
DOMATES 
 
Sınıflandırma: 
Sınıf:    Dicotyledonae 
Alt Sınıf: Sympetale (Bitişik taç 
yapraklılar) 
Takım : Personatae (Tubiflore) 
Familya: Solanaceae 
Cins: Lycopersicon 
Tür: Lycopersicon esculentum Mill. 
(1768) (=Solanum lycopersicum  
        L.) (=Lycopersicon lycopersicum 
Karlsten)(1900). 
 



Miller (1940)’e göre sınıflandırma 
:(renklerine göre) 
-   Eulycopersicon : renkli meyveli 

türler 
-   Eriolycopersicon: yeşil meyveli 

türler. 
 
Rick (1976)’e göre sınıflandırma: 
(melezlenebilme durumuna göre) 
 
-   Esculentum grubu domatesler 

(kültür domatesleri ile 
melezlenebilenler): 

 



Lycopersicon esculentum Mill. 
 
Orijin: Meksika, Peru, Orta 
Amerika (Zabbiya, Borneo ve 
Hawai adaları) 
Meyve rengi: Kırmızı 
İrilik: farklı 
Yapraklar: kenarları testere dişli  
Melezlenebilme şansı: Kendiyle 
uyuşur, kendine tozlanır. L. 
esculentum var. cerasiforme 
(Kiraz domatesi)’de yabancı 
tozlanma 
 



 Lycopersicon pimpinellifolium 
(Jusl.) Mill. 
 

Orijin: Peru’nun güney 
kısımları, denizden 1000 m 
yükseklikler. 
Meyve rengi: kırmızı, turuncu 
İrilik: çok küçük (1 cm) 
Yapraklar: Düz kenarlı 
Melezlenebilme şansı: Kendiyle 
uyuşur, kendine ve yabancı 
tozlanma görülebilir. 
L. pimpinellifolium X L. 
esculentum (BAŞARILI) 



L. esculentum X L. 
pimpinellifolium (BAŞARILI) 
Islah yönünden değeri: 
Fusarium solgunlığu 
                                         
Bakteriyel leke (Pseudomonas 
tomato) 
 
Lycopersicon cheesmanii Riley: 
 
Orijin: Galapagos Adaları 
Meyve rengi: turuncu, sarı, sarı-
yeşil 
İrilik: Küçük (1 cm çapında) 



 Yapraklar: Gösterişli ve iri 
 Tohum: Çok küçük, kahverengi 
ve tüylü, çimlenme sorunu var. 
 Melezlenebilme şansı: Kendiyle 
uyuşur, yabancı tozlanır. 

 L. cheesmani X L. esculentum 
(BAŞARILI) 
L. pimpinellifolium X L. 
cheesmanii (BAŞARILI) 

 Islah yönünden değeri: Yok 
 
 Lycopersicon parviflorum ve 
Lycopersicon chimielewskii 
 Orijin: Orta Amerika 



 Meyve rengi: Yeşil 
 İrilik: Çok küçük (1 cm’den 
küçük) 
 Yapraklar: Küçük 
 Melezlenebilme şansı: Her ikisi 
de kendine tozlanır.  

L. chimielewskii’de yabancı 
tozlanma vardır. 

L. chimielewskii X L. 
esculentum (BAŞARILI) 

L. chimielewskii X l. 
pimpinellifolium (BAŞARILI) 

Islah yönünden değeri: Tam 
bilinmiyor. Meyvelerindeki şeker 



miktarı yüksek olduğundan 
salçalık domateslerde kuru 
maddeyi artırmada kullanılabilir. 
 
Lycopersicon hirsutum Humb. 
ve Bonpl. 
 
Orijin: Güney Amerika (500-
3300 m) 
Meyve rengi: Açık yeşil renkli, 

üzerinde pembe renkli şerit  
      bulunur ve 
tüylüdür. 

İrilik: küçük 



Yapraklar : tüylü, 
Çiçekler: İri ve taç yaprak konisi 
az parçalı 
Tohum: Küçük ve kahverengi 
Melezlenebilme şansı: kendine 
ve yabancı tozlanma görülür. 
Islah yönünden değeri: kırmızı 
örümcek, TMV, bakteriyel leke,  
nematod ve fungal hastalklara 
(Septoria lycopersici), düşük 
sıcaklıklara dayanıklılık  
 

Peruvianum grubu domatesler: 



Bu grupta yeralan domatesler L. 
esculentum’dan türlerarası 
melezlemeler sonucu meydana 
gelmişlerdir. 
 
Lycopersicon chilense Dun. 
 
Orijin: Şili 
Meyve rengi: Yeşil ve mor şeritli 
İrilik: Küçük 
Yapraklar: Parçalı (11 veya 
daha fazla) 
Çiçekler: çiçek salkımları uzun 
(14-20 cm ) 



Kök: Çok derin 
Tohum: Küçük, koyu kahverengi 
ve hafif tüylüdür. 
Melezlenebilme şansı: Kendiyle 
uyuşmaz ve yabancı tozlanır. 
L. chilense X L. peruvianum 
(BAŞARILI) tohum verimi çok 
az 
Islah açısından değeri: TMV’ye 
dayanıklılık. 
 
Lycopersicon peruvianum (L) 
Mill. 
 



Orijin: Şili ve Peru 
Meyve rengi: Beyaz, üzeri hafif 
mor şeritli 
İrilik: Çok küçük (12 mm 
çapında) 
Çiçekler: Çiçek salkımında 
dallanma yoktur. 
Tohum: Küçük, açk kahverengi, 
tüysüz. 
Melezlenebilme şansı: Kendiyle 
uyuşmaz ve yabancı tozlanır. 
Islah açısından değeri: 
Alternaria, Cladosporum fulvum, 
Fusarium, Septoria yaprak lekesi, 



bakteriyel solgunluk 
(Pseudomonas tomato), nematod, 
domates sarı yaprak kıvırcıklığı 
virusu’na dayanıklılık vardır. 
 
Domateslerde türlerarası 
melezlemede başarı şansı: 
Dişi /Erkek                      1          2           
3               4              5              
1. L. esculentum              +          
+          +             E.A          E.A. 
2. L. pimpinellifolium     +          
+          +             E.A          E.A. 



3. L. hirsutum                  +,Tu    
+,Tu     +,Tu,Ku     ?           E.A       
4. L. chilense                   Tu       
Tu         ?             Ku           E.A  
5. L. peruvianum             Tu       
Tu        Tu           E.A          E.A 
 
+: Başarı var                            Tu: 
Tek taraflı uyuşmazlık,   
E.A: Embriyo aborsiyonu        

Ku: Kendiyle uyuşmazlık 
 
BİTKİSEL ÖZELLİKLER 



Bitki: Otsu, tek yıllık, çalı veya 
dik şekilde gelişir. 

Bitki boyu: 60 cm-10 m. 
Domatesler gövdenin büyüme şekli 
yönünden iki grupta toplanır: 
 1. Sınırsız büyüme gösteren 
domatesler: Bitki boyu 1 yıl içinde 10 
m’nin üzerine çıkar. Yaprak 
koltuklarından sürekli olarak sürgün ve 
çiçek oluşur. Koltuklardaki sürgünler 
koparılarak, bitkiye gövde, yaprak ve 
çiçeklerden oluşan bir yapı 
kazandırılabilir. Sırık domates çeşitleri 
bu grup içinde değerlendirilir. 



 2. Sınırlı büyüme gösteren 
domatesler: Bitki dik veya çalı 
formunda gelişir. Belirli sayıda koltuk 
sürgünü oluşur ve sürgün ucu çiçekle 
son bulur. Bitki en fazla 2 m’ye kadar 
boylanır. Yer veya bodur çeşitler bu grup 
içinde yer alır. 
 Kök: Kazık kök (20-50 cm)+yan 
kökler+kılcal kökler’den oluşur. 1.5 m 
derinliğe ulaşabilir. Derin köklüdür. 

Gövde: 
Şekil: Başlangıçta 

yuvarlak, bitki yaşlandıkça köşeli 
kesite  



            sahiptir. 
Tüylülük: Var. 

Yaprak:. Ana gövde üzerindeki 
büyüme ucu çiçeklenme dönemine kadar 
7-11 yaprak oluşturur. Sırık çeşitlerde 
her 3 yaprakta bir çiçek salkımı oluşur. 

Yaprak bileşik yapraktır. 2-3 
veya 8 adet yaprakçığın birleşmesinden 
oluşur. Yaprakçıklar saplı ve şekilsiz 
loplara sahiptir. Kenarları dişlidir. 
Yapraklar tüyle kaplıdır. Alt yüzde 
tüylülük daha fazladır. Yaprak uzunluğu 
10-50 cm arasındadır. Yapraklar gövde 
üzerinde almaçlı olarak dizilmiştir. 



Yaprak rengi, koyu yeşil ve 
tonları, alt yüz mavimsi yeşil, üst yüz 
koyu yeşil. 

