanmasında arpa daneleri çimlendirilmektedir. Biralık arpalarda bu 

nedenle, çimlenme hızının yüksek olması, danelerin tümünün birden çimlenmesi 

istenir. Böyle çimlenme hızı yüksek arpa ürünü ise, olum sırasında havaların kurak 

bulunduğu ekolojik bölgelerde elde edilir. 

Nemli kuzey ülkelerin tahıl ürünleri hasattan sonra hemen çimlenmez. "Çimlenme 

durgunluğu" (dormancy) denilen bu durum, danedeki kimyasal oluşumların 

sürmekte olmasından ileri gelir. Bu oluşumların tamamlanmasıyla, bir süre sonra 

dane çimlenme yeteneği kazanır. Hasat döneminin yağışlı ve serin olmadığı 

bölgelerde, bu süre birkaç haftayı geçmez. 

Biralık arpalarda çimlenme hızı % 90'ın altına düşmemelidir.  Kırık ve 

zedelenmiş, özellikle embriyonu zedelenmiş ve kötü ambarlama nedeniyle daha 

önce çimlenmiş danelerin, maltlık olarak kullanılacak arpa ürününde bulunmaları 

istenmez. 



10.Danede Nem Oranı 
Hasat edilen arpada nem oranı, olum döneminin kapalı ve yağışlı geçtiği 

yer ve yıllarda yüksek, kurak geçtiği yer ve yıllarda ise düşüktür. 

Genellikle % 14'ten fazla nem, gereksiz taşıma ve ödemelerle depolama 

güçlüklerine yol açacağından, istenmez. Nem oranının düşüklüğü, 

arpada kalitenin yüksek olması demektir. % 12-13 nem iyidir. Yağışlı 

kuzey ülkelerinde % 12-13'lük nem düşük, % 14-15'lik nem normal, %16-

20'lik nem yüksek sayılır. Bizde iç bölgelerimiz ürününde nem, zaman 

zaman % 10'un bile altına inebilir. 

Nem oranı, danelerin 105ºC'de kurutulmasından önceki ve sonraki 

ağırlıkları arasındaki farkın, kurutmadan önceki ağırlığa oranlanmasıyla 

% olarak bulunur. 



11.Dane Kesiti 
Dane kesiti unlu, yarı unlu ya da camsı olabilir. Biracılık yönünden, 

tam unlu dane kesiti istenir. Unluluk, olgunlaşmış arpanın hasat ya 

da ambarda ıslanmasından da ileri gelebilir ki; böyle bir üründe 

çimlenmiş danelerin bulunup bulunmadığı üzerinde durulmalıdır. 

Camsı kesit veren danelerde, camsılık geçici ya da süreklidir. 

Geçici camsılık, genellikle hasat zamanındaki kuraklıktan, sürekli 

camsılık ise çeşit özelliğinden ve uygulanan aşırı azotlu 

gübrelemeden ileri gelir. Sürekli camsılık, biracılıkta yüksek 

protein oranının neden olduğu istenmeyen sonuçlara yol açar. 



ARPANIN ADAPTASYONU 
 
Dünya arpa ekilişinin büyük çoğunluğu Kuzey Yarıküre'dedir. Norveç'te 

70ºkuzey enlemine, Güney Yarıküre'de ise Arjantin'de 45º güney enlemine 

dek arpa yetiştirilmektedir. Dikey olarak en fazla çıkabildiği yükseklik, 

Himalaya dağlarının güneybatı yörelerinde 4480 m.'dir. Bu değerler, arpanın 

yeryüzünde yatay ve dikey olarak oldukça geniş bir alana yayıldığını 

göstermektedir. Ancak, bu değerler, arpanın soğuğa ve sıcağa çok dayanıklı 

olduğu izlenimini vermemelidir. Enlem ve yükselti bakımından ekstremlere 

ulaşabilen arpa alanları, arpanın yazlık ekildiği alanlardır. 



İKLİM İSTEKLERİ 
Serin iklim tahılları içinde iklim istekleri en fazla olan cins (genus) arpadır. Çimlenme 

minimumu 3-5°C, optimumu 20⁰C'dir. Vejetasyon süresi ve toplam sıcaklık isteği, aynı 

yöredeki buğdaya göre daha azdır. Fazla soğuk ve fazla sıcak olmayan, bağıl nemi 

yüksek olan yerlerde iyi yetişir. Vejetatif dönemde, sıcaklığı 0°C’nin altına düşmeyen ve 

18-20°C'nin üstüne çıkmayan, bağıl nemi sürekli olarak % 70-80 arasında bulunan yerler 

arpa için çok uygundur. Sapa kalkma sırasında sıcaklık 10ºC'nin altına düşmemeli ve 

23°C'nin üstüne çıkmamalıdır. Sıcak ve kurak havalı yerlerde, çiçeklenme sırasındaki 

sıcak hava akımları (sam yelleri); döllenmeyi ve dane tutma oranını azaltır, verimi 

düşürür. Arpanın yüzlek olan kökleri, bu sırada toprağın oldukça derinlerinde bulunan 

suyu alamadığından; bitkiler erken oluma geçer ve düşük verim getirir, Arpanın kurak ve 

yarıkurak bölgelerde yetişen çeşitleri varsa da; bunların verimleri, nemli bölgelerde 

yetişen çeşitlerinkine göre çok düşüktür. 

 

Arpa, kurağa olduğu gibi, düşük sıcaklıklara da dayanamaz. Kışa ve kurağa en dayanıklı 

tipleri bile, buğday düzeyinde dayanıklı değildir. Arpa çeşitlerinin çoğu, - 15 °C 

yakınındaki kar örtüsüz düşük sıcaklıklarda ölüme gider. Bu yüzden, arpanın kışlık ekimi 

birçok bölgelerde kısıtlıdır. Yazlık ekimi ise ancak yüksek nemli ve verimli topraklarda bol 

ürün getirir. Soğuk bölgelerde 2-sıralı arpalar, ılıman bölgelerde ise genellikle 6-sıralı 

arpalar yetiştirilir. Yazlık ekimin zorunlu olduğu yörelerde ve durumlarda, arpa 

olabildiğince erken yazlık ekilmelidir. 



TOPRAK İSTEKLERİ 

Arpa, toprak istekleri en yüksek olan bitkiler arasındadır. Çiftçimiz, gübreleyebildiği; 

arpanın iyi yetiştiği verimli tarlalara "arpalık" adını verir. Uygun çeşitler ekilmek 

koşuluyla, arpa düzeyinde ürün verebilen kültür bitkisi pek azdır. Kökleri yüzlek 

olduğundan; bitki besin maddelerinin toprakta bol ve alınabilir durumda 

bulunmasını ister. En iyi arpa toprakları; havalanması iyi olan, organik maddesi % 

5'ten az olmayan, reaksiyonu nötr olan tınlı topraklardır. Havalanması iyi olmayan 

yağışlı bölge topraklarında, verim ve özellikle dane kalitesi düşük olur. Su tutma 

kapasitesi düşük hafif kumlu topraklarda, bitki kuraktan zarar görür; daneyi tam 

doldurmadan, zor oluma gider ve verim düşer. Arpa, asit topraklara duyarlıdır. 

Bununla birlikte, toprakta orta derecede aktif kalsiyum bulunması durumunda, Ph = 

5-6 olan hafif asit topraklarda da arpa yetişebilir. Arpa, tuza dayanıklılık 

bakımından başta gelen tarla bitkilerindendir. Kök bölgesindeki toprak solüs-

yonunda tuz oranı % 0.8 16 arasındaki (tuzluluğu 8-16 milimhos) tuzlu topraklarda, 

arpa yetişebilir. Topraktan fazla tuz kaldırdığı için, sulu tarım alanlarının ekim 

nöbetinde arpanın önemli bir yeri vardır. Toprakların çoraklaşmasını ve 

alkalileşmesini önler; toprak verimliliğini korur. 



EKİM NÖBETİ 

Arpa toprakta bol ve alınabilir besin maddeleri istediğinden; önbitkinin bıraktığı 

toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Çiftlik ve 

ticaret gübresi verilmiş şeker pancarından sonra, arpa iyi yetişir. Toprakta fazla 

azot artığı bırakan önbitki ve bu arada baklagil bitkileri; yemlik arpa için elverişli 

olup biralık arpa için elverişli değildir. 

Genel olarak arpadan sonra yine arpa ya da öteki serin iklim tahılları ekilişi yaygın ise 

de; arpanın bir çapa bitkisinden sonra ekilmesi uygundur. Yonca ve üçgülden sonra 

da arpa ekilebilir. Özellikle birkaç yıllık yonca yetiştirilmiş tarlada, arpa çok 

yüksek verim getirir. Böyle bir ekim nöbetinde; bol ve kaliteli (yüksek proteinli) 

yemlik arpa elde edilir. 

Kışlık arpa, serin iklim tahılları içinde en erken oluma ulaşır, tarlayı erken boşaltır. Bu 

nedenle; hasadından sonra, aynı tarlaya ikinci bir ürünü yazlık ekme olanağı verir. 

Uygun yörelerde yılda iki ürün kaldırmak amaçlandığında; arpa, yılın birinci 

ürünü olarak göz önünde bulundurulması gereken bir bitkidir. Ayrıca, tuza 

dayanıklı olduğundan ve topraktan fazla tuz kaldırdığından; sulu tarım alanlarının 

ekim nöbetinde, arpanın vazgeçilmez yeri vardır. 



GÜBRELEME 
Arpanın, birim alandan kaldırdığı bitki besin maddeleri miktarı yüksektir. N, arpanın 

beslenmesinde önemli rol oynar ve proteinin temelini oluşturur. Bu yönden, biralık 

ve yemlik olarak yetiştirilecek arpalara değişik gübre uygulanmalıdır. Biralık 

arpalarda yüksek protein oranı istenmediğinden; fazla azotlu gübrelemelerden 

kaçınılır. Yemlik arpada ise yüksek protein oranı istendiğinden, yatmaya yol 

açmayacak dozda fazlaca azot verilebilir. Kuşkusuz azotlu gübrenin verimi 

artırması; fosfor, potasyum ve su gibi öteki besin maddelerinin de bulunmasına 

bağlıdır. Tahıllar içinde potasyum gereksinimi en fazla olan cins arpadır. Ancak, 

arpanın potasa olumlu tepkisi, yeterli neme de bağlıdır. Kurak yıllarda potasın ürün 

artırıcı etkisi düşer. Bununla birlikte, arpa çeşitlerinin potasa tepkileri de değişiktir. 

Genellikle potaslı gübreler, arpanın bileşimindeki protein oranını düşürür, 

ekstrakt oranını yükseltir. Bu nedenle, biralık arpa üretiminde potaslı 

gübreleme gereklidir. Ancak, potaslı gübrelerin etkisini gösterebilmesi için, 

toprakta yeterince kireç bulunmalıdır. Kireçsiz topraklarda K bitkiye zararlı 

olabilir. 