Yaprak tipleri: Domateslerde 4 
tip yaprak şekline rastlanılır: 

1.   Adi parçalı, 2. Patates, 3. 
Buruşuk, 4. Dar dilimli 

Çiçeklenme ve çiçek: Çiçekler 
salkım şeklindedir. İlk çiçek  

salkımı 6-7. Boğumdan sonra veya 2-3. 
Boğumdan sonra oluşur. İkinci çiçek 
salkımı, 1. Çiçek salkımından sonraki 1-
3. boğumlarda meydana gelir. Bir çiçek 
salkımında 4-20 adet çiçek bulunur.  



Bir çiçek salkımında çiçek 
gelişimi yönünden 3 devre ayırt  

edilebilir: 
1.   Tomurcuk dönemi, 2. Açılmış 

çiçekler, 3. Henüz döllenmiş 
meyveler. 

Çiçek tipi: Erselik ve tam çiçek. 
Çiçek yapısı: Çanak halkası (6 
adet dipte birleşik çanak yaprak), 
Taç halkası (6 adet dipten 
birleşik sarı renkli taç yaprak), 
Anter konisi ( 5-6 adet sarı 
renkli erkek organ) ve dişi organ 
Meyve: 



1.   Meyve eti (Epidermis 
(Meyve 
kabuğu)+perikarp 
duvarları) 

2.   Pulp 
(Plasenta+tohumları 
bulunduran 
parankima) 

3.   Tohumlar (Plasenta 
üzerinde) 

Domates meyvesinin özellikleri 
Özellikler                                 
Sınıflandırma 



İrilik                                         
Çok küçük (< 3 cm) 
                                                  
Küçük (3-5 cm) 
                                                  
Orta (5-8 cm) 
                                                  İri 
(8-10 cm) 
                                                  
Çok iri (> 10 cm) 
 
Şekil                                         
Yassı 



                                                  
Hafif yassı 
                                                  

Yuvarlak 
                                                  

Uzun yuvarlak 
                                                  

Yürek şekilli 
                                                  

Uzun-silindirik 
                                                  

Armut şekilli 
                                                  

Erik şekilli 



Olgunlaşmamış                       
Koyu (yeşil yakalı)           

Meyve rengi                             
Açık  (yeşil yakalı) 

                                                  
Koyu (yeşil yakasız)           

                                                  
Açık  (yeşil yakasız) 

                                                    
Kabuk rengi                                              

Renksiz 
(Olgun meyve)                         

Sarı 



Et rengi                                    
Yeşil 

                                                  
Sarı 

                                                  
Portakal 

                                                  
Kırmızı 

                                                  
Koyu kırmızı 

                                                  
Sarı ve kırmızı 

                                                  
Sarı ve koyu kırmızı 



                                                  
Koyu kırmızı ve kırmızı 

                                                  
Sarı, koyu kırmızı ve kırmızı 
Domateste kalite özellikleri 
1. Görünüş: 
renk+irilik+şekil+zedelenme+çürüme 

-   Meyve Rengi: meyve 
eti+kabuktaki renk maddeleri 
Renk maddeleri : lycopen ve 
klorofil 
Meyve rengi: Pembe= kabuk 
rengi (renksiz)+et rengi (kırmızı) 



                       Kırmızı= kabuk 
rengi (sarı)+et rengi (kırmızı) 
                       Sarı= kabuk rengi 
(sarı)+et rengi (sarı) 
                       Beyaz= kabuk 
rengi (renksiz)+et rengi (beyaz) 
 
Rengin olgunluğa göre değişimi 
Yeşil : Meyve olgun, renk 
tamamen açık yeşil-koyu yeşil 
Olgun yeşil: Pembe ve kırmızı 
renkleri ilk kez görünür. Oranları  

% 10 civarında. 



 Dönüşüm: Kırmızı renk % 10-30 
arasında, meyve pembe veya  

Sarı 
 Pembe: Pembe veya kırmızı 
renkli oranı % 30-60. 
 Açık kırmızı: Meyvenin % 60-
90’ı kırmızı 
 Kırmızı: Meyvenin tümü 
kırmızı, meyve yeme olumunda. 
2. Meyve şekli: Meyve boyu/meyve 
genişliği 
 Şekil bozukluklarının nedenleri: 
  -Tozlanma ve döllenme 
noksanlıkları 



  -Hastalık ve zararlılar 
Meyvede ezilme, zedelenme ve 

çürüme: 
Hasat öncesi zararlanmalar 

 -Kofluk 
 -Çiçek dibi çürüklüğü 
 -Işınsal yarılmalar 

-Böcek ve kuş zararı 
 -Güneş yanıklığı 
 -Yumuşama 
 -Düzgün olmayan olgunlaşma 

Hasat sonrası zararlanmalar 
-Nem kaybı nedeniyle yumuşama 

ve pörsüme 



 -Ezilme ve yarılmalar 
 -Çürüme 
3. Sertlik 
            Sert              Olgunlaşma            
Yumuşak 
Sertlik üzerinde etkili faktörler: 
 -Çeşit 
 -Kabuk yapısı 
 -Meyve eti sertliği 
 -Pollygalakturanaz enzimi (Hücre 
duvarları tarafından üretilir) 



4. Olgunlaşma durumu 
5. Raf ömrü 
6. Tad: Früktoz+sitrik asit 
             Ekşi tad: Glukoz+malik asit 
-   İyi tad: Şeker+asit yüksek 

 
Domatesin besin değeri: 
A ve C vitamini: zengin (Günlük 
gereksinmenin % 20-40’ını sağlar 
Amino asitler: methionin, tyrosin, 
triptophan yüksek (protein kalitesi  
                        iyi) 
N: fakir 



Meyve suyu pH’sı: 3.5-4.0 Asit 
karakterli 
Acılık maddeleri:  
Tomatine: Glikoalkoloid 
      Olgunlaşma ile azalır. 
Solanin: Glikozit           Sadece yeşil 
meyvelerde bulunur. 
 
 
Tohum 
Şekil: Böbrek, yuvarlak ve yassı 
Renk: Beyaz-gri-sarı 
Tüylülük: Var, Beyaz renkli 
1 g’daki tohum sayısı: 300-350 adet 



1000 tohum ağırlığı: 2.7-3.3 g 
Meyve/tohum: 20-400 tohum 
Muhafaza ömrü: 5-100C, % 30-40 ON, 
3-5 yıl. 
Ekonomik önemi: 
Dünya: 60-70 000 000 t 

Üretici ülkeler: 
ABD (8 000 000 t), İtalya, Çin, 
Türkiye (5-6 000 000 t), Mısır, 
Romanya, İspanya, Yunanistan, 
Brezilya (2-2 500 000 t). 

Türkiye                                      Açıkta 
                            Sofralık 



Üretim                                         Örtüaltı 
(Seralarda % 50 
                                                                                                             
Tüneller   % 7) 
                                          Sanayi (salça, 
soyulmuş, dilimlenmiş, konserve,  
                                        kurutulmuş) 
Bölgelere göre üretim 
Ege (% 28)              Açıkta (sofralık-
sanayi)-Örtüaltı (Sera, alçak tünel 
Marmara (%26)      Açıkta (sanayi-
sofralık)- Örtüaltı (Sera)  
Akdeniz (% 21)      Örtüaltı (Sera, alçak 
tünel)- açıkta (sofralık). 



İllere göre üretim 
Bursa (% 21), Antalya, Samsun, Muğla, 
Balıkesir, İçel, Tokat, İzmir, Konya, 
Aydın, Ankara, Urfa. 
Domatesin iklim istekleri 
Sıcaklık: (0C) 

Gelişme dönemi En düşük Optimum  En yüksek 
Çimlenme 
Vejeatif gelişme                       
Meyve tutumu (gece/gündüz) 
Kırmızı renk oluşumu 
Sarı renk oluşumu 
Üşüme zararı 
Don zararı 

11 
18 
10/18 
10 
10 

20-25 
21-24 
14-16/18-24 
20-24 
21-32 
<6 
<1 

40 
32 
20/30 
30 
40 
 
 



Ölüm - 2  
Domateslerde döllenme 
noksanlıklarının nedenleri: 
 Yeterli çiçek tozu oluşamaması 
 Çiçek tozlarının canlılığının az 
olması 
 Çiçek tozlarının dişicik tepesine 
taşınamaması 
 Dişicik tepesinin çiçek tozlarını 
kabul edecek olgunluğa  

ulaşamaması 
Işık: bitki ve meyve gelişimi, CO2 
fiksasyonu, , protein sentezi. 



Su ve besin maddesi alınımı:  
Su sıkıntısı (sitres) ve tuzluluk meyve 
iriliğini azaltır. Meyvede kuru madde 
üretimi azalır. Besin maddelerinden K, 
domates meyvesindeki katyonların % 
85’inden fazlasını oluşturur ve kuru 
madde birikiminde etkilidir. Yüksek K, 
asitliği yükseltir, meyve şeklini ve 
rengini iyileştirir. 
Domateste partenokarpi 
Nedenleri: 
 Genetik -pat-2 genine sahip 
olanlarda partenokarpiye eğilim  



         İri, çok odalı 
çeşitlerde daha fazla 
 Büyüme düzenleyiciler (IAA, 
GA3, kinetin) 

(Tohumlu meyvelerde miktar 
daha yüksek) 
 Çevre koşulları 
  Düşük gece sıcaklıkları 
  Gün uzunluğu, ışık 
ypğunluğu ve kalitesi 
  Sıcaklık-ışık ilişkileri 
(Sonbahar ve yaz döneminde fazla 
                                                       
İlkbahar dönemi daha az) 



 
Sıcaklık /gündüz (0C) Sıcaklık/Gece (0C) Partenokarp meyve oranı (%) 
 
          25 

             5            71 
           10            45 
           15            29 

 
Partenokarp ve normal döllenmiş 
meyveler arasındaki farklar: 
Meyveler tohumlu meyvelerden 1/2-2/3 
oranında daha hafif, 
Meyve şeklinde deformasyon görülmesi 
yaygın 
Meyvede tohum yok veya iz halinde 



Kuru madde ve şeker miktarı yüksek, 
asitlik düşük 
 
Partenokarpinin yapay olarak 
uyarılması 
Meyve tutumunu uyarmak amacıyla 
yaygın olarak kullanılan kimyasal 
maddeler 
Kimyasal madde Önerilen doz Öneriler 
4-Chlorophenoxyacetic acid 
 
 
 
 

15-50 ppm 
 
 
 
 

Seralarda 15 ppm dozu 
kullanılmalıdır. Serada veya açıkta 
salkımdaki çiçekler tam açıldığında 
uygulanmalıdır. Tarlada 10-15 gün 
aralıklarla uygulanmalı, 5 kezden 



 
 
 
2-(3-chlorophenoxy) propionic acid 
N-m-tolylphthalamic acid 
 
 
 
 
 
2-Naphtyloxyacetic acid 

 
 
 
25-40 ppm 
 
% 0.1-0.5 
 
 
 
 
 
40-60 ppm 

fazla olmamalıdır. Her salkıma bir 
kez uygulanmalıdır. 
Sadece sera domateslerinde 
kullanulmalıdır 
İsrail’de erkenci domates 
üretiminde kullanılır. Tüm bitkiye 
püskürtülür. Bitkide 2-3 salkım 
varken ve her bir salkımda 2-3 
çiçek açılmışken uygulanmalıdır. 
Tarlada tüm bitkiye çiçeklenme 
döneminde uygulanmalıdır. 

KAYNAK: Atherton and Rudich 
1994. 



Toprak: Geçirgen, organik maddece 
zengin, tınlı topraklar. 
        Erkencilik:       kumlu-tınlı 
topraklar 
       Yüksek verim: Killi-tınlı 
topraklar 
       pH: 5.5-7.5, 
               Düşük pH için kireçleme, 
Yüksek pH için organik gübreleme 
Yetiştirme Tekniği 
1.   Çeşit seçimi: 

Dikkat edilecek noktalar: 
-Yetiştirme ortamı 
-Yetiştirme şekli (sırık, yer) 



-Yetiştirme dönemi ve ürünün 
gelişme potansiyeli (erkenci/geç) 
-Yola dayanıklılık 
-Yüksek verim ve kalite 
-Belli hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık 

 
2.   Yetiştirme yöntemi: 

•   Tohum ekimi 
Olumlu ve olumsuz yönleri: 
•   Vejetasyon süresi uzun olan 

yerler 
•   İşçilik az 



•   Bitkilerin elle temasının az 
olması nedeniyle hastalık 
taşınması daha az 

•   Erkenciliğin önemli olduğu 
durumlarda kullanılamaz 

•   Tarla uzun süre işgal edilir. 
•   Çıkışın iyi olmadığı 

durumlarda tarlada boşluk 
meydana gelir veya bitkiler 
arasında gelişme farklılıkları 
görülür. 

•   Kullanılan tohum miktarı 
fazladır. 

•   Fide dikimi 



Olumlu ve olumsuz yönleri 
•   Erkencilik sağlanır (1-1.5 ay) 
•   Bitkiler arasındaki gelişme 

farklılıkları azaltılır. 
•   Erkencilik ve verimi artırmak 

amacıyla fide döneminde 
yapılacak uygulamalar daha 
kolay yapılabilir. 

•   İşçilik daha fazladır. 
Tohum ekim zamanı: 
Doğrudan tohum ekimi: don 
tehlikesinin olmadığı, toprak sıcaklığının 
100C ve üzerinde olduğu dönemler. 
 



Fide ile üretim için ekim ve dikim 
tarihleri: 

Bölge Tohum ekimi Fide dikimi 
Akdeniz Bölgesi 
Ege Bölgesi 
Marmara Bölgesi 
Orta Anadolu Bölgesi 
Güneydoğu Bölgesi 
Karadeniz Bölgesi 

Eylül-Ocak 
Aralık-Şubat 
Ocak-Mart 
Şubat-Mart 
Şubat-Mart 
Ocak-Şubat 

Kasım-Şubat 
Şubat-Nisan 
Şubat-Nisan 
Nisan-Mayıs 
Nisan-Mayıs 
Nisan-Mayıs 

Tohum ekimi-Fide dikimi: 1-1.5 ay 
                                                                                     
su 
Dikim sistemleri:                                                       

1.   Düze dikim                                                      



2.   Tavaya dikim 
3.   Masuraya dikim                                   
                                                                    
60-80 cm 
4.   Derin karık sistemiyle dikim   
                                                                            
50 cm 
                                                                                        
                                                                                     
70-80 cm 
5.   Karıklara dikim 
 
 

Dikim aralıkları: 



 Sırık çeşitler:                           80-
100 cm x 50-60 cm 
 Yer çeşitleri                            
100-120 cm x 40-50 cm 
Nemli iklimlerde sıra arası daraltılır. 
Kurak iklimlerde sıra arası geniş tutulur. 
Makinal ı tarımda sıra araları geniş 
tutulur. (150 cm). 
Kuvvetli gelişen çeşitlerde aralıklar 
geniş tutulur. 
Bakım işlemleri: 
Çapa: 
1.   Çapa : dikimden 10-15 gün sonra. 



2. Çapa : Bitki 20-25 cm’ye ulaşınca + 
boğaz doldurma + sırık        
   çeşitlerde ip veya sırık bağlama 
3.- 4.Çapa: Duruma göre. 
Budama: Sırık çeşitlerde yapılır. 
1.   Koltuk alma: (15 günde bir)  
2.   Uç alma 
3.   Çiçek seyreltmesi 
4.   Yaprak alma 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Domateslerde farklı bitki kısımlarının 
kesilmesinin büyüme ve çiçeklenme ile 
ilişkisi 
Bitki kısmı Çiçeklenmeye etkisi 
Olgunlaşmamış yapraklar 
 
 
 
Gelişmiş çim yaprakları 
Gelişmiş yapraklar 
 
 
Kökler 
 

Çiçeklenmenin erken meydana gelmesi, çiçek 
salkımı iriliğinin çiçek iriliğinin artması, 
anormal çiçek oluşumunun azalması 
Çiçeklenmenin gecikmesi 
Çiçeklerde iriliğin azalması, anormal çiçek 
oluşumunun artması 
Anormal çiçek oluşumu üzerinde belirgin 
etkisi yok 
Çiçek salkımında irileşme, anormal çiçek 
oluşumunda azalma 



Meyveler 
 
Ana sürgün ucu 
 
 
Genç yan sürgünler 
 

Uygunsuz çevre koşullarında İlk çiçek 
salkımının gelişiminin hızlanması 
Çiçek sayısında artış, anormal çiçek 
oluşumunun azalması 

 
Gübreleme 
Domatesin birim alandan kaldırdığı 
besin maddesi miktarı: 
Bitki kısmı Verim 

t/da 
N P2O5 K2O CaO MgO 

Meyve 3.8 11.6 3.0 16.3 1.0 1.3 



Yaprak+gövde 0.5 8.5 3.4 20.8 22.8 3.5 
Meyve 
Yaprak+gövde 

2.5 
0.3 

7.5 
5.0 

2.5 
2.5 

10.6 
14.4 

- 
- 

- 
- 

N: Verim, meyve iriliği 
P: (- P) : Çiçek sayısında azalma, 
erkenciliği önleme, bodurlaşma,  
     (+P) : Olgunlaşmayı önleme, Kof 
meyve oluşumu. 
K: (- K) : Bitki ağırlığında azalma, 
verimde azalma,  
     (K): Meyve kalitesini artırma (Serlik 
ve kabuk kalınlaşmasını sağlayarak) 



Ca ve Mg: Bitki ağırlığında azalma, ++ 
Ca ve Mg verimi azaltma, şekilsiz 
meyve oranında artma. 
Gübreleme Programı: 
Azot: NH4NO3 veya NH4SO4, 
İlkbaharda dikimden sonra 15 kg/da 
 İlk hasattan sonra 15 kg/da. 
Fosfor ve Potasyum: Dikimden önce 30 
kg süperfosfat ve 30 kg K2O 
Sulama: 
Dikkat edilecek kurallar: 
-   Domates kurak koşullara iyi adapte 

olmuş bir bitki olmasına rağmen, su 



sıkıntısı verimi sınırlayan bir 
faktördür. 