GÜBRELEME 

P, iyi bir ürün alabilmek için, yeterli düzeyde bulunması gereken önemli bir bitki besin 

maddesidir. Verilmesi gereken gübre miktarı, özellikte ön ürünün yetiştirilme 

koşullarına bağlıdır. Örneğin yoğun çiftlik ve kimyasal gübreleme uygulanmış şeker 

pancarı tarlasında arpa; topraktaki artan besin maddelerini kullanabildiğinden, 

gübrelemeksizin de yetiştirilebilir. Buna karşılık, karanadas uygulanan iç 

bölgelerimizde, iyi bir ürün alabilmek için fosforlu gübreleme zorunludur. Toprak suyu 

kısıtlı olmayan-yerlerde, dekara 8-10 kg N, 4-6 kg P205, 3-6 kg K2O verilmesi uygun-

dur. Daha fazla N'Iu gübre, yatmaya yol açabilir. Çok sulanan ve arka arkaya arpa 

ekilen tarlalara potasyumlu (K2O) gübreler gereklidir. Yağışı az olan yerlerde, 

verilecek gübre miktarı azaltılır. Fosforlu ve potaslı gübreler tohumla birlikte; 

azotlu gübrelerin yarısı tohumla birlikte, yarısı da sapa kalkmada verilmelidir. 

Diamonyumfosfat (DAP) gübresi ekim sırasında verilerek; fosforlu gübrelemenin 

tümü, azotlu gübrelemenin ise bir kısmı yapılmıştır. Azotun kalan yarısı, ilkbahar 

gübrelemesiyle verilir. Biralık arpalarda danede yüksek protein oranı 

istenmediğinden; fazla ve geç azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 



TOPRAK İŞLEME 
Kurak ve yarıkurak bölgelerde ekim-nadas sistemi yaygın olup; buralarda arpaya 

uygulanacak toprak işleme ve ekim, buğdaydaki gibidir. Ekim nöbetine arpanın 

getirileceği durumlarda, yabancı ot savaşı ve toprak neminin korunması 

bakımından; önbitki tarlayı boşalttıktan hemen sonra, gölge tavında olan toprak, 

hafif pullukla sürülür. Böylece ön ürün sırasında dökülen yabancı ot tohumlarının 

çimlendirilmesi sağlanır. 

Arpa, sulu tarım bölgelerinde ekim nöbetine giriyorsa, toprak devrilerek ve derin 

işlenir. Böylece sızan sularla yıkanıp aşağılarda biriken toprak kolloidleri ve besin 

maddeleri yeniden üst katlara çıkarılır. Aynı zamanda toprağın havalanması 

sağlanmış ve yapısı düzeltilmiş olur. Pullukla işlenen topraklarda meydana gelen 

sert taban (pulluk tabanı). 3-5 yılda bir toprağı dipten derin işleyen aletlerle (çizel, 

dip-kazan vb.) kırlarak, toprağın yapısı iyileştirilir. 



EKİM 
1.Ekim Zamanı 
Bölgesel iklim koşullarına göre, arpa kışlık ya da yazlık olarak ekilebilir. Kıyı 

bölgelerimizde kışlar ılımlı olduğundan; arpa genellikle kışlık olarak ekilmekledir. İç 

bölgelerimizde önceleri; başka dayanıklı kışlık çeşit olmadığından, yalnız 2-sıralı siyah 

arpa kışlık ekilirdi. Kışa dayanıklı 2-sıralı beyaz Tokak 157/37 arpasının ıslahından 

sonra; arpanın kışlık ekimi bu bölgelerimizde hızla genişlemiştir. Bugün tüm Orta 

Anadolu ve geçit bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun kışı çok sert geçen yüksek yaylaları 

dışında, arpa kışlık olarak ekilmektedir. 

Kışlık ekim, Orta Anadolu ve öteki iç bölgelerimizde Kasım ayına dek yapılmış 

olmalıdır. Kıyı bölgelerimizde ekim biraz geciktirilerek, 15 Kasım-15 Aralık 

arasındaki bir aylık dönemde yapılmalıdır. Bu bölgelerde erken ekilen arpa, kışın da 

hızlı vejetasyonunu sürdüreceğinden; ilkbahara fazla boylanmış olarak girer ve 

yatmalara neden olur. Alatav olasılığı bulunan bölgelerde de ekimin geciktirilmesi 

uygundur. 

Kışı sert geçen iç bölgelerimizde arpa, Ekim ayında ekilir; bitkilerin kritik kış dönemine 

girmesinden önce, güçlü bir kök sistemi geliştirmesi sağlanır. Ekimin ilk don tarihleri 

öncesine dek geciktiği yörelerde, "dondurma" ya da "gömme" denilen ekim yöntemi de 

uygulanıı, Böyle bir ekimde, tohum toprak içinde çimlenir ve vernalize olur; çimin 

toprak yüzüne çıkışı ise kış sonunu bulur. Arpanın yazlık ekimi, şubat başı ile nisan 

arasında yapılabilir. Yazlık ekimin, olabildiğince erken yapılması gerekir. 
 
 
 



2. Ekim Sıklığı ve Yöntemleri 
Arpaya uygulanacak ekim derinliği 3-6 cm. arasındadır. Genellikle kışlık arpa 

ekiminde derinlik 4-6cm, yazlık ekiminde ise 3-4 cm. olmalıdır. Daha derine ekim 

kışlıkta çıkışı geciktirebilir, yazlıkta ise tohumun havalanmasını aksatır. Ekim sıklığı, 

kullanılacak tohumluğun fiziksel ve biyolojik değerleriyle çeşidin kardeşlenme 

yeteneğinin, toprağın verimlilik düzeyinin, gübrelemenin, ekim zamanının ve iklim 

faktörlerinin etkileri altındadır. Kışlık ekimlerde m2’ ye, 450-550, yazlık ekimlerde 

500-600 tohum düşecek biçimde ekim sıklığı hesaplanır. Kardeşlenmenin yüksek 

olduğu arpalık topraklarda, ekim daha seyrek yapılabilir. Tohumluğun dolgun daneli 

olması, çıkış ve ilk gelişmenin düzenli olmasını sağlar. Genellikle, kıyı bölgelerimizde 

dekara 16-18 kg. iç bölgelerimizde 18-20 kg tohum atılır. 

Ekim yöntemlerinin, yaygın olarak uygulanan ve en elverişsiz olanı serpme ekimdir. 

Bu yöntemde tohumluk elle serpilerek atıldıktan sonra; tırmık, çalı sürgüsü, 

karasaban ya da pullukla kapatılır. Tohumların bir kısmı açıkta kaldığından, bir kısmı 

da çok derine düştüğünden; çıkış ve bitki sıklığı düzensiz olur. Serpme ekim, üründe 

verim ve kaliteyi düşürmesi yanında, gereğinden fazla (mibzere göre % 30-50 fazla) 

tohum kullanmaya da yol açar. Ayrıca, verilen gübrelerin etkisi de azalmış olur. 

Sandıklı ekme makinalarıyla ekimde de, yalnızca sıraya ekimi sağlamak dışında, 

aynı sakıncalar vardır. Kıyı bölgelerimizde düz mibzerler, kurak ve yarıkurak 

bölgelerimizde ise baskılı mibzerler kullanılırsa; belirtilen sakıncalar ortadan 

kalkar. Genel olarak buğday için önerilen ekim yöntemleri, arpa için de 

geçerlidir. 

 



ARPA HASAT VE HARMANI 
Kışlık arpa, ayni yöredeki öteki serin iklim tahıllarından önce oluma ulaşır. Arpada 

hasada girmek için, danedeki nem oranının % 13,5’in altına düşmesini gerekir. İyice 

kurumadan harman edilmiş arpa ürününde, kavuzlar kolayca renk atar ve biralık 

kalitesi düşer. Arpada kavuzlar daneye yapışık olduğundan, dane dökme söz konusu 

değildir. Başaklar boyun bükerse de, mekanik bir etki olmadıkça kırılmazlar. Bununla 

birlikte, altı sıralı arpaların büyük çoğunluğunda, hasadın gecikmesi durumunda, 

başağın tümü yada bir kısmı kopup düşer. 2-Sıralı arpa çeşitlerinde başak kırılması 

söz konusu değildir. Bunlarda, hasadın gecikmesi durumunda, danelerin bir kısmı 

dökülebilir. Başak kırılma ve kopmalarım önlemek için çiftçiler, arpayı sarı olum 

başında biçip demetleri harman yerinde kurutmayı yeğlerler. 

Kırılmaları önlemek için orak ya da tırpanla (koşa) yapılacak hasada, olgun arpaların 

çiğ neminde bulunduğu sabanın erken saatlerinde girilir. Biçer-döverle hasat için, 

çeşidin yeterince boylu olması ve olum sırasında başaklarını yere sarkıtmamış, 

bitkilerin yatmaya uğramamış olması gerekir. Bu koşullarla, biçer-döverle hasat, 

günün her saatinde yapılabilir. Harman makinasının ya da biçer-döverin 

ayarlanmasına ve çalıştırılmasına özen gösterilmeli; özellikle biralık olarak yetiştirilen 

arpaların harmanında; danelerin kırılmasına, zedelenmesine ve kavuzların 

yırtılmasına yol açılmamalıdır. Selektörle kırık daneler ayrılabilse bile, zedelenmiş 

daneler sağlam danelerden ayrılamamaktadır. Harmandan elde edilen ürün, 

ambarlanmadan önce kurumuş ya da kurutulmuş olmalıdır. 



YULAF (Avena sativa 2n=42) 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/da) 

Dünya 9 591 22 721 226 

Avrupa 6 170 14 634 237 

Amerika 2 021 5 635 278 

Okyanusya 721 1 289 178 

Asya 520 990 190 

 Afrika 157 171 109 

Rusya 3 090 5 273 170 

Kanada   912 2 907 318 

Polonya   478 1 458 304 

Avusturalya   714 1 254 175 

Finlandiya  304 1 039 340 

A.B.D.  418 1 019 243 

İngiltere  137 820 598 

İsveç  159 665 417 

İspanya  430 649 150 

Almanya  123 627 506 

Arjantin  224 524 233 

Çin  200 500 250 

Fransa   99 442 446 

Türkiye   93 210 224 

2014 yılı Dünya ve Ülkelerin Yulaf Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/ha) 

Dünya 9 846 23 051 2341 

Avrupa 5 942 13 515 2274 

Amerika 2 226 6 411 2879 

Okyanusya    878 1 252 1425 

Asya    656 1 648 2512 

 Afrika    141 222 1570 

Rusya 2 729 4 719 1729 

Kanada 1 004 3 436 3419 

İspanya   556 1 486 2672 

Avusturalya   874 1 227 1404 

Polonya   479 1 166 2345 

Çin   280 1 005 3575 

İngiltere 171 850 4970 

Finlandiya 288 818 2834 

A.B.D. 350 814 2327 

Almanya 140 577 4114 

Arjantin 218 491 2251 

Fransa   92 427 4660 

Türkiye 105 260 2457 

2018 yılı Dünya ve Ülkelerin Yulaf Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Yıllar Ekiliş 

 (bin ha) 

Üretim  

(bin ton) 

Verim 

(kg/ha) 

2004 129 275 213 

2005 133 270 203 

2006 100 208 209 

2007 94 189 200 

2008 91 196 215 

2009 92 218 235 

2010 88 203 231 

2011 85 218 254 

2012 89 210 235 

2013 92 235 254 

2014 93 210 224 

2015 103 250 242 

2016 99 225 226 

2017 112 250 221 

2018 105 260 246 

2019 109 265 241 

Yıllara  göre  Ülkemiz  Yulaf Ekiliş, Üretim ve Verimi 



İller Ekiliş 

 ( ha) 

Üretim  

( ton) 

Verim 

(kg/da) 

Afyonkarahisar-3 2 607 5 814 223 

Ankara-6 10 220 28 093 275 

Antalya-7 1 745   5 337 306 

Balıkesir-10 4 039 11 411 282 

Bursa-16 1 487  4 723 318 

Çanakkale-17 4 705 13 973 297 

Çorum-19    778   1 962 252 

Eskişehir-26 5 531 14 407 261 

İzmir-35    905 2 981 329 

Karaman-70 5 985 12 780 214 

Kırklareli-39    787 2 754 350 

Kocaeli-41 4 778 14 483 314 

Konya-42 8 795 20 269 230 

Manisa-45   456     995 218 

Muğla-48 1 173  3 550 303 

Nevşehir-50 4 673 11 187 239 

Niğde-51 3 547 9 659 272 

Samsun-55 1 187  2 251 189 

Tekirdağ-59    608  2 201 362 

Uşak-64 2 910  7 049 242 

Yıllara  göre  Ülkemiz  Yulaf Ekiliş, Üretim ve Verimi 



YULAFIN KÖKENİ 
Yulaf, buğday ve arpaya göre oldukça yeni bir kültür bitkisidir. Buğday ve arpanın 

kültürü çok eskiden yapılırken; yulaf yalnız yabani ot olarak bilinmiştir. M.Ö. IV. - M.S. 

II. yüzyıllar arasında yaşamış olan Romalı ve Yunanlı bilgin, tarihçi ve hekimlerin 

yapıtlarında; yabani ot, yeşil yem, atlar için dane yemi olarak yulafın adı geçer. Bazı 

deri hastalıklarında kullanılan tıbbi bir bitki olduğu da bildirilir. Orta Avrupa'da Göl 

Evleri çağından kalan yulaf daneleri bulunmuşsa da; bu örneklerin yabani yulaflar 

olması, M.Ö. X. -V. yüzyıllarda Avrupa'da yulaf kültürünün yapılıp yapılmadığını 

aydınlatmamaktadır. 

Buna karşılık, M.S. 130-200 yıllarında yaşayan Galenos, bugün beyaz yulaf olarak 

bildiğimiz A. sativa'ın ekmeklik tahıl; kırmızı yulaf olarak bildiğimiz A. byzantina'nın 

ise Küçük Asya'da (Anadolu), özellikle Batı Anadolu'da atların beslenmesinde, kıtlık 

yıllarında insan beslenmesinde kullanıldığını bildirir, Malzew'e göre, yulafın kökeni 

Anadolu'dur. Malzew ve Vavilov, İsa'nın yaşadığı yıllarda Anadolu'da kültürü yapılan 

yulafın, buradan batıya ve kuzeye yayıldığını bildirirler. Buna göre, tarla kültürü 

olarak yulaf yetiştiriciliğinin; M.S. I. yüzyılda başladığı görüşünü benimsemek doğru 

olur. Yulafın Avrupa'ya yayılması V. yüzyıldan sonra; asıl yayılması ise Batı Avrupa 

ve İngiltere'de geniş kültürünün yapılmasından sonra olmuştur. 

Birçok araştırıcı, A. sativa’ın mutasyon yoluyla A.fatua'dan ortaya çıkmış olduğu 

görüşündedir. Coffman (1956)'a göre ise, gerek A. sativa, gerekse A. fatua; A. 

sterilis'ten ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre, A.fatua ilk yabani tür olmayıp, kültür 

yulafları içinden fatuoid tiplerin çıkışına benzer biçimde ve yüzyıllar içinde ortaya 

çıkmıştır. Bu çelişkili görüşlere karşın; A. sativa' nın A.fatua'dan, A. byzantina'ın ise 

A. sterilis’ten kaynaklandığı görüşü yaygındır. 



Formlar Aristulatae   Denticulatae 

  

  
Diploid (2n = 14) 

Tetraploid  
 

(2n = 28) 
Hekzaploid (2n=42) 

Agrestes 
  

(yabani) A. hirtula 
A. barbata 

  
A.vaviloviona A. fatua L. A. sterilis L. 

Sativae (kavuzlu 
 

 kültür formu) 

A.syrigosa (kum yulafı) 
 

A, brevis (cüce yulaf) 
A. abyssinica A. sativa L.   A. byzantina 

Nudae (çıplak 
 

 kültür formu) 
A. nudibrevis   A.nuda L.  A.  denudata 

Yulaf Türlerinin Sınıflandırılması 



Aristulatae (Sorgüçlü Yulaflar) Grubu: Batı Avrupa kıyılarında, Akdeniz ve 

çevresinde, Etyopya, İran, Afganistan'da yayılmışlardır. Bu grup yulaflarda vejetatif 

ve generatif organlar küçük, bitkiler cılızdır. Daneleri ufak, olumları eşzamanlı ve 

dökülmeleri çok fazladır. Bunlardan A. strigosa (kum yulafı) ve A. brevis (cüce 

yulaf )'in Cezayir, Tunus ve Fas'ta, A. abyssinica'ın Etyopya'da önemsiz oranlarda 

kültürü yapılır. A. barbata ve A. strigosa'dan, çayır-mera otu olarak yararlanılır. 

Diploid ve tetraploid yulafların, dünya yulaf üretiminde önemi yoktur. 

 

Denticulatae (Dişli Yulaflar) Grubu: Asıl kültürü yapılan hekzaploid yulaflar 

grubudur. Poliploidinin olumlu etkisi, bu yulaflarda vejetatif ve generatif organların 

daha iri olması biçiminde görülür. Hekzaploid yulaflar, A. fatua ve A. sterilis 

altgrupları olarak incelenir. Birincinin A. sativa’ın, ikincinin A. byzantina kültür 

formlarına olan benzerlikleri dolayısıyla; A. fatua ve A. sterilis, genellikle 

hekzaploid kültür yulaflarının köken aldığı yabani formlar olarak tanınır. 



A. fatua (Yabani Beyaz Yulaf): Atlantik'ten Moğolistan'a, kuzeybatı 

Afrika'dan Yeni Zelanda'ya dek uzayan alanlarda, Kuzey ve Güney 

Amerika'da ve yurdumuzda yaygın bir tarla yabancı otu olarak bulunur. 

Daha çok tahıl tarlalarında görülür. Küçük olan daneleri, eş zamanlı ve 

erken olgunlaşıp dökülür. Dökülen tohumlar çimlenme olumlarına kısım 

kısım ve birkaç yıl içinde ulaşırlar. Böylece yabani yulafın bulaştığı bir 

tarlada; ertesi yıl hiç tohum dökülmese bile, yine yabani yulaf bitkileri 

ortaya çıkar. 

Yabani beyaz yulaf, olum zamanında belirgin beyaz dışkavuzlu olup, kültür 

bitkilerinden kolaylıkla ayırtedilebilir. Başakçığı sapçıktan kopunca (ya da 

koparılınca); birinci danenin dibi oyuk görünür. Başakçıkta ikinci dane 

birinciden ayrılınca (koparıldığında); iki daneyi birbirine bağlayan başakçık 

ekseni (rachilla) parçası, birinci danenin karnında kalır. Başakçığın dibi ve 

başakçık ekseni tüylüdür. İçkavuzlarda dişlilik belirgin değildir. Kılçıkları 

kısa olmakla birlikte, kaba ve büküktür.  



A. sativa (Beyaz Yulaf): Bu tür, dünyada kültür yulaflarının 2/ 3'ünü 

oluşturur. Ekonomik önemi fazladır. Koparılan başakçığın dibinde, A. fatua'daki 

gibi oyukluk görülmez. Çoğu çeşitlerde burası, sivri bir nokta ya da çıkıntı 

durumundadır. Alt ve ikinci daneyi bırbirine bağlayan başakçık ekseni (rachilla) 

parçası; ikinci daneyi koparınca, tümüyle birinci danenin karnında kalır. Bu türe 

giren çeşitlerin çoğunda daneler beyaz olup sarı, gri-siyah renkli çeşitleri de 

vardır. lçkavuzlarda, başakçık eksenlerinde ve başakçık dibinde tüylülük yoktur. 

Türün tüm çeşitleri, kısa ya da seyrek dip tüylülüğü gösterebilir. Çeşitleri, 

çoğunlukla kılçıksızdır. Bazı çeşitlerde alt danelerde zayıf bir kılçık bulunur. 

Tüylülüğün çok azalması, kılçıklılığın zayıf oluşu kavuzların inceliği gibi 

özellikleriyle A. sativa; grubu öteki kültür formu olan A. byzantina’ya oranla, kültür 

formu özelliklerini daha belirgin biçimde taşımaktadır- 



A. nuda (Çıplak Yulaf): Kökeni Çin ve Orta Asya'dır. Daneleri 

oldukça iri ve çıplaktır. Içkavuz ve kapçık, öteki türlerde olduğu gibi 

daneyi sıkıca sarmamıştır. "İri daneli çıplak yulafta» denilir. Uzak 

Doğu'-da. Batı Avrupada, Orta ve Kuzey Amerika’da yetiştirilir. Bu 

türde başakçık ekseninin boğumaraları çok uzamış olup başakçıklar 

çok çiçeklidir, Dışkavuz ve içkavuzların dokusu aynı yapıda 

olduğundan, olumda tekdüze bir beyazlık gösterirler. lçkavuz ve 

kapçık çok gevşek olduğundan, dane dökümü fazladır. Karyopsis 

yüzeyinde belirgin tüylülük vardır. 



A. sterilis (Kırmızı Yabani Yulaf): Akdeniz çevresinde ve 

özellikle yurdumuzda yaygındır. Kırmızı yulafın (A. byzantina ),bu türden 

çıktığı görüşü yaygındır, Bitkisi boylu, yaprakları geniş, daneleri iridir. Tahıl 

tarlalarının zararlı otlarındandır. Basakçığın dibi, başakçık ekseni 

boğumları ve içkavuz sırtı, çok sık ve boyları değişik tüylerle örtülüdür. 

Sapçıktan ayrılan başakçımın dibinde, alt danenin karın yüzeyine doğru 

çok belirgin ve keskin ağızlı bir oyuk görülür. İkinci çiçek birinciye çok 

sağlam biçimde bağlanmıştır. Başakçık ekseni boğumlarına danelerin 

bağlanması çok sıkıdır. Koparmağa zorlandığında, başakçık ekseni dipten 

kopar ve asıl büyük parçası üsteki daneyle birlikte ayrılır. Bu yüzden, bu 

yulaflarda dane dökümü, tüm başakçığın sapçıktan koparak düşmesi 

biçiminde olur. İçkavuzlar uzun, kılçıklar uzun, ve çok kabadır (dirsekli ve 

bükük). Baın sistematiktiler, A. jferı/rVi de alttürlere ayırmışlardır. 



A. byzantina (Kırmızı Yulaf): İlk olarak Koch tarafından istanbul’da bulunarak 

bu ad verilmiş; özellikleri belirtilip, A. sterilis'ten türeyen bir kültür formu olduğu 

bildirilmiştir. Yurdumuzda ve Akdeniz çevresinde görülür. Gerek yazlık, gerek kışa 

dayanıklı çeşitlerin bu tür içinden elde edilmesiyle, yeryüzünde ekimi genişlemektedir. 