-   Domatesler yağışla yeterli nemin 
toprağın en az 150 cm derinliğinde 
tutulabildiği topraklarda sulama 
yapmadan yetiştirilebilirler. 

-   Domateslerde ilk meyve tutumundan 
sonra veya ilk salkımdaki meyveler 
tam geliştiği dönemden itibaren 7 
günde bir sulama yapılmalıdır. 

-   Hasat döneminde her hasattan sonra 
bir sulama yapılmalıdır. 

-   Domateslerde köklerin yayıldığı alan 
arttıkça sulama aralıkları 



artırılmalıdır. (10-15 günde bir). 
Kökler yüzlek gelişiyorsa daha kısa 
aralıklarla sulama yapılmalıdır. (1-5 
gün). 

Sulama yöntemleri: 
1.   Salma 
2.   Karık (Sızdırma) (Kurak koşullarda 

mildiyö ve kırmızı örümcek zararını 
artırır.) 

3.   Yağmurlama (bakteriyel ve fungal 
hastalıkların gelişimini hızlandırır) 

4.   Damla sulama (Kurak koşullarda 
mildiyö ve kırmızı örümcek zararını 
artırır.) 



Su isteğini etkileyen faktörler: 
 Gelişme dönemi 
 Sıcaklık 
 Buharlaşma oranı                  
2000-6000 m3/ha 
 Toprak tipi 
 Su kalitesi 
Hasat ve Pazarlama 
Sofralık domatesler 
Vejetasyon süresi: Dikim-İlk hasat=45-
55 gün 
                                Ekim-hasat=90-100 
gün (erkenci çeşitler) 



                                                    105-120 
gün (orta erkenci çeşitler) 
                                                    120-130 
gün (Geççi çeşitler) 
Hasat kriterleri: İrilik, renk, sıkılık, 
düzgün şekil, olgunluk dönemi 
 
Hasat sonrası işlemler: 
Sınıflandırma: Çap, renk 
Paketleme: 0.5-1-1.5 kg’lık strofor 
kaplar içinde, film kaplı 
                   2.5-5-10 kg’lık tahta veya 
karton kasalar, üzeri şeffaf  
                  delikli örtü ile kaplı. 



Sanayi domatesleri 
Hasat kriteri: Meyvelerin % 90’ının 
kırmızı veya pembe oluma  
                         ulaştığı dönem. 
Hasat süresi: 5-10 gün 
Kalite kriterleri: Renk (yeşil ve pembe 
meyve oranı), kuru ve yaş  

   ezilmeler, küf, 
meyvede sap 
bulunması, Briks       
   (Toplam suda 
çözünebilen 
maddeler), küf, , 
kurt,  



   aşırı olgunluk, , 
soyulma. 



Olgunlaştırma 
Yeşil domateslerde olgunluk sınıfları 
Olgunluk sınıfı İç yapıya göre tanımlama 200C’de renk dönüşüm 

dönemine kadar geçen 
süre 



Ham yeşil 
 
 
 
Kısmen ham yeşil 
 
 
Yeşil olum 
 
 
İleri yeşil olum 
 

Meyve yeşil, jelimsi madde 
oluşmamış, tohumlar bıçakla 
kesilecek kadar gevrek 
Odalardan en az birinde jel 
oluşmuş, tohumlar iyi gelişmiş 
Tüm odalarda jel oluşmuş, 
tohumlar kesilemeyecek kadar sert. 
İç kısımda ve meyvede hafif 
kırmızı renk oluşumu 

>10 gün 
 
 
 
>5-10 gün 
 
 
>1-5 gün 
 
 
1 gün 
 
 

 



Muhafaza: 
Hasat sonrası kayıp nedenleri: 
-Hasat şekli ve sonrasında yapılan 
işlemler 
-Fizyolojik zararlanmalar 
Ø   Sıcaklık zararı: - 10C ‘de don zararı 

(Camsı görünüm, yumuşama ve 
odalardaki jelde kuruma), 300C’nin 
üzerinde de zararlanma 
Üşüme zararı: 130 ve altı 
sıcaklıklarda (olgunlaşmanın 
engellenmesi, düzgün olmayan 
olgunlaşma, yumuşama, yüzeyde 



benek oluşumu, tohumlarda kararma 
ve çürüme. 

Ø   CO2 ve O2 zararı: % 3-5 CO2 
(Olgunlaşmanın gecikmesi, 
yumuşama, çiçek dibi çukurunda 
kahverengi leke oluşumu), 
O2 % 2’den düşük olduğunda yeşil 

meyvelerde dağınık kahverengi  
lekeler ve güneş yanığı benzeri 

yapılar) 
-Fiziksel yaralanmalar 
Ø   Kesik, sıyrık ve delinmeler             

Su kaybı ve çürümeye duyarlılık 



                                                             
CO2 ve etilen üretimini artırma 
Ø   İç belirtiler (plasentada ve meyve 

duvarında sulanma, beyaz veya 
yeşilimsi jel, büzüşmüş veya şekilsiz 
jel oluşumu) 

-Patolojik zararlanmalar : Olgun ve 
fiziksel zarar görmüş meyvelerde ortaya 
çıkar. (Alternari spp, Phytophthora spp, 
Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer, 
Rhizoctonia solani, Geotrichum candida 
ve Erwinia carotovora) ve virüsler 
(TMV). 
Muhafaza koşulları: 



Yeşil domatesler: 10-13+10C, % 85-90 
ON’de 30 g      
Pembe  olum dönemindeki domatesler: 
8oC’de 20-25 gün 
Kırmızı olum dönemindeki domatesler: 
4-60C’de 20-25 gün 



BİBER 
Orijin ve Tarihçe: 
Amerika: Peru ve Çevresi 
Avrupa (16.yy)  
Osmanlı Devleti: (16.yy) 
Asya  (17.yy)  (Hindistan-Çin)    
           
 
Sınıflandırma 
Familya: Solanaceae 
Cins: Capsicum 
Kültürü yapılan türler: 
C. annuum  L.: Meksika, Guatemala 
C. frutescens L. : Peru, Bolivya 
C. chinense  Jack.: Amazon 
C. pendulum  (=C. baccatum var. pendulum) 
C. pubescens Ruiz ve Pavon 
 
Türlerarası melezleme şansı 
Türler F1 F2 GM 

C. annum X C. frutescens 
               X C. chinense 
               X C. baccatum 
               X C. pubescens 

- 
++ 
E 
- 

- 
++ 
- 
- 

- 
++ 
- 
- 

C. frutescens X C. annum 
                   X C. chinense 
                   X C. baccatum 

+ 
+ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

C. chinense X C. frutescens 
                  X C. annum 
                  X C. baccatum 
                  X C.pubescens 

+ 
+ 
+ 
E 

+ 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
- 
- 

C. baccatum X  C. pubescens - - - 

 
Türleri tanıyalım 
Capsicum annuum L. 
 C. annuum var. cerasiforme (Kiraz biberleri) 
 Meyve çapı: 1-2.5 cm 



 Meyve rengi: kırmızı, sarı, mor 
 Acılık: Acı 
 Meyvenin bitkideki duruşu:  
  Dik veya hafif eğimli 
Türleri tanıyalım 
C. annuum var. conoides (konik biberler) 
Meyve çapı: 2-2.5 cm 
Meyve rengi: Çeşitli tonlarda 
Acılık : Karışık 
Meyvenin bitkideki duruşu: Dik 
Türleri tanıyalım 
C. annuum var. faciculatum (kırmızı salkım biberleri) 
Meyve çapı: 0.5-1 cm 
Meyve rengi: Kırmızı 
Acılık : Acı 
Meyvenin bitkideki duruşu:    Dik 
Türleri tanıyalım 
C. annuum var. longum (Uzun biberler) 
Meyve çapı: 2.5-5 cm 
Meyve uzunluğu: 7.5-40 cm 
Meyve rengi: Sarı, yeşil, koyu yeşil 
Acılık : Karışık 
Meyvenin bitkideki duruşu: Sarkık 
Türleri tanıyalım 
C. annuum var. grossum (Dolmalık, iri köşeli biberler ,domates  biberleri) 
Meyve çapı: 2.5-10 cm 
Meyve uzunluğu: 7.5-15 cm 
Meyve şekli: Uzun- yuvarlak, silindirik, yuvarlak 
Meyve kesiti: Kare, yuvarlak 
Meyvedeki oda sayısı: 3-4 
Meyve rengi: Sarı, yeşil, koyu yeşil 
Acılık : Tatlı, orta acı, acı 
Meyvenin bitkideki duruşu:  
Dik veya Sarkık 
Biber türlerinin taksonomik özellikleri 
Türler C. 