Bu türe giren çeşitlerde, bitki A. sativa çeşitlerine göre daha iri gelişir. Kırmızı yulaf 

çeşitlerinin çoğunda ilk büyüme formu yatıktır. Daneleri daha iri, kavuzları daha kalın, 

dane rengi turunçu-açık kahverengidir. Başakçıkta danelerin birbirine bağlanışı 

sağlam olduğundan; birinci ve ikinci daneler harmanda bile birbirinden güçlükle ayrılır. 

Başakçık ekseninin alt daneden ayrılmasındaki durumu, beyaz yulaftaki gibi belli bir 

düzen göstermez. Tipik byzantina çeşitlerinde, ikinci daneyi taşıyan başakçık ekseni 

(rachilla) parçası dipten kopup, üstteki daneyle birlikte ayrılır. İntermedier çeşitlerde, 

ortaya yakın bir yerden koparsa da; bunlarda bile üst danenin dibinde azçok başakçık 

ekseni (rachilla) parçası kalır. Sapçıktan ayrılan başakçığm alt danesinin dibinde, 

oldukça belirgin bir çukur görülür. Başakçık diplerinde alt danenin iki yanında birer 

tutam tüy bulunur. Genellikle kılçıklı olup; birçok çeşitlerinde başakçığın hem birinci, 

hem de ikinci danesi kılçıklıdır. Olum sırasında sap, yaprak ve dışkavuzlar pembemsi 

bir renk alır. 



         YULAFIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
           

                                      * Dane                     

                       * Saman    

                       * Yeşil yem               

                       * İnsan besini    

                       * Endüstri 



DANE 
 
Dane; her türlü hayvan için iyi bir yemdir. (At ve sığır besisinde) 
 
Kavuz oranının % 28’i aşmaması istenir (% 20-30 arasındadır).  
 
Danesinde %16 çıkabilen protein bulunur ( Biyolojik değeri yüksektir). 
 
Danede % 6,5’ya yakın ham yağ bulunur. 
 
Yulaf unu ve yulaf ezmesi insan beslenmesi için kullanılmaktadır. 
 
Yulaf unu; protein (%16), yağ (%5,5), vitamin, fosfor, demir, kalsiyum gibi 
elementleri içermektedir (Bebek mamalarında ve cilt hastalıklarında 
kullanılır). 
  
Yulaf unu; yağlı besinlerin ekşime ve kokuşmasını önlemek için kullanılır 
(antioksidant). 
 
Yulaf ununda; Avenax dondurma ve şekerlemelerin balık ve balık 
ürünlerinin korunmasında kullanılır.  
 



Yulaf samanı; % 91-94 kuru madde, % 3-6 ham protein, % 1,5-2,5 ham 

yağ, % 33-43 ham selüloz, % 38-49 N’siz öz maddeler, % 0,5 hazmedilir 

protein, % 5,5-10 kül bulunur. 

 

Yulaf kavuzunda; Furfurol bitkisel yağların rafinajında, plastik madde  

çözülmesinde  

 
 
 
 



YULAFIN ADAPTASYONU 
Yeryüzünde yulaf tarımı, 64° kuzey-35° güney enlemleri arasında 

yayılmıştır. Güney Yarıkürede  yulaf  ekimi azdır. Asıl önemli yulaf 

alanları, Kuzey Yarıkürede 40°-55° enlemleri arasında yer alır. 

Yayılışın kuzey sınırına çıkabilen yulaflar, A. sativa çeşitleridir. Daha 

ılıman bölgelerde ise, A. byzantina çeşitleri yaygındır. Yeryüzünün 

önemli yulaf üretim bölgelerinde, yulaf çoğunlukla yazlık olarak ekilir. 

Ancak, yetiştirildikleri yörenin kışını atlatabilen kışlık yulaf, yazlık 

ekilenlerden % 30-40 fazla ürün sağlar. 



İKLİM İSTEKLERİ 
Serin iklim tahılları içinde, iklim istekleri en fazla olan yulaftır. Çimlenmeden 

başaklanmaya dek, sıcaklığı 15⁰C aşmayan serin bir hava ve yüksek nem ister, 1g. 

kurumadde yapımı için tükettiği su 600 gramın üstündedir. Yıllık yağışı 700-800 mm. 

olan yöreler yulaf için en uygundur. Yulaf gerekli suyu alabilmesi için, köklerini yanlara 

ve derinlere doğru fazlaca geliştirir. Kumlu topraklarda, kurak ve sıcak bölgelerdeki su 

yetersizliği, özellikle generatif dönemde çok zararlı olur. Bu gibi bölgelerde yulaf, 

kuraklığın başlamasından önce oluma ulaşabilmesi için erken ekilir. 

Kurağa dayanıklı olmayan yulaf, kışa da dayanıklı değildir. En düşük sıcaklığın - 

15⁰C'ye indiği yörelerde kışlık yulaf ekimi güvenilir değildir. Birçok çeşitler -10⁰C'ye 

yakın sıcaklıklarda bile birkaç saat içinde ölürler. Bu yüzden, kışlık yulaf ekimi, daha 

çok ılıman iklimli bölgelerde yerleşmiştir. Çimlenme en düşük sıcaklığı 4-5⁰ C'dir. İlk 

gelişme döneminde sıcaklığın 4-5⁰C'nin altına düşmemesi ve 17°C'nin üstüne 

çıkmaması uygundur. Yulafın vernalizasyon isteği de belirgindir. En düşük büyüme 

sıcaklığı yakınında uzun süre kaldıktan sonra vernalize olur. Yulafın bir yandan serin ve 

nemli iklimlerden hoşlanması, öteyandan düşük sıcaklıklara dayanıksız oluşu; kışlık 

ekim alanının genişlemesini önleyen baş nedenlerdir. Yulafın yazlık ekimi ise, yarıkurak 

bölgelerde düşük verim getirmektedir. 

Yörenin kışına dayanabilen çeşitlerle yapılan kışlık ekimde, bitkilerin kök sistemi güçlü, 

yetişme dönemi uzun olduğundan; kışlık yulaflar bölgede yazlık ekilen yulaftan birkaç 

hafta önce oluma ulaşır, dane ve saman verimi daha yüksek, hastalık ve böceklerden 

etkilenmesi daha az olur. Nemli ılıman bölgelerde yulaf yüksek verim sağlar. Çok nemli 

ve güneşlenmesi az olan bölgelerde ise yatma sorunu önem kazanır. 



TOPRAK İSTEKLERİ 
Toprak seçiciliği, çavdardan sonra, en az olan serin iklim tahılıdır. Yeterli nemi 

bulunan en verimsiz topraklarda bile yulaf yetişebilir. Ancak, iyi bir verim için, 

toprakta bitki besin maddelerinin yeterince bulunması gerekir. Kök sistemi çok 

güçlü olup, yanlara ve derinlere doğru iyi gelişir. Çok ağır ve havasız 

topraklarda yulaf, yüzeye yakın kökler oluşturarak havalanmayı sağlar, 

Adventif kök oluşumu, çiçeklenme dönemine dek sürer. Hasattan sonra 

toprakta zengin bir kök sistemi artığı bırakır. Nemi ve azotu çok fazla olan 

topraklarda, yulafta yatma görülür, Killi-tınlı topraklarda, kumlu-bol hümüslü 

topraklarda yeter nemi bulabilirse, yulaf en yüksek verimi getirir. Toprak 

reaksiyonuna duyarlılığı fazla değildir. Bu nedenle yulaf, bataklık alanların 

tarlaya çevrilmesinde yetiştirilebilecek bitkilerdendir. Yulaf, toprak tuzluluğuna 

da dayanıklıdır, 



EKİM NÖBETİ 
Yulaf bitkisinin kökleri, topraktaki besin maddelerinden, öteki tahıllara göre çok daha iyi biçimde 

yararlanır. Yulaf kökleri, toprakta güç eriyen fosforlu ve potaslı bileşikleri çözerek bunlardan 

yararlanabilir. Güçlü kök sistemi nedeniyle, yulafın toprakta bıraktığı kök organik madde miktarı 

fazladır. Ancak, yulafı arpa, buğday ya da yulaf anızına ekmek doğru değildir. Özellikle kurak 

bölgelerde, topraktan fazla nem kaldıran yulafın, aynı tarlaya arka arkaya ekilmesi verimi 

düşürür. Baklagillerden ya da gübrelenmiş olan çapa bitkilerinden sonra ekilen yulaftan yüksek 

bir verim alınır. Çokyıllık baklagillerin arkasından ekilecek yulafta yüksek verim getirir. Böyle bir 

ekim nöbeti, özellikle yoğun hayvancılık yapan işletmeler için uygundur 

Yulaf karışık ekime de elverişli bir bitkidir. Yonca ve üçgülle karışık ve seyrek ekilen yulaf, bunları 

güneşten koruyarak gelişmelerini güvence altına alır. Bunun için önce yulaf ekilir. Yulafın toprak 

yüzüne çıkmasından sonra, sıra aralarına mibzerle ya da elle baklagil yembitkisi ekilebilir, Yulaf-

fiğ karışımı da yem üretiminde üzerinde durulması gereken bir ekim yöntemidir. Böyle bir karışık 

ekimde fiğ, yulaf bitkisine sarılarak daha iyi gelişme olanağı bulur. Elde edilecek yeşil yem ya da 

karışık dane yeminin besleme değeri yüksektir. Bunun için uygun yulaf ve fiğ çeşitlerinin ve 

yöresel ekim zaman ve sıklığının belirlenmesi gerekir. Hayvancılık işletmelerinde çiftlik gübresi 

kullanmak ve ekim nöbetinde yeşil gübreye yer vermek te yulafta verimi çok artırır. Yulaf kendisi 

de yeşil gübre olarak yetiştirilebilir. 



TOPRAK HAZIRLAMA 
Yulafta toprak hazırlığı kendinden önceki bitkiye bağlıdır. Çapa bitkilerinden sonra 

yulaf ekilecekse; tarla temiz olduğundan, derin işlemeye gerek yoktur. Diskaro ve 

benzeri aletlerle tohum yatağı hazırlanır. Ancak, taban ve ağır topraklarda ve fazla 

otlanan tarlalarda, toprak derin ve devrilerek sürülür. Böyle taban yerlerde, 

topraktan su kaybı sorun olmadığı gibi; yapılacak derin işlemeyle, ilk gelişmesi çok 

yavaş olan yulaf için iyi bir ot savaşı da yapılmış olur. Kuru tarım bölgelerinde ise 

toprak nemini kaçırmayan kazayağı ve benzeri aletler kullanılır. 

Yulaf, serin iklim tahılları içinde en çok su tüketen bitki olduğundan; toprakta yeterli 

su biriktirmek amaçlanır. Bu nedenle, erken yazlık yulaf ekilecek tarla, kıştan önce 

derin sürülerek ve kesekli olarak kışa bırakılıp, toprakta bol su birikmesi sağlanır. 

Böyle bir tarla, tırmıkla ya da otlanmışsa diskaro ve tırmık ve arkasından sürgü 

geçirilerek ekime hazırlanır. Bununla birlikte, toprak hazırlamanın zaman ve 

yöntemi; ön bitkiye, yulafın ekim zamanına, yörenin yağıs-sıcaklık ilişkilerine ve 

tarlanın otlanma durumuna bağlıdır. 



EKİM 
Kışına dayanabileceği bölgelerde, yulaf en iyisi kışlık ekilmelidir. Ekim tarihi; kışlık ekimde 

bitkilerin kışa 3-4 yaprakla girebileceği, yazlık ekimde ise sıcak ve kurak bastırmadan 

başaklanabileceği tarihe göre seçilmelidir. Yurdumuzda, kışlık ekim zamanı ekim-aralık 

aylarıdır. Genellikle ekim ayı en uygun ekim zamanıdır. Yulaf yazlık ekilecekse, ekim 

olabildiğince erken yapılmalıdır. Çünkü yulafın vernalizasyonu uzun sürelidir. 

Vernalizasyonunu, fotosentez minimum sıcaklığı yakınında uzun süre kaldıktan sonra 

tamamlar. Bu nedenle yazlık yulaf, günlük ortalama sıcaklıklar 10 °C'ye ulaşmadan ekilmelidir. 

Erken ekim, kurak ve sıcak bölgeler için de önemlidir. Yulafta ilk gelişme öteki genuslara göre 

çok yavaştır. 

Ekimi, buğday için kullanılan ekim makinalarıyla ya da serpme olarak yapılır. Genellikle yazlık 

olarak sulu ve ağırca tavdaki topraklara ekildiğinden; bu gibi taban yerlerde mibzerin 

çalışması zorlaşır. Buralarda serpme ekim yapılıp, çalı sürgüsü ya da sahanlı tırmıklarla 

tohumlar kapatılır. Böyle ağır tavlı topraklarda, ekimi yüzden yapmak gerekir. Kumlu, kumlu-

killi topraklarda ve erken ekimlerde de mibzer kullanılabilir. Toprak tipi ne olursa olsun; tav 

durumu uygunsa mibzer kullanılmalıdır.  



EKİM Kuru tarım bölgelerinde kışlık ekim derince, en iyisi de arkvari ekim yapan baskılı 

mibzerle yapılır. Yulaf tohumunda kavuzların kalın olması, tohumun su almasını geciktirir. Kuru 

tarım bölgelerinde derin ekilmesinden amaç; tohumun çimlenme suyunu zamanında 

bulabilmesidir. Ancak, tohumu örten toprak kalınlığının fazla olması, çimkınının toprak yüzüne 

çıkışını aksatabilir.Yulaf tohumluğunun seçimi ve hazırlanması önemlidir. Bazı yulaf çeşitlerinde 

daneler, hasattan sonra belirli bir süre geçmeden çimlenmez. Bu durum, yöreyle, türle, çeşitle 

ve danedeki su oranıyla ilgilidir. Koyu renkli ve içkavuzları tüylü, yabanilik karakteri taşıyan 

çeşitlerde durgunluk dönemi daha belirgindir. Tohumluk kalburlanarak ufak daneler 

uzaklaştırılmalı ve çimlenme hızı yüksek olmalıdır. Yetiştirilecek çeşit, bölgenin iklim koşullarına 

uyumlu olmalı, ağır pas epidemilerine uğramamalıdır. Soğuk ve kurak zararı ilk gelişmenin hızlı 

olmasıyla azalacağı için; çimlenme ve sürme hızının yüksek olması gerekir. 

Tohumluğun bin dane ağırlığı 30 gramın, hektolitre ağırlığı 45 kg.'ın altına düşmemelidir. m2'ye 

yaklaşık 450 tohum hesapedilir. Bin dane ağırlığı düşükse, m2'ye atılacak tohum sayısı 600'e 

dek çıkabilir. Dekara atılacak tohumluk miktarı, bin dane ağırlığına ve ekim sıklığına göre, 16-18 

kg'dır. Sık ekim, ilk gelişmenin hızlı olmasını sağlar; sonraki dönemlerde etkisi tersinedir. Yeşil 

yem ya da yeşil gübre olarak yetiştirilecek yulafı daha sık ekmek uygundur. 



GÜBRELEME VE BAKIM 
Yulaf bitkisinin ilk gelişme döneminde, besin maddeleri alımı yavaştır. Yulafın 

başlangıçta yavaş olan N alımı, zamanla ve çiçeklenmeye dek giderek artar; bundan 

sonra azalır. Fosfor ve potas alımı da ilk 1-2 ayda çok azdır. Sapa kalkmayla birlikte, 

bitkinin tüm besin maddeleri alımı ve bu arada su tüketimi hızlanır. Bitki oluma 

yaklaştıkça azot ve potas alımı azalır, fosfor alımı ise daha yavaş ve uzun sürer. 

Yulafın, azotlu gübrelere tepkisi yüksektir. Bununla birlikte N, yulafta kardeşlenmeyi 

artırdığından ve olumu geciktirdiğinden; azotlu gübrelerin fazla verilmesi doğru 

değildir. Fazla azot verilen yulaf, kolaylıkla yatar ve hastalıklara yakalanır. Dekara 

verilecek saf N, verimli topraklara az, zayıf topraklara çok olmak üzere, 2-5 kg. 

arasındadır. Bu miktarın en az yarısı, yulafta N alımının hızlandığı ilkbaharda 

verilmelidir. Yulaf, otlak ya da silo yemi olarak yetiştirilecekse, azotlu gübreler ekim 

sırasında tohumla birlikte verilmelidir. Hafif asit topraklardan hoşlanan yulaf, amonyum 

sülfat gübresinden çok iyi yararlanır. Amonyum nitrat gübresi olarak verilecek azotun 

etkisi ise daha yüksektir. Ancak, nitratlı gübreler yulafa azar azar verilmelidir.  



GÜBRELEME VE BAKIM 
Önbitkiye verilmiş olan fosforlu gübrenin toprakta kalanından yulaf çok iyi yararlanır. 

Bu nedenle, yoğun gübreleme uygulanmış önbitkiden sonra gelecek yulafa, fosforlu 

gübre gerekli değildir. Ancak, N'lu gübrelemeye karar verilmesi durumunda, dekara 

birkaç kilogram P2O5 te verilmelidir. Genel olarak, ekim zamanında dekara 4-5 kg. 

P2O5 verilmesi uygundur. Verilecek gübre miktarı önbitkiye, yetiştirilen yulaf 

çeşidine, toprak ve iklim koşullarıyla ekim sıklığına bağlıdır. Fosforlu gübrenin tümü 

ve azotlu gübrenin l/3'ü ekim sırasında verilir. 

Çiftlik gübresi, toprağın öncelikle su tutmasını ve havalanmasını artırdığından, 

yulafta belirgin verim artışı sağlar. Hektara 1-1.5 ton, ağır killi topraklarda 2-2.5 ton 

çiftlik gübresi verilmesi yulaf için çok uygundur.  

Yulafın önemli bir bakım işi yoktur. Bununla birlikte, ilk gelişmesi yavaş olan yulafta, 

yabancı ot sorunu çıkabilir. Yulaf tarlasında yabancı ot savaşı mekanik yöntemlerle 

ya da daha çabuk olarak ilaçlarla yapılabilir. Geniş yapraklı yabancı otlara karşı, 

yulaf yaklaşık 15 cm. boylandığında, "2.4 - D" bileşikli ilaçlar kullanılır.  



YULAF HASAT VE HARMANI 
Yulafta kardeşlenme fazla olduğundan, bir bitkideki danelerin tümünün olumu için 

gerekli süre, öteki serin iklim tahıllarına göre daha uzundur. Karışık salkımın ve üst 

dalların uç daneleri sarardığında, aynı salkımın alt daneleri henüz yeşildir. Bitkideki 

salkım sayısının fazla olduğu koşullarda, danelerinin tümümün de olumu için gerekli 

süre daha da uzar. Aynı salkımdaki, değişik kardeşlerdeki ve aynı başakçıktaki 

danelerin bile olum zamanları değişiktir. Öteyandan, birçok yulaf çeşitlerinde, 

salkımların oluma ulaştığı zamanda, yapraklar yeşil durumlarını korurlar. Bu durum, 

yulafın hasadını güçleştirir. Danelerin tümünün olumunu beklemek fazla dane 

dökümüne, erken hasat ise bir kısım yeşil danelerin de alınmasına yol açar. Bu 

nedenlerle, yulafta hasat zamanı özenle seçilmek zorundadır. 



YULAF HASAT VE HARMANI 
Yulaf, genellikle ana saptaki danelerin sarı olum ile tam olum arasında bulunduğu 

sırada biçilmelidir. Sarı olum sonunda başakçıkların sapçıklarla ilgisi kesildiğinden, 

dane dökme fazla olur. Bu dönemde birinci sapın tüm yaprakları sararmış olup yalnız 

uç yaprağın tabanı yeşil ve birinci boğum azçok şıralıdır. Öteki kardeşler ise henüz 

yeşildir. Bu dönemde biçilen saplar 3-5 gün iyice kurutulduktan sonra, harmanı yapılır. 

Biçer-döverle hasat, bu zamanda yapılamaz. Biçerdöver kullanma olanağı varsa, 

hasadı biraz daha geciktirerek; birinci ve ikinci saptaki danelerin tam oluma 

ulaşmasını beklemek gerekir. 

Harmandan elde edilen yulaf ürününün kurutulmadan depolanması kolaylıkla 

kızışmaya yol açabilir. Özellikle çok kardeşlenen ve geç oluma gelen çeşitlerin 

harmanından elde edilen üründe yeşil daneler fazladır. Bu nedenle, ürünün iyice 

kurutulduktan sonra depolanması gerekir. Yulafın, kuru ot için yetiştirilmişse sarı 

olumdan biraz önce, silaj için yetiştirilmişse, süt olum döneminde biçilmesi uygundur. 