annuum 
C. 
frutescens 

C. 
chinense 

C. 
pubescens 

C. 
baccatum 

Taç 
Yap.rengi 

Beyaz Yeşil-mor Beyaz-
yeşil 

Mor Beyaz 

Taç Yap. 
leke 

Yok Yok Yok Yok Yok 



Çiçek şekli Yuvarlak Yuvarlak Yuvarlak Yuvarlak Yuvarlak 
Anter rengi Mavi-mor Mavi Mavi Mor Sarı 

Kalikste diş Var Yok Var Var Var 

Toh. rengi Krem-
sarı 

Krem-sarı Krem-sarı Siyah Krem-
sarı 

Boğ.çiç.sayısı 1 1-3 1-5 1 1-2 

 
Botanik özellikleri 
Kök: 
 
Kazık Kök+Saçak kök 
Adventif kök oluşumu: Yok 
Kök derinliği: 10-30 cm (% 70) 
                        30-50 cm (% 25) 
                            150 cm (% 2) 
Kök miktarı: 450 kg yaprak+gövde + 3 kg kök/1 t meyve 
 
Botanik özellikleri 
Gövde: 
 
Büyüme şekli: Dik 
Gövde oluşumu:  
6-7. yaprak sonra Çatallanma meydana gelir. 
Dallanma şekli:  Dikotomik (Çift çatallı) 
Gövde boyu: 50 -100 cm ( Açıkta) 
                      1.5-2.0 m (Örtüaltı) 
Gövde 
Boğum ve boğum aralarından oluşur  
Boğumlar köşeli, boğum arası yuvarlak 
 
Bitki görünümü:  
Yayvan-dik-çalı 
Yaprak: Oval, kenarlar düz, Farklı iriliklerde 
 
Çiçek 
Çiçek tipi: Erselik 
Çiçeğin yeri: Yaprak koltuğu 
Çiçek formülü: S5P5A6-7G1 
Taç yaprak rengi: Beyaz 



Erkek organ rengi: Mavimsi-gri 
Tozlanma şekli: Kendine ,% 7.5-37 Yabancı Tozlanma 
Karpel sayısı:  
 Sivri biberlerde: 2 
 Dolmalık ve çarliston: 3-5 
Meyvenin kısımları:nin kısımları:    
••     Meyve sapıMeyve sapı  

••       KaliksKaliks  

••       Meyve duvarı Meyve duvarı   

••       PlasentaPlasenta  

••       TohumTohum  

••       SeptumSeptum  
 
Meyve sapı: DüzMeyve sapı: Düz  
                                    OmuzluOmuzlu  
                                    ÇökükÇökük 
 
Meyve şekli 



 
 
Meyve iriliği: 2-40 cm uzunluk/2-10 cm çap 
Meyve rengi: 
 Ham meyve: açık sarı, sarı-yeşil, yeşil, koyu yeşil 
          Olgun meyve: koyu sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi, mor 
 
Acılık 
Kaynağı: Capsaicin (% 0.2-0.8)=Alkoloid 
Acılığın dağılışı: 
                      AZ        ACILIK      FAZLA 
 
Dış duvar  -     tohum-        plasenta-             meyve iç duvarı 
 
         C. annuum                            C. frutescens 
 
Düşük sıcaklık                                Yüksek sıcaklık 
 
Kalın meyve eti                              İnce meyve eti 
 
Kötü toprak koşulları               Kötü toprak koşulları 
 
Su sıkıntısı-yok                              Su sıkıntısı-var 
 
Renk maddesi 



 
Yeşil: Klorofil 
Sarı, portakal: ß-caroten, zeaxanthin, lutein 
Kırmızı: Capsanthin+Capsorubyn 
 
Tohum 
Renk: Sarı, bej, tüysüz 
 
İrilik: 3-4 mm/2.5-3 mm 
Şekil: Disk şeklinde, üzeri girinti çıkıntılı 
Tohum miktarı:  
200 adet/meyve 
1000 tohum ağırlığı: 
5-6 g 
1g’daki tohum sayısı: 
150-180 adet 
 
Ekolojik İstekler: 
 
Sıcaklık 
Gelişme Dönemi Minimum Optimum Maksimum 
Çimlenme 16 18-35 30 
Fide Gelişimi 10 22-25 30 
Çiçeklenme 10 15-25 35 
Olgunlaşma ve renk 15 18-25 35 
 
Biberde sıcaklığın çimlenmeye etkisi 
Sıcaklık 5 10 15 20 25 30 35 40 
Ç. Süresi - - 25 12.6 8.5 7.6 8.8 - 
Sağlıklı Bitki 0 1 70 96 98 95 70 0 
 
Düşük Sıcaklıklar ve Yüksek Sıcaklıklar: 
 

•   Bitki büyüme gelişmesinde yavaşlama 
•   Bitkide sararma ve kuruma (Y. Sıcaklık ) 
•   Çiçek dökümü 
•   Partenokarp meyve oluşumu ve şekil bozukluğu 
•   Meyve boyunda kısalma  
•   Sapa yakın kısımda antosiyan birikimi 
•   Renkte açılma 

 



Sıcaklığın çiçek oluşumu ve meyve tutumuna etkisi 
Sıcaklık (˚C) Çiçek sayısı Meyve sayısı % meyve tutumu 
10-15 1 0 0 
16-21 2.1 1.6 74 
21-27 3.2 1.4 44.3 
32-38 142 0 0 
 
Işık : Düşük ve fazla ışık yoğunluğu ve şiddeti + sıcaklık 

•   Bitki boyunda uzama  
•   Çiçek dökümü 

Nem : % 65-70 -- Nem: meyve kabuğunda çatlama 
      ++ Nem : hastalık (Phytophtora capsici) 
Toprak : İyi havalanan, tınlı, hafif killi+organik maddece zengin 
 
Gece ve gündüz sıcaklıkları ile gün uzunluğunun 2 biber çeşidinde bazı özelliklere etkileri: 
Gün 
uzunluğu 

Özellikler 27-17 ˚C 22-12 ˚C 22-15 ˚C 

  Savitotcecei Bastiton Savitotcecei Bastiton Savitotcecei Bastiton 
24 saat İlk tomurcuk oluşumuna 

kadar geçen süre 
 
Bitki boyu 
 
Ortalama meyve  
Sayısı 
 
Meyve ağırlığı /Bitki 
 
Anormal meyve oranı (%) 

39 
 
90 
 
42 
 
 
2175 
 
0 

38 
 
85 
 
27 
 
 
1990 
 
0 

55 
 
62 
 
72 
 
 
2140 
 
13 

60 
 
65 
 
38 
 
 
2800 
 
2.5 

  

16 saat İlk tomurcuk oluşumuna 
kadar geçen süre 
 
Bitki boyu 
 
Ortalama meyve  
Sayısı 
 
Meyve ağırlığı /Bitki 
 
Anormal meyve oranı (%) 

41 
 
67 
 
140 
 
 
2400 
 
0 

42 
 
70 
 
33 
 
 
2200 
 
0 

57 
 
82 
 
48 
 
 
315 
 
100 

63 
 
59 
 
19 
 
 
1870 
 
13 

  

9 saat İlk tomurcuk oluşumuna 
kadar geçen süre 
 
Bitki boyu 
 
Ortalama meyve  
Sayısı 
 
Meyve ağırlığı /Bitki 
 
Anormal meyve oranı (%) 

49 
 
45 
 
26 
 
 
280 
 
0 

55 
 
50 
 
25 
 
 
1640 
 
0 

59 
 
78 
 
15 
 
 
340 
 
100 

65 
 
56 
 
8 
 
 
415 
 
15 

44 
 
56 
 
12 
 
 
304 
 
30 

52 
 
- 
 
16 
 
 
180 
 
0 

 
 
 



Sıcaklığın gün uzunluğunun 2 biber çeşidinde bazı özellikler üzerine etkileri (18.000 lüx in 
phtotron) 
Gün 
uzunluğu 

Özellikler 27 ˚C  22 ˚C 17 ˚C 12 ˚C 

  S B S B S B S B 
24 saat İlk tomurcuk 

oluşumuna  
kadar geçen 
süre 
 
Bitki boyu 
 
 
Ortalama  
meyve Sayısı 
 
Meyve ağırlığı 
/Bitki 
 
Anormal  
meyve oranı  
(%) 

33 
 
 
 
81 
 
15 
 
 
510 
 
 
0 

41 
 
 
 
104 
 
 
** 
 
- 
 
 
- 

35 
 
 
 
90 
 
 
64 
 
1.920 
 
 
0 

46 
 
 
 
113 
 
 
6 
 
430 
 
 
0 

46 
 
 
 
26 
 
 
103 
 
895 
 
 
80 

44 
 
 
 
31 
 
 
20 
 
595 
 
 
63 

80 
 
 
 