ÇAVDAR (Secale cereale L., 2n=14,28) 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/ha) 

Dünya 5 306 15 242 2872 

Avrupa 4 550 13 677 3005 

Asya 413 957 2314 

Amerika 241 483 1997 

Afrika 51 94 1859 

Okyanusya 48 29 594 

Almanya   629 3 854 6119 

Rusya 1 858 3 280 1765 

Polonya   886 2 792 3150 

Danimarka 106 677 6364 

Çin 200 520 2600 

Türkiye 113 300 2650 

İspanya 170 290 1709 

Avusturya 48 232 4820 

Kanada 82 194 2371 

A.B.D. 104 182 1749 

İsveç 26 173 6451 

2014 yılı Dünya ve Ülkelerin Çavdar Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/ha) 

Dünya 4 117 11 273 2738 

Avrupa 3 324 9 131 2746 

Asya 455 1 463 3209 

Amerika 240 549 2281 

Afrika 52 98 5231 

Okyanusya 43 30 701 

Almanya 523 2 201 4209 

Polonya 893 2 166 2423 

Rusya 956 1 916 2004 

Çin 267 1 044 3903 

Danimarka 92  482 5203 

İspanya 136  388 2851 

Türkiye 110  320 2885 

Kanada 79  236 2988 

A.B.D. 110  214 1938 

Avusturya 40 177 4357 

İsveç 19  88 4504 

2018 yılı Dünya ve Ülkelerin Çavdar Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Yıllar Ekiliş 

 (bin ha) 

Üretim  

(bin ton) 

Verim 

(kg/ha) 

2004 143 270 189 

2005 130 270 208 

2006 131 271 206 

2007 132 240 181 

2008 126 246 196 

2009 138 343 247 

2010 141 365 259 

2011 127 365 287 

2012 143 370 258 

2013 138 365 264 

2014 115 300 265 

2015 112 330 294 

2016 114 300 262 

2017 101 320 317 

2018 110 320 289 

2019 112 310 276 

Yıllara  göre  Ülkemiz  Çavdar Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Yıllar Ekiliş 

 ( ha) 

Üretim  

( ton) 

Verim 

(kg/da) 

Ankara-6   620  1 881 303 

Aydın-9   465     890 191 

Balıkesir-10 9 203 27 752 302 

Çanakkale-17 2 125  7 316 344 

Denizli-20 1 186  2 648 223 

Erzincan-24 1 448  4 072 281 

Erzurum-25 6 544 13 302 207 

Gümüşhane-29      97      218 224 

Kastamonu-37       69      159 230 

Kayseri-38 13 029 38 262 294 

Kırklareli-39     173      659 380 

Kırşehir-40      732   2 012 275 

Konya-42 11 708 34 429 294 

Nevşehir-50  8 922 25 377 284 

Samsun-55    192     538 280 

Yozgat-66     371     845 228 

2019 Yılı İllere  göre  Çavdar Ekiliş, Üretim ve Verimi 



ÇAVDARIN KÖKENİ 
Çavdar, buğdaya göre geç kültüre alınmış bir bitkidir. Eski Mısır ve Yunan 

uygarlıklarında çavdar kültürü yoktur. Anadolu'da çavdarın, bugün olduğu gibi; 

kültüre alınmasından önce de buğday tarlalarının yabancı otu olduğu kanısı 

yaygındır. Anayurdunun, Orta Asya ve Anadolu olduğu kabul edilir. Yurdumuzda 

çavdarın pek çok yabani ve kültür formları bulunmaktadır. Anadolu'nun çok zengin 

bir çavdar gen merkezî olduğu dünyaca kabul edilmektedir. 

Türkiye'de yabani ve kültür çavdarlarının çok değişik formları vardır. Başak rengi 

sarı, kırmızı, kahverengi, gri, siyah; başağı sık ya da seyrek uzun ya da kısa; 

kılçıkları uzun ya da kısa; kavuzları sıkı ya da gevşek, tüylülüğü çok değişik 

formlar Anadolu'da yaygındır. Bu nedenle kültür çavdarının, özellikle çavdar 

formları bakımından çok zengin olan Doğu Anadolu'dan köken aldığı görüşü 

yaygındır. 

 



ÇAVDARIN KÖKENİ 

Vavilov'a göre, yabani çavdarın kültüre geçişi, 4 aşamada olmuştur:  

1) III. Zaman sonlarında, Secale cinsi Ön Asya'da oluşmuş ve birçok yabani türleri 

ortaya çıkmıştır.  

2) Bu yabani türler, en eski kültürü yapılan tahıllar olan arpa ve buğday tarlalarının 

yabancı otu olarak karışmış ve tek yıllık yabani çavdar türleri ortaya çıkmıştır.  

3) Arpa ve buğday tarlalarında, başak ekseni kırılmayan yabani çavdarlar ortaya 

çıkmıştır.  

4) iklim ve toprak koşulları, çavdara daha elverişli olan yörelerde çavdar; arpa ve 

buğdayı bastırarak onların yerini almış; böylece, çavdarın tek başına kültüre alınması 

başlamıştır. Çavdarın ikinci gen merkezinin ise Orta Asya'da Hindikuş-Pamir dağlarının 

kuzeyinde olduğu kabul edilir. Bu gen merkezinde yalnız beyaz başaklı formlar 

yaygındır. Çavdarın; Anadolu'dan Balkan'lar ve Tuna ülkelerine ya da Karadeniz 

kuzeyinden Avrupa'ya yayıldığı sanılmaktadır. Orta Çağda Avrupa'da oldukça geniş bir 

alana yayılan çavdar, Rönesans'tan sonra daha da yaygınlaşmıştır. 19. Yüzyıldan sonra 

ise Avrupa'da çavdar, yerini giderek buğdaya bırakmağa başlamıştır, 



ÇAVDARIN TAKSONOMİSİ 
"Secale" cinsi, Buğdaygiller (Graminea) familyasının Hordeae oymağına girer. Schiemann, tüm 

çavdarları iki büyük gruba ayırmıştır. Yabani çavdarlar (Agrestes) grubu, 2)  Kültür çavdarları 

(Cerealia) grubu.  

Agrestes Grubu: Bu guruba giren çavdar türlerinde kırılıcı olan başak ekseni olumda 

parçalanarak dökülür. Bu çavdarlarda, başakçıkta bir çiçek dane bağlar. Daneleri de ufaktır. 

Gruptaki üç türün özellikleri şunlardır: 

1) Secale sylvestre: Tekyıllık olan bu yabani tür, Afganistan, Anadolu, Orta Avrupa ve Güney 

Rusya'ya yayılmıştır, Bu arada Türkiye ve İran'da da çok yaygındır.  Kumlu topraklara uymuş 

olan bu yabani türde, bitki ve başak boyu kısa, daneler ufaktır. 

2) Secale africanum: Yalnız Güney Afrika'da  bulunan bu yabani endemiktir, köksaplarıyla 

(rhizoma) üreyen   çokyıllık bir çayır otudur. Başağı kırılıcı, daneleri küçüktür. 

3) Secale montanum: Tüm Akdeniz ülkelerinde ve tüm Anadolu'da, Güney Kafkasya ve  İran'da 

çok yaygındır. Yurdumuzda S. montanum'un çeşitli formları bulunur. Çokyıllık formlar, özellikle 

batı geçit bölgelerimizin dağlık alanlarında görülür. Tüm Anadolu'da, türün tekyıllık formları da 

yaygındır. Secale montanum’un iki varyetesi önemlidir: 1) Secale montanum Guss. var, 

anatolicum Boiss. 2) Secale montanum. Guss. var. vavilovi Grossh. Kültür çavdarlarının bu 

tekyıllık var. Vavilovi’den ortaya çıktığı kabul edilir. 

 



Cerealia Grubu: Bu grup, geçit formlarıyla kültür formlarını kapsar. Bu gruptaki 

çavdarlarda başak ekseni kırılıcı değildir. Daneler iyi gelişmiş olup, dane dökme 

azdır. Başakçıkta iki çiçek te dane bağlar. Başlıca iki türü vardır:  

1) Serale ancestrale Zhuk.: Sağlam ve uzun saplı, uzun ve sık başaklı, uzun 

kılçıklı, iri daneli, başak ekseni kırılıcı ve tüylü olan bu türde, başakçıktaki iki 

çiçekten yalnız biri dane bağlar. Başakçık kavuzları uzun olduğundan, dane 

dökülmesi yoktur. Batı Anadolu'daki ırmak ve dere yatakları yakınındaki kumsallarda 

yaygındır. Van Gölü çevresinde ve Ağrı Dağı eteklerinde de bulunmuştur. Doğada 

tekyıllık kışlık yabani bir bitki olan bu tür, yabanî ve kültür formları arasında geçit 

formu olarak kabul edilir. 

2) Secale cereale L.: Bu tür, asıl kültür çavdarlarını kapsar. Genel-likle başak ekseni 

sağlamdır. Başakçıktaki her iki çiçek te dane bağlar. Başak rengi sarı-kahve-kırmızı-

gri-sîyah arasında değişir. Başakçıkları ve çiçek kavuzları tüylü ve tüysüz olan 

çeşitleri vardır. Kültür çavdarlarının, köken aldığı yurdumuzda, çavdarın kışlık ya da 

yazlık olan yüzlerce form ve çeşitleri bulunur. Kültür çavdarlarının gerek diploidleri 

(2n=14), gerekse tetraploidleri bu tür içinde yer alır.  



Tetraploid (2n=28) Kültür Çavdarları: diploid (2n=14) çavdar çeşitlerinin, 

kromozom sayıları (genomları) çeşitli yöntemlerle iki katına çıkarılarak: tetraploid 

(2n= 28) çavdar çeşitleri elde edilmektedir. Tetraploid çavdarlarda hücreler, dokular 

ve daneler, diploidlerinden daha büyük ve iridir. Diploidlerle kolay 

melezlenemediklerinden; çavdarda yeni bir taksonomik birimi oluşturabilecek 

niteliktedirler. Tetraploid çavdar çeşitleri, tarımsal üretimde giderek önem 

kazanmaktadır. Dane verimlerinin yüksek, saplarının sağlam olması, az 

kardeşlenmeleri ve eş zamanda oluma ulaşmaları gibi tarımsal üstünlükleri olan 

tetraploid çavdarların;  sap ve yaprak uzunluklarıyla dane irilikleri,  dipioid  

çavdarlarınkinden  belirgin  biçimde  yüksektir.  

Ancak, tetraploid çavdarlarda başakta dane bağlayan çiçek oranı diploidlerden 

düşüktür. Tetraploid çavdardaki dane bağlama düşüklüğünün nedenleri, bu 

çavdarların meyotik bölünmelerinde yer alan kromozom sapmalarında aranmalıdır. 

Bu durum, dane bağlama oranının düşmesine yol açar. Bununla birlikte, danesi iri 

olan tetraploid çavdarın verimi, diploidlere göre yine de yüksektir. Ayrıca, dane rengi 

tekdüzedir. 

 







ÇAVDARIN ADAPTASYONU 
Çavdarın birçok çeşitleri, soğuğa ve kışa; kumlu, asitli ya da alkalin 

topraklara buğdaydan daha dayanıklı ve uyumludur. Bu nedenle çavdar, 

daha çok kuzey ülkelerin ve yayla ikliminin tahılıdır. Sibirya'da 61-64° kuzey 

enlemleri, çavdarın kuzey sınırını oluşturur. Bu sınırın daha kuzeyinde kalan 

bazı iklim adacıklarında da çavdar ekilir. Finlandiya'da çavdarın kuzey sınırı 

64-65° enlemidir. Yeryüzünde çavdarın asıl ekim alanı, Rusya'da Ural 

Dağlarından başlayıp Polonya, Doğu ve Batı Almanya ve Hollanda'ya uzanan 

geniş bir şerittir. Bu alanın kuzeyinde İsveç ve Norveç'in belli kesimlerinde 

Fransa'nın dağlık bölgelerinde, Tuna ve Balkan ülkelerinde, Türkiye ve 

İran'da, A.B.D. ve Kanada'da; Güney Yarıkürede Avustralya, Arjantin ve 

Güney Afrika'da da çavdar ekilir. 



İKLİM İSTEKLERİ 
Çavdar, sıcaklık ve nem isteği en düşük olan tahıl cinsidir. Çimlenme minimum 

sıcaklığı 1-2°C'dir. Çimlenme ve ilk gelişme döneminde sıfır derecenin hemen 

üstündeki sıcaklıkta, çavdar bitkisi büyümesini yavaş ta olsa sürdürür. Çavdarın 

kışlık ve yazlık tipleri vardır, Özellikle kışlık çavdar çeşitleri, ilk gelişme dönemindeki 

sıcaklardan zarar görür. Düşük sıcaklıklara en dayanıklı olan tahıl cinsi çavdardır.     

-30 °C ve daha düşük sıcaklıklara, kar örtüsü olmaksızın dayanabilen çeşitleri 

vardır. Kışlık çavdar çeşitleri toprağın donmasından zarar görmez. 

İlk büyümesi yavaş olan çavdar, ilkbaharda havalar yeni ısınırken; kısa zamanda ve 

hızla gelişir. Böylece kış neminden iyi yararlanır ve öteki kışlık tahıllardan önce 

oluma ulaşır. Kışlık çavdarın, 250-320 gün olabilen vejetasyon süresindeki toplam 

sıcaklık isteği 2250-2950 °C'dir. Daha çok yayla iklimine uyum gösteren çavdar, 

kardeşlenme-başaklanma arasındaki sürenin serin ve kapalı geçmesini, 

başaklanmayla birlikte ise havaların sıcak ve kurak olmasını ister. Çiçeklenme, hava 

sıcaklığının 12°C'yi bulmasıyla başlar. Rüzgârla yabancı tozlanan bir bitki 

olduğundan; çiçeklenme sırasındaki yağışlar çavdarda döllenmeyi aksatır. 

Çavdarın kök sistemi güçlü olduğundan, gerekli suyu topraktan öteki tahıllara göre 

daha kolay alabilir. Sonbaharda ekilen çavdar, kardeşlenme ve ilk gelişme için fazla 

neme gereksinme duymaz. Vejetasyon süresince 150 mm.'lik bir yağış çavdar için 

gereklidir, 1kg kuru madde yapımı için, 400-500 kg suya gereksinmesi vardır. 

İlkbaharda havaların serin geçmesi çavdarda verimi artırır. Başaklanma öncesinde 

20 mm.'lik bir yağış çavdar için uygundur. Çiçeklenme zamanı havalar yağışsız ve 

güneşli olmalıdır. Her 100 metre yükseklik artışında, ya da Kuzey Yarıkürede her 1 

enlem derecesi kuzeye doğru, çavdarın çiçeklenmesi 4 gün gecikir. 



TOPRAK İSTEKLERİ 
Çavdarın toprak istekleri yulafınkinden de azdır. Öteki tahılların yetişemeyeceği 

verim gücü düşük ve kumlu topraklarda, çavdar oldukça yeterli verim getirir. 

Ancak, en iyi çavdar topraklan, kumlu-tın ve mil topraklardır. Çavdarın, asit ve 

kireçli topraklarda yetişen tipleri vardır. Bataklıkların kültüre alınmasında ilk 

yetiştirilecek bitkilerden biri çavdardır. Yüksek tuz konsantrasyonuna da dayanıklı 

olduğundan, çoraklaşmış topraklarda yetişebilir. Konya, Niğde ve Kayseri’de 

ekiminin yaygın oluşu bundandır. 

Süzek kumlu topraklarda, çavdar fazla yağıştan hoşlanır; ağır topraklarda 

hoşlanmaz. Toprak suyu, kapasitenin % 70'ini aşarsa, çavdar havasızlıktan fazla 

zarar görür. Toprak nemi yönünden fazla istekli değildir. Topraktaki su, toprak su 

kapasitesinin % 30'una bile düşse çavdar dayanabilir ki; % 40 oranı, öteki 

tahılların solma noktasıdır. Çavdarın, fazla dane dökmesi ve buğdaya göre çok 

elverişsiz toprak koşullarında çimlenip gelişebilmesi, buğday tarlalarındaki çavdar 

karışıklığının baş nedenidir.  



EKİM NÖBETİ 
Çavdar, ekim nöbetinde öteki serin iklim tahıllarını izleyebilir. Bununla birlikte, 

iki tahıl arasına bir çapa bitkisi ya da baklagil getirilmesi uygundur. Ancak, 

baklagilden sonra, çavdar yerine başka bitkilerin ekilmesi yeğlenir. Tarlayı, 

zamanında çavdar ekimine dek boşaltabilen tüm çapa bitkilerinden sonra, 

çavdar ekilebilir. Ancak, böyle gübreli önbitki anızları için, çavdar genellikle ilk 

düşünülen bitki değildir. Kuzey ülkelerinin kumlu ve asitli topraklarında 

üstüste çavdar ekilen bölgeler vardır. 

Yurdumuzda da çavdar, başka ürünlerin yetişemeyeceği kumlu, tuzlu ve 

kireçli topraklarda, belli ekolojilerde sürekli yetiştirilir. Kurak bölgelerimizde 

buğdaya uygulanan ekim-nadas sistemi, çavdar için de geçerlidir. Çavdar, 

yeşil yem ya da yeşil gübre olarak, fiğ ya da üçgülle karışık olarak ta ekilebilir. 

Çavdar, sulanır alanların ekim nöbetine sokulabilecek iyi bir ara bitkidir. 

Verim gücü düşük ekolojiler için diploid, verimli ekolojiler için tetraploid çavdar 

çeşitlerinin ekilmesi uygundur. 



TOPRAK HAZIRLAMA 
Kuzey ülkelerin çavdar topraklarında, çavdarın doğrudan tahıl anızına ekildiği 

yerler vardır. Ürün maliyetini düşürmeyi amaçlayan böyle bir uygulama, yabancı 

ot sorununun bulunmadığı belli alanlar için geçerli olabilir. Normal tarım 

bölgelerinde, öteki serin iklim tahıllarına uygulanan toprak hazırlama, çavdar için 

de geçerlidir. Ön bitki hasadından sonra tarla, çavdarın kışlık ekimine 

yetiştirilmek üzere hazırlanır. Kurak bölgelerde kara nadas uygulanır. Anız 

bozma ilkbaharda yapılıp gerektikçe yüzlek ikileme, üçleme yapılır. Toprak 

yüzlek işlenir. Buralarda asıl amaç, toprakla su birikimi sağlamaktır. 

Ağır topraklar tavında işlenir; sürüm sırasında kesekler oluşmuşsa tırmıkla 

parçalanır ve toprağın üst katında iyi bir tohum yatağı hazırlanır. Çoraklaşmış 

topraklar ise derin (25-30 cm.) işlenir; toprak yüzünde birikmiş tuzlar alta 

indirilerek, çim yatağında tuz yoğunluğu azaltılmış olur. Çoraklaşmanın çok fazla 

olduğu topraklar, sonbaharda derin sürülür. Tarla sulandıktan ve tuzlar 

çökertildikten sonra, toprak tava gelince ekim yapılır. 



EKİM  

İyi bir verim için çavdar, ister yazlık ister kışlık olsun, erken ekilmelidir. Çavdarda 

kışlık ekimin gecikmesi, öteki tahıl cinslerine göre daha az sakıncalıdır. Çavdar bol 

havalı toprak istediğinden, yüzlek (2-3 cm.) ekilmelidir. Bin dane ağırlığı düşük 

olduğundan; 4 cm.'den derine ekilen tohumlarda çimlenme ve toprak yüzüne çıkış 

güçleşir. Derinlere düşen daneler çoğunlukla çimlenmez. Ertesi yıl, toprak 

işlemeleriyle üste çıkanlar çimlenir. 

Serpme ekim yapılmamalıdır. Zorunlu durumlarda önce tarla sürülüp tırmıklanır; 

tohum serpildikten sonra; çalı sürgüsü ya da çok yüzlek işleyen aletlerle tohum 

toprağa karıştırılır. 

Mibzerle ekimde, tohumların yüzlek ekilmesi kolaylıkla sağlanır. Tuzlu alanların 

baskılı mibzerle ekilmesi uygundur. Çünkü buğulaşma sırasında tuzlar, baskılı 

mibzerin oluşturduğu arkların yan yüzeylerinde birikir ve asıl bitkinin bulunduğu 

kesimde tuz yoğunluğu azalmış olur. Dekara atılacak tohumluk miktarı, m2'ye 500-

650 dane düşecek sıklıkta hesaplanır. Çeşit özelliği, toprak verimliliği ve ekim 

zamanına göre, dekara ekilecek tohumluk miktarı yaklaşık 14-16 kg. olabilir. 



GÜBRELEME 

Çavdarın gübre isteği fazla değildir. Topraktaki artık bitki besin maddelerinden 

çok iyi yararlanabilir. Asıl besin maddeleri alımı sapa kalkma sırasında hızlanır. 

Çiftlik gübresi, kumlu toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltirse de: 

çiftçi gübreyi başka ürünler için kullanır. 

Serin iklim tahılları içinde, azot gereksinimi en az olan çavdardır. Özellikle 

sonbahardaki N alımı çok azdır. Kışın vejetasyonun hemen hemen durduğu 

soğuk bölgelerde, N vermenin bir yararı yoktur, ilkbaharda da fazla N'lu 

gübrelemeden kaçınmalıdır. Çünkü fazla N, çavdarda yatmaya yol açar. 

Fosforlu gübreler çavdara belirgin verim artışı sağlar. Uygun bir gübreleme ve 

uygun çeşitle, çavdardan yüksek verim alınabilirse de; ön bitkinin gübrelendiği 

tarlalarda çavdar, gübrelenmeksizin de yeterli verim sağlar. 

  



ÇAVDARIN HASAT VE HARMANI 
Çavdarın dışkavuzları dardır. Çiçek kavuzları da olum sırasında daneyi gevşek 

olarak tuttuğundan; dane dökümü önemli bir sorundur. Hasat orakla yapılacaksa, 

tam olumu beklemeksizin fizyolojik olum dönemi sonunda; yaprakların yeni 

sararmaya haşladığı, üst boğumların henüz yeşilimsi olduğu zamanda yapılmalıdır. 

Bu durumda, biçilen sapların demet yapılarak, harmandan önce bir kaç gün 

kurutulması gerekir. Sapların aktarılma ve taşınması sırasında yine de bir miktar 

dane dökümü olur. En iyisi çavdar hasadını, oluma ulaşmış tarlada, gerekirse 

günün erken saatlerinde biçer-döverle yapmaktır. 