24 
 
 
17 
 
146 
 
 
100 

44 
 
 
 
27 
 
 
11 
 
167 
 
 
100 

16 saat İlk tomurcuk 
oluşumuna 
kadar geçen 
süre 
 
Bitki boyu 
 
Ortalama  
meyve  
Sayısı 
 
Meyve ağırlığı 
/Bitki 
 
Anormal meyve 
oranı (%) 

37 
 
 
 
60 
 
** 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
160 
 
** 
 
 
 
 

37 
 
 
 
100 
 
44 
 
 
1.435 
 
 
0 

50 
 
 
 
117 
 
19 
 
 
1.220 
 
 
0 

61 
 
 
 
34 
 
100 
 
 
1.925 
 
 
85 

49 
 
 
 
35 
 
37 
 
 
1.130 
 
 
64 

81 
 
 
 
14 
 
11 
 
 
90 
 
 
100 

63 
 
 
 
21 
 
10 
 
 
130 
 
 
100 

9 saat İlk tomurcuk 
oluşumuna 
kadar geçen  
süre 
 
Bitki boyu 
 
Ortalama  
meyve  
Sayısı 
 
Meyve ağırlığı 
/Bitki 
 
Anormal  
meyve oranı 
 (%) 

41 
 
 
 
60 
 

55 
 
 
 
160 
 
** 
 

41 
 
 
 
87 
 
26 
 
 
1.010 
 
 
0 

55 
 
 
 
82 
 
23 
 
 
680 
 
 
0 

72 
 
 
 
35 
 
19 
 
 
239 
 
 
 

47 
 
 
 
42 
 
14 
 
 
453 
 
 
71 

150 
 
 
 
7 
 
2 
 
 
23 
 
 
100 

105 
 
 
 
17 
 
1 
 
 
30 
 
 
100 

S: Savitottcecei B: Bastiton  
 
 



Tuzluluk : Duyarlı, + Tuz → çiçek dibi çürüklüğünü artırır. 
 
Yetiştirme tekniği: 
 
Çeşit Seçimi: Ülkemizde yetiştirilen biberler 
* Sivri biberler sarımsı yeşil, koyu yeşil, 

 15-25 cm uzunluk/ 1.5-2 cm çap 
* Çarliston: sarı , açık yeşil, koyu yeşil 

15-18 cm uzunluk / 2.5 - 3 cm çap 
* Dolmalık: açık yeşil, koyu yeşil 

7.5-10 cm uzunluk / 1.5 -2 cm çap 
3-4 odalı, meyve eti ince 

 
Toprak hazırlığı : Sonbahar derin sürüm (30 cm) 
   İlkbahar yüzlek işleme ve düzeltme 
 
Ekim nöbeti:  
♥ 4-5 yıl aynı yerde biber yetiştirilmemeli 
 
♥ Biberden önce veya sonra domates, patlıcan , patates, tütün, hıyar yetiştirilmiş 
olmamalı 
 
♥Ekim nöbeti için lahana, kereviz, taze fasulye, salata-marul tercih edilebilir. 
 
Tohum ekimi ve fide dikimi 
Doğrudan ekim : 40-50 000 bitki/da                  400-450 g/da tohum  
ekilmelidir. 
Ekim derinliği : 1.5-2.5 cm  
Ekim zamanı : Toprak sıcaklığı 12-15 ˚C olduğu dönem. 
Fide için ekim : 1000 tohum m2 veya 3-5 g m2 , 
        5x5 cm aralıklarla m2 ‘den 400 fide elde edilir. 
Ekim aralığı : 10-15 cm x 1-2 cm 
Şaşırtma : Gerekliyse 15-20 gün sonra çim yapraklı dönemde 
Ekim zamanı : Mart-Nisan-Mayıs 
Dikim yeri :  Masura 
Dikim aralıkları : Tek sıralı : 60 x 25-30-35-40 cm 
   Çift sıralı : 40-80 x 25-30x 30-40 cm 
 
            ----------80 cm--------        
           I 
           40 cm 
            I 



 
Bakım işleri 
♥ Kritik devreler :   1. Kuvvetli vejetatif devre 
       2. Çiçeklenme 
       3. Meyve tutumu 
♥ Sulama İsteği: 250-400 mm 
ilk çiçek görünümü                 sürgün ve meyve oluşumu 
♥ Topraktaki nem düzeyini verime etkisi 
 
Sulama Verim 

t/ha                       % 
Verim farkı 

Sulamasız 
TK’nin % 50’si 
TK’nin % 60’ı 
TK’nin % 70’i 
TK’nin % 80’i 

18.8                         100 
33.6                         179 
45.5                         242 
53.9                         287 
55.8                         297 

   0.0 
+ 14.8 
+ 26.7 
+ 35.1 
+ 37.0 

 
♥ Sulama yöntemleri : Sızdırma,- yağmurlama- damla 
♥ Çapa : 1. çapa (20 gün sonra), 2. çapa : 1. çapadan 3-4 hafta sonra 
♥ Gübreleme : Sonbaharda organik gübreleme 
% 20 N, % 10 P2O5 % 15 K2O, % 6 MgO 
♥ Askıya alma: Serada uygulanır. 3-4 ana sürgün + 1-2 yapraktan sonra uçları 
alınlış yan sürgünler, 2-3 haftada bir askıya sardırma işlemine devam edilir. 
♥ Budama: Serada tek ürün yetiştiriciliğinde Aralık- Ocak aylarında yapılır. 
Ana gövde ve yan dallardaki yaşlı ve kurumuş sürgünler kesilir. 
♥ Verimliliğin kontrolü  

•   İlk oluşan çiçek ve meyvelerin koparılması 
•   Genç dönemde fazla meyvelerin koparılması 
•   Uç alarak yeni sürgün oluşumunun uyarılması 
•   Ana dal sayısının azaltılması 

♥ Hasat zamanı :  
Dikim:  Mart  Nisan  Mayıs 
Hasat:  Mayıs  Haziran Temmuz 
Hasat Dönemi : Mayıs-Ekim (4-5 ay) 
♥ Hasat olumu: 
Yeşim olum: Meyve tutumundan 10-15 gün sonra  
Kırmızı olum: Meyve tutumundan 50-55 gün sonra 
Hasat yöntemi : Elle yarı elle  Makine  
 
 
♥ Verim  



Sivri biber 15-25 meyve /bitki 300-1200 g/bitki  
        2.5 t/da 
Dolma biber 12-16 meyve /bitki 2-2.5 kg /bitki 
♥Paketleme : Plastik torba (1-2-5-10-20 kg), karton kutu veya tahta kasa 
♥Muhafaza : Üşüme sıcaklığı : > 7 ˚ C. 
    Muhafaza sıcaklığı : 8-9 ˚C 4-7 ˚C 1 hafta  

12 ˚ C ve üzerinde olgunlaşma başlar ve düzensiz renk değişimi 
meydana gelir. 

 
Biberlerde görülen fizyolojik kökenli hastalıklar: 
 
☼ Güneş yanıklığı  
Belirti : Gri-kahverengi leke              kuruma            Alternaria  
Nedeni:  Yüksek sıcaklık ve kuraklık, çeşit duyarlılığı  
Çözüm : Aşırı ısınmayı önleme, sulama, sarkık meyveli çeşitleri tercih 
etmek 
 
•   Kum zararı 
Belirti : Meyve, yapraklarda ve gövdede zedelenme 
Nedeni: Kuvvetli rüzgarlar ( Kumlu topraklarda ) 
Çözüm : Rüzgarkıran 
 
•   Dolu zararı : 
Belirti Meyve ve yaprakta çukurluk, çiçek dökülmesi, genç sürgünlerin 
kırılması, meyve etinde yarılma, 
 
•   Yaprak ve gövdede mantarlaşma: 
Belirti : Yaprak alt yüzeyinde           ince sarımsı leke            yeşil lekeler, 
üst yüzeyde dışa doğru büyüyen ve daha sonra mantarlaşan kallus, gövde 
dibinde küçük beyaz kallus gelişimi  
Nedeni: Aşırı sulama, fazla nem, düşük ışık şiddeti  
Çözüm : Sulama azaltılmalı, serada havalandırma yapılmalı ve ışık koşulları 
iyileştirilmeli 
 
•   Meyve eti yarılması:  
Nedeni : Susuzluk periyodunun arkasından ani verilen  
Çözüm : Düzenli sulama 
 
 
 
 



•   Şekil Bozuklukları : 
Belirti : Aşırı büyüme, tohumsuz ve küçük meyve oluşumu ( Özellikle 
dolma biberlerde), meyve içinde küçük meyve oluşumu  
Nedeni: Herbisit ve hormon zararı, düşük gece sıcaklıkları, sağlıksız 
döllenme 
Çözüm : Sağlıklı döllenme koşulları sağlama 
 
•   Üşüme zararı : 
Belirti: meyvelerde şeffaf yüzeylerin oluşması, solgunluk, pörsüme, 
tohumlarda kahverengileşme ve siyahlaşma.  
 