TRITICALE (BuğdayxÇavdar) 



Ülkeler Ekim Alanı  (bin ha) Üretim (bin ton) Verim  (kg/ha) 

Dünya 3 809 12 802 3361 

Avrupa 3 238 11 479 3544 

Asya    432     944 2181 

Amerika      68     263 3867 

Okyanusya      55       86 1567 

Afrika     14      29 1471 

Polonya 1 287 4 085 3172 

Almanya   357 1 935 5411 

Fransa   284 1 381 4858 

Belarus  429 1 041 2364 

Çİn   382    773 2023 

Rusya   148    400 2700 

Türkiye      50    170 3381 

2018 yılı Dünya ve Ülkelerin Tritikale  Ekiliş, Üretim ve Verimi 



Yıllar Ekilen Alan (ha)   Üretim (Ton) Verim (Kg/Da) 

2004 30 000   95 000 320 

2005 32 000 110 000 344 

2006 24 111   77 642 322 

2007 27 501   86 476 315 

2008 27 395   93 723 342 

2009 28 376   98 716 348 

2010 26 853   93 270 347 

2011 29 782 103 797 350 

2012 32 226 105 000 326 

2013 35 402 118 000 334 

2014 34 894 110 000 315 

2015 37 206 125 000 336 

2016 37 634 125 000 332 

2017 45 641 150 000 329 

2018 50 282 170 000 338 

2019 64 101 215 090 336 



2019/ İller Ekilen Alan (ha)   Üretim (Ton) Verim (Kg/Da) 

Afyonkarahisar-3 2 416 6 710 278 

Ankara-6 1237 3 927 317 

Burdur-15 1 408 5 101 362 

Çanakkale-17 1 065 4 135 388 

Çorum-19 16 968 57 608 340 

Denizli-20 2 986 10 277 344 

Erzincan-24 436 1 426 327 

Erzurum-25 853 1 941 227 

Eskişehir 506 1598 316 

Kayseri-38 1 248 3 790 304 

Kütahya 2 048 5 684 278 

Konya-42 2 622 9 047 345 

Nevşehir-50    493 1 407 285 

Niğde-51   467 1 947 417 

Sivas-58 4 822 13 140 273 

Samsun 1188 3 241 278 

Tokat 2 051 7 752 378 

Uşak 2171 6 725 310 



TRITICALE (Buğday-Çavdar) 
Buğday-Çavdar amfidiploidi olan Triticale, morfolojik, fizyolojik ve adaptasyon 

özellikleri bakımından serin iklim tahıllarına girer. Ancak Triticale doğal bir cins 

(genus) değildir. Çavdarın adaptasyon yetenekleri ile buğdayın verim ve kalitesini 

birleştirmeyi amaçlayan melezleme girişimleri 1800 yıllarda başlamıştır. 1875 yılında 

Wilson, ilk buğday x çavdar melezlemesini yaparak, kısır melezleri; 1891'de Rimpau 

ilk fertil buğday x çavdar melezini elde etmiştir. Yüzyılımızın ilk çeyreği sonuna dek, 

buğday x çavdar melezlerine olan ilgi, daha çok taksonomi ve evrim açısından 

sürdürülmüş; pratik beklentilere dönük ıslah çalışmalarına ise daha sonraları yer 

verilmiştir. Bu çalışmalar sonunda, Triticale'ler ortaya çıkarılmıştır. 

Buğday x çavdar melezlemesinden, düşük oranda dane elde edilir. Bu danelerden 

yetiştirilen F1 bitkilerindeki genomlar homologsuz olduğundan, normal gametler 

oluşturamayan bu bitkiler kısırdır. Bu kısırlığın giderilmesi için başvurulan yöntem, 

poliploidi (amfidiploidi) uygulayarak; buğday ve çavdar genomlarını (tüm 

kromozomları) katlamaktadır. Böylece, meyotik bölünmede kromozomlar eşleşme ve 

oldukça düzenli gametler oluşturma olanağı bulmaktadır. 



Tatlıcak-97 

Karma-2000 







TRİTİCALE'NİN ADAPTASYONU 
Optimum çevre ve üretim koşullarında yetiştirilen triticale’lerde, verim genellikle buğdayınkinden 

fazladır. Fakat triticale çeşitlerinin asıl önerilebileceği yöreler, buğday için elverişsiz olan üretim 

alanlarıdır. Özellikle buğdaya elverişli olmayan asit topraklarda, yüksek yaylalarda, kumlu, az 

yağışlı yerlerde ya da hastalıkların buğdaya ağır zarar verdiği yörelerde, uygun triticale çeşitlerinin 

yetiştirilmesi önerilir. 

Aslında ilk triticale’lerin, yüksek oranda kısırlık göstermesi, genel adaptasyon gücü yetersizliği; uzun 

gün koşullarına, yatmaya ve hastalıklara duyarlılık, danesinin cılız ve un kalitesinin düşük olması 

gibi yetersizlikleri vardır. Bu sorunların herbiri, uygulanan özel ıslah programlan ve yöntemleriyle 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Günümüzde, sayılan bu yetersizlikleri önemli ölçüde giderilmiş 

birçok tritikale çeşidi ıslah edilmiştir. Gelecekte, belli ekolojilere yönlendirilecek tritikale üretiminin 

artırılması beklenebilir. 

Tritikale üretimini yaygınlaştırmaya dönük çabalardaki yanılgı; tritikalenin çavdardan üstün 

olmasıyla yetinmeyip onu, buğday gibi verim ve kalite üstünlüğü çok açık olan bir tahılla yarışır 

göstermektir. Bununla birlikte triticale insanın deneysel yolla ortaya koyduğu sayılı 

amfidiploidlerdendir ve günümüzdeki triticaleler, başlangıçtakilere göre çok geliştirilmiştir. Dünyada 

ve ülkemizde, ekolojisini iyi seçmek koşuluyla, triticalenin de yetiştirilebileceği yöreler vardır. 



TRITICALENİN TARIMSAL VE MORFOLOJİK KARAKTERLERİ 

İlk Triticale'lerin tarımsal yetenekleri, beklenenin tersine, çok zayıftı. Günümüz 

triticale’lerine ise, tarımsal yönden istenen birçok özellikler kazandırılmıştır. 

Ancak, insanın ortaya koyduğu bu deneysel amfidiploidin bugün de birçok 

yetersizlikleri vardır. Çoğu uzun gün bitkisi olan triticale’lerde, bitki boyu 

genellikle uzun, kök gelişmesi zayıftır. Yaprakları buğdayınkinden dardır. 

Kardeşlenme yeteneği çeşitlere göre değişmektedir. Çayır tiplerinde 

kardeşlenmenin fazla olması istenmektedir. Bu yönden, oktoploid triticale’ler, 

hekzaploidlerden daha elverişli bulunmaktadır. Triticalelerin, soğuğa ve dona 

karşı buğdaydan dayanıklı olduğuna ilişkin kayıtlar vardır. Bununla birlikte, 

çavdarın kışlık ve yazlık formları bulunduğuna göre; bir triticale çeşidinin soğuğa 

dayanma düzeyinin; sentezinde kullanılan çavdar anacına bağlı olacağını kabul 

etmek gerekir. 

. 



TRITICALENİN TARIMSAL VE MORFOLOJİK KARAKTERLERİ 

Yeni triticale çeşit ve hatlarında yatmaya ve kırılmaya dayanıklılık 

sağlanmıştır. Bazı triticale çeşitlerinde ise dane dökme fazladır. Triticale 

başağı, çavdarda olduğu gibi tüylü boyunludur. Başak uzunluğu (özellikle 

oktoploidlerde) ve başaktaki başakçık sayısı buğdayınkinden fazladır, Dane 

dökme ve bazı başakçıkların kısır kalması sorunu vardır. Yeni çeşitlerde 

kısırlık azaltılmışsa da, tümüyle çözülmüş değildir. Buğdayda çiçeklenme ve 

döllenme sırasında kısırlığa yol açabilen ekolojik koşullar triticale'de de kısırlık 

nedenlerindendir. Kısırlık oranı bölgesel bir özellik niteliğini göstermektedir. 

Çiçeklenme öncesi ve sırasındaki soğuk, sıcak ve kurak havalar kısırlığı 

artırmaktadır. Kendine döllenen bir bitki olduğu kabul edilmekle birlikte; 

tozlanma sırasında sıcaklık, nem oranı, rüzgar şiddeti gibi faktörler nedeniyle, 

%10-47,5 arasında yabancı döllenme saptanmıştır. 

 



TRİTİCALE’NİN TANE VE KALİTE ÖZELLİKLERİ  
Tanesindeki protein oranı, % 10-16 arasında değişmektedir. 

 

Protein biyolojik değeri, yani absorbe edilen nitrojenden vücutta tutulan miktarı, 

buğdaydan  % 10 daha yüksektir. 

 

Triticale’nin proteinindeki lisin içeriği % 3,4 iken, buğdayın lisin içeriği % 2,8’dir. 

 

Hazm olabilir toplam enerji oranı % 87 ile buğday ve mısıra çok yakındır. 

 

Serbest şeker oranı % 4,3-7,6 ile buğdaya göre yüksek ve çavdara yakındır. 

 

Makro elementlerden fosfor ve potasyum, mikro elementlerden çinko, demir, 

manganez ve sodyum oranı buğdaya göre az da olsa, yüksektir. 

 

Triticale tanesi, sarı oluma dek normal iriliğinde iken, zamanla cılız ve kırışık bir 

görünüm alır. Hektolitre ağırlığı : 60-70 kg ; bin tane ağırlığı : 35-50 gr’dır 



TRITICALENlN KALİTE KARAKTERLERİ 

Triticale bitkisinde sarı oluma dek normal iriliği kazanan dane, zamanla cılız ve kırışıklı bir 

görünüm alır. Danede kurumadde birikimi çok erken (yaklaşık % 50 nem oranında) sona 

ermektedir. Bin dane ağırlığı, küçük daneli buğdayların bin dane ağırlığı düzeyindedir. 

Hektolitre ağırlığı çeşide ve yetiştirme koşullarına göre 60-70 kg arasında değişmekte olup, 

buğday için öngörülen standartların hayli altındadır. Bu durum, triticale ürününün un verimini 

düşürmektedir. Ekmeklik buğdayların % 70-75 olan un verimiyle karşılaştırıldığında; 

triticale'lerin % 40-55 (ortalama % 45) olan un veriminin çok düşük olduğu görülmektedir.  

Triticale unundaki glütenin nicelik ve niteliğindeki yetersizlikler ve yüksek anzimatik etkinlik; 

ekmeklik kalitesindeki düşüklüğün baş nedenleridir. Bu durum karşısında, triticale unundan 

ekmek yapabilmek için özel bir teknik uygulamak; hamurun fermantasyon süresini kısaltmak; 

buğday hamurundaki sürenin % 65'ine indirmek önerilmektedir. Bu yolla ekmeğin kabarması 

artırılabilir ve kabuğu inceltilebilirse de; teknolojisini buğdaya göre kurmuş ekmek endüstrisinin, 

bu değişik uygulamalara yöneltilmesi olanaklı değildir. Bu durumda, triticale ununun, ekmek 

yapımında kullanılabilmesi için, buğday ununa yarıyarıya karıştırılması ve bazı katkı 

maddelerinin kullanılması yoluna gidilebilir. 



TRİTİCALE’NİN GIDA OLARAK KULLANIMI 
 
Triticale; bisküvi, kuru pasta, makarna, spagetti, kahvaltılık ürünler ve diğer 

kabarması istenmeyen unlu mamüllerin yapımında geniş olarak kullanılmaktadır. 

 

Triticale, buğday gibi gluten içeren bir tahıldır. Gluten oranı, genel olarak buğdaydan 

az olmakla birlikte; gerek oran, gerekse kalite bakımından buğday düzeyinde Triticale 

çeşitleri bulunmaktadır. 

 

Unundan yapılan hamur, çok yapışkan olduğü için, yapışkanlığının önlenmesi 

amacıyla % 25-30 buğday unu ile karıştırılır. Buğday ununa kıyasla, Triticale unu 

yüksek alfa amilaz aktivitesi gösterir. 

 

Hamuru ise, buğdaya göre daha az su çekmekte, daha kısa sürede hamur olmakta, 

hamurunun kopma toleransı ise, buğdaya göre daha zayıftır. 

 

Malt ve bira yapımında kullanılabilmektedir. Arpaya kıyasla daha fazla diyostatik güç, 

alfa ve beta amilaz aktivitesi ile malt ekstraktı verebilir; ancak proteolitik aktivitesinin 

yüksekliği ve düşük oranda malt elde etme, çözüm bekleyen sorunudur. 

 