 
 

 



PATLICAN  
Solanum  melongena  
Orijin  
1.  Hindistan  (İri  meyveli)  
2.  Çin  (Küçük  meyveli)  
  
Çin’den  Japonya,  Kuzey  Afrika,  İspanya  ve  Avrupa’ya  yayılmıştır.  
Avrupa’dan  Türkiye’ye  (16-17.  yy)  ve  Amerika’ya  (15.yy)  gitmiştir.  
                                                                                                                    Sınıflandırma  
Familya:  Solanaceae  
Cins            :  Solanum  
Tür         :  Solanum  melongena  
               
Solanum  melongena  var.  insanum  (=  S.  insanum)  
Solanum  melongena  var.  Esculentum  (=  S.  esculentum)  (Kültür  patlıcanları)  
Solanum  melongena  var.  ovigerum  (Süs  patlıcanları)  
  
Meyve  şekli  ve  renklerine  göre  sınıflandırma  
1.  Uzun  veya  yuvarlak-menekşe  renkli  patlıcanlar  
2.  Uzun  veya  yuvarlak-beyaz  renkli  patlıcanlar  
  
Bitki  özellikleri  
Bitki  boyu  :  45-75  cm(açıkta)  /  1.5-3.0  m  (sera)  
  
Kök:  Kazık  Kök  (8-100  cm)  
      %  70-80’i  40  cm  derinliğe  gider.  
Gövde:    
   *  Odunsu,  
   *  boğumlar  az  belirgin,  
   *  tüylü  veya  tüysüz,    
   *  dallanma  eğiliminde  (4-5  boğum  4  adet  yan  dal)  
  
Bitki  görünümü  :    
   *yayvan,    
   *çok  yayvan,  toplu  
  
Yaprak  :    
   *  Düz  kenarlı  
   *  Dikenli  (  çeşide  bağlı),    
   *  Yeşil,    
   *  Damarlar  mor.  
  
Çiçek:    
Tipi:    Erselik,    5’li,    yaprak  koltuğunda,  tek  veya  salkım  halinde  
Çanak  Yaprak:  Dikenli,  yeşil,  birleşik  
Erkek  organ:  Sarı,  5-8  adet  
  



Dişi  organ:    
   *  Uzun          (  %  47  yabancı  tozlama)  
   *  Normal    (%  7  yabancı  tozlama)  
  
Meyve:    
Uzunluk:          Uzun          (40-60  cm)  
                               Normal    (20-30  cm)  
                             Kısa:   (8-15  cm)  
Meyve  Çapı:  2.5-15  cm  
Ağırlık:    

Uzun  çeşitler:  50-400  g  
Yuvarlak  çeşitler  :  500-1000  g  

Meyve  sapı:    
Uzun  çeşitler:  2-6  cm  
Yuvarlak  çeşitler  :  8-12  cm  

Meyve  kabuğu  rengi  :Beyaz,  açık  kırmızı,  mor,  siyah,  Beyaz-menekşe  kırçıllı  
  
Renk  maddeleri:  Antosiyan,  Nasunin  (mor  renk),  Delfinidol  (menekşe)  
Meyve  et  rengi:  Beyaz,  açık  yeşil  
Tohum:  Tüysüz,  yuvarlak,  düz  yüzeyli.  
1  g’daki  tohum  sayısı  200-250  tohum  
1  meyvedeki  tohum  sayısı:  500-800  tohum  
  
Besin  değeri  
100  g  patlıcanda    
Mineraller:                                                        Vitaminler:  
   12  mg  Ca,                                              10  UB  A  vitamini  
   26  mg  P                                                0,05  mg  Riboflavin,  
     7  mg  Fe,                                                        6  mg  Niacin,  
   2  mg  Na,                                                        5  mg  C  vitamini  
   214  mg  K  
     
Kalori:  25  kalori  (taze)  
                     17  kalori  (pişmiş)  
Ekolojik  İstekleri  
Sıcaklık:  
   Çimlenme:  Min:  (10-12  ˚C),  Opt.  (25-30  ˚C  )  
   Çimlenme  süresi:  15  ˚C’de           25-30  gün  
                                                  30  ˚C’de        10-15  gün  
   Vejetatif  ve  generatif  gelişme  dönemi  
  
   0  ˚C’de  dondan  zarar  görür.  
   8  ˚C’de  gelişme  durur  
   <  15  ˚C  ‘de  gelişme  yavaşlar.    
   25-30  ˚C’de  gelişme  yavaşlar.  
   40  ˚C’de  gelişme  durur.  
  



Işık  
Işık  şiddetinin  yüksek  olmasını  ister.  
     
Düşük  sıcaklık  /  yüksek  ışık                                    Döllenme  noksanlığı  
  
Yüksek  sıcaklık/yüksek  ışık/düşük  nem                        meyvede  sertleşme  ve  acılaşma  
  
Yetiştirme  tekniği  
Çeşit  
   -  Kemer  27,    
   -Halkapınar  46,    
   -Topan  374,  
   -  veya  hibrit  çeşitler  
  
Ekim-dikim  zamanları  
Bölge   Ekim  zamanı   Dikim  zamanı  

Antalya-  Mersin  
İzmir  
Bursa-İstanbul  
Orta  Anadolu  

Aralık-  Şubat  
Ocak-Şubat  
15  Ocak-Şubat  
Mart  Nisan  

Mart  sonu-Nisan  başı  
Mart  sonu-Nisan  başı  
Mart  ortası-Nisan  başı  
Mayıs  başı  

Yetiştirme  tekniği  
Fide  yetiştiriciliği:  5-6  g/m2,  10  x  4-5  cm  
Şaşırtma  zamanı:  4-5  yapraklı  dönem  
Dikim  aralıkları:    

Tek  sıralı:  75-100  cm  x  50-60  cm  
Çift  sıralı:  100  cm  x  60  x  60  cm  

                                100  cm  x  50  x  50  cm  
  Bakım  işleri  
   *  Çapa  ve  yabancı  otlarla  savaş:    
   *  Dikimden  10-15  gün  sonra    
   *  daha  sonra  gerektiğinde  
   Sulama  :    
   İlk  meyveler  döküldükten  sonra  
   Meyve  tutumundan  sonra  1’er  hafta  arayla  
   Her  hasat  sonrası  
   *  Gübreleme:    
            6-8  t/kg  organik  gübre  
            40-50  kg/da  süperfosfat  (sonbahar)  
              20-30  kg/da  azotlu  gübre  (ilkbahar)  
              20  kg/da  potaslı  gübre    
  



Bakım  işlemleri  
İpe  alma  ve  Budama:    
   *Seralarda  tek  ürün  yetiştiriciliğinde  dal,  sürgün  ve  yaprak  budaması  ve  
çiçek  seyreltmesi  şeklinde  yapılır.  
   *  Yan  dallar  2-3  göz  üzerinden  budanır.    
   *  4  ana  dal  +  her  ana  dalda  2  meyveden  sonra  uç  alınır.  
   *  Dip  sürgünler  ve  meyve  veren  sürgün  meyve  hasadından  sonra  kesilir.  
   *  Hastalıklı  ve  yaşlı  yapraklar  kesilir.  
   *  Meyvenin  sap  kısmında  kalan  çiçeklerin  taç  yaprakları  toplanır.  
Hasat  
Hasat  olgunluğu:  Meyvenin  normal  boyunun  1/3-2/3’üne  ulaştığı  dönem  
Kalite  özellikleri:    
   Renk,  sertlik,  bütünlük,  çanakyapraklarda  yeşil  renk  
İlk  hasat:  Döllenmeden  30-40  gün  sonra  +  10  gün  ara  ile  3-8  hasat  yapılır.  
Verim:  8-30  meyve/bitki  
   Uzun  çeşitler:    2.5-6  t/da   Yuvarlak  çeşitler:   2-4  t/da  
Paketleme:  Tahta,  plastik  ve  karton  kasa,  PE  torba  
Muhafaza:  10-20  ˚C  +  %  95  ON:  10  gün.  
Yetiştiricilikte  karşılaşılan  fizyolojik  kökenli  hastalıklar  
Yeşil  leke:  
     
   Belirti:  Meyve  üzerinde  olgunlaşma  halinde  bile  kaybolmayan  yeşil  lekeler  
   Nedeni:  Meyve  gelişim  döneminde  taç  yaprakların  meyve  üzerinde  kalması  
   Çözüm:    
   Taç  yaprakların  temizlenmesi  
   Taç  yaprakları  meyve  üzerinde  kalan  çeşitlerin  tercih  edilmemesi  
    
Çiçek  dibi  çürüklüğü  
Çiçek  yapraklarının  yaprağa  dönüşmesi  
Belirti:  Taç  ve  çanak  yaprakların  sivrilip  uzayarak  gerçek  yapraklara  dönüşmesi  
Nedeni:  Fidelikte  bitkilerin  düşük  sıcaklıkta  kalması  
Çözüm:    
   Fidelikte  uygun  sıcaklık  ve  nem  sağlanması  
   Yapraklanma  gösteren  fidelerin  kullanılmaması  
  
  



KABAKGİLLER	  
KABAKGİL	  TÜRLERİ	  VE	  ÖZELLİKLERİ	  
Özellikler                                                                          Cins                              Tür 
   A-      Meyvede tek tohum                                             Sechium                        S. edule 
  AA-    Meyvede çok tohum                       

B- Çiçekler beyaz, iri biri kısa                            Lagenaria                       L. vulgaris  
Diğeri uzun iki sülük, olgun 
meyvelerde kabuk çok sert. 

BB- Çiçekler beyaz, küçük, taç                            Trichosanthos                T. anguina 
Yaprakların uçları saçaklı 

BBB-   Çiçekler mor, küçük, taç                                     Telfaria                          T. Occidentalis 
             yapraklar saçaklı, dioik 
BBBB- Çiçekler sarı veya turuncu 

     C- Erkek çiçekler salkım şeklinde                          Luffa                              L. acutangula= 
              olgun meyve eti lifli                                                                                  L. cylindirica 

                                                                                                          (LİF KABAĞI) 
     CC- Erkek çiçekler ayrı veya basit 

salkım şeklinde 
         D- Yapraklar girintili çıkıntılı,                              Citrillus                          C. lanatus= 
               sülükler kısa, 2-7 dallı, tohum                                                                C. vulgaris 
              meyve içine gömülü                                                                              (KARPUZ) 
       DD- Yapraklar el şeklinde ve 7                              Momordica                    M. charantie 
                loblu, sülükler basit yapılı                                                                (KUDRET NARI) 
     DDD- Yapraklar tam veya hafif loblu                      Benincasa                      B. hispida 
                                                                                                                              B. cerifera 
           E- Taç yapraklar büyük ve birleşme 
                yerine kadar birbirinden ayrı,  
                sülükler 2-3 dallı 
         EE- Taç yapraklar büyük ve yarıya                     Cucurbita                      C. ficifolia 
                 kadar birleşik, yarıdan sonrası                                                  (SÜS KABAKLARI) 
                 ayrı, sülükler 3-4-5 dallı                                                                     C. pepo 
                                                                                                               (YAZLIK KABAKLAR) 
                                                                                                                             C. maxima 
                                                                                                                  (KESTANE KABAĞI) 
                                                                                                                             C. moschata 
                                                                                                                            (BAL KABAĞI) 
                                                                                                                             C. mixta 

                                                                                                  (CADI BAYRAMI  KABAKLARI) 
     EEE- Taç yapraklar büyük ve yarıya                        Sicana                       S. odorifera 
                kadar birleşik, sülükler 6-7 dallı 
   EEEE- Taç yapraklar küçük, sülükler tek                  Cucumis                   C. melo 
                 parçalı                                                                                             (KAVUN) 
                                                                                                              C. anguria 
                                                                                                                (ACUR) 
                                                                                                              C. sativus 
                                                                                                               (HIYAR) 
	  



KABAK	  
Orijin:	  Amerika	  (Meksika-‐Güney	  Amerika’nın	  kuzey	  kesimleri)	  
Bitki	  özellikleri	  
Kök:	  	  
Kazık	  kök	  (1.8	  m	  derinliğe	  ulaşabilir.)	  +	  saçak	  kökler	  (2-‐7	  cm	  derinlikte).	  
	  Yazlık	  kabaklarda	  	  
	   	   30-‐45	  cm,	  	  
Kışlık	  kabaklarda	  
	   	   	  60	  cm	  
Bitki	  özellikleri	  
Gövde:	  Sarılıcı,	  	  
Büyüme:	  	  	  
	   Dikine	  (Sakız	  kabakları)	  	  
	   Yayılıcı	  (Kışlık	  kabaklar),	  	  
Şekil:	  Yuvarlak	  veya	  köşeli,	  
Tüylülük:	  Dikenli	  veya	  kalın	  tüylü,	  	  
Boy:	  10	  m’ye	  kadar	  boylanabilir.	  
Yaprak	  
*Geniş	  ayalı	  
*Pürüzlü	  ve	  dikenli,	  	  
*Hafif	  veya	  derin	  parçalı,	  	  
*almaşıklı	  dizili.	  
Bitki	  özellikleri	  
Dişi	  Çiçek:	  	  
	   *İri,	  	  
	   *Gösterişli,	  	  
	   *taç	  halkası	  sarı,	  
	   *çiçek	  sapı	  kısa,	  	  
	   *yumurtalık	  alt	  durumlu,	  	  
	   *dişi	  organ	  3	  karpelli,	  	  
	   *nektar	  bulunur.	  
Erkek	  çiçek:	  	  
	   *	  İri,	  	  
	   *	  Gösterişli,	  	  
	   *	  Taç	  halkası	  sarı,	  	  
	   *	  Çiçek	  sapı	  uzun,	  	  
	   *	  Anter	  sapları	  serbest.	  
Döllenme	  şekli:	  Yabancı,	  arılarla.	  	  
Tohumları	  toplanıp	  yeniden	  ekilmemeli	  
SORU???	  
Kabak	  tohumlarını	  nasıl	  üretirsek	  yeniden	  	  
kullanabiliriz?	  
Kabak	  çiçekleri	  yenen	  bir	  sebze	  türüdür.	  
Bitki	  özellikleri	  
Meyve:	  
	   İrilik:	  0.2-‐150	  kg,	  
	   Şekil:	  yuvarlak,	  oval,	  uzun,	  armut	  şeklinde,	  yassı,	  	  



	   Meyve	  yüzeyi:	  oluklu,	  olgunlukta	  orta	  derecede	  sert,	  dayanıksız,	  	  
	   Olgunluk	  öncesi	  kabuk	  rengi:	  sarı,	  krem,	  açık	  yeşil,	  yeşil,	  koyu	  yeşil	  	  
	   Olgun	  meyvede	  kabuk	  rengi:sarı,	  turuncu	  
Meyve	  
Meyve	  eti:	  
	   Yapı:	  Çoğunlukla	  lifsiz,	  bazılarında	  lifli,	  	  
	   Renk:	  portakal,	  beyaz	  veya	  krem	  beyaz	  
Bitki	  özellikleri	  
Tohum:	  	  
Renk:	  Beyaz,	  krem,	  bronz	  veya	  güneş	  yanığı	  esmer,	  
Şekil:	  	  Dip	  kısmı	  hafif	  yuvarlak,	  uçları	  daha	  sivri,	  	  
1	  gramdaki	  tohum	  sayısı:	  5-‐10,	  	  
1000	  tohum	  ağırlığı:	  70	  g.	  
Kabak	  türlerini	  birbirlerinden	  ayıran	  gövde,	  çiçek	  özellikleri	  
Besin	  değeri	  
Tür	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kalori	  KH	  	  Protein	  	  Yağ	  	  Ca	  	  	  Fe	  
S.	  kabağı	  	  	  31	  	  	  	  	  	  	  5.9	  	  	  0.6	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  	  19	  	  	  	  0.5	  
B.	  Kabağı	  	  39	  	  	  	  	  	  	  7.5	  	  	  1.0	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  	  	  21	  	  	  0.6	  
Tür	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  	  	  	  	  	  	  B1	  	  	  	  	  B2	  	  	  	  	  PP	  	  	  	  	  C	  	  	  	  	  	  	  Su	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (UB)	  	  	  (mg)	  	  (mg)	  	  (mg)	  	  (mg)	  	  	  	  	  (g)	  
S.	  kabağı	  	  	  285	  	  	  0.04	  	  	  0.04	  	  	  0.5	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  92	  
B.	  kabağı	  2760	  	  	  0.04	  	  	  0.04	  	  	  0.5	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  90	  
Ekolojik	  istekleri	  
Sıcaklık:	  
Çimlenme	  :	  Optimum	  sınırlar	  :	  20-‐350	  C,	  
	   	   	   	  	  	  <130	  C	  	  :	  çimlenme	  durur.	  
Çıkış	  ve	  büyüme:	  18-‐240C,	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <100	  C	  :	  çıkış	  ve	  büyüme	  durur.	  
Çiçeklenme	  ve	  meyve	  tutumu:	  28-‐320C,	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >350C	  :	  döllenme	  sorunu.	  
Yüksek	  sıcaklıklar	  erkek	  çiçek	  oluşumunu	  artırır.	  
Işık:	  Kısa	  gün	  ve	  düşük	  ışık	  yoğunluğu	  dişi	  çiçek	  oluşumunu	  artırır.	  
Ekolojik	  istekler	  
Toprak:	  	  
	   Sıcak,	  	  
	   kumlu,	  	  
	   kumlu-‐tınlı	  
	  	  	  pH:	  6.5-‐7.5,	  	  
	   toprak	  tuzluluğuna	  duyarlı.	  
YETİŞTİRME	  TEKNİĞİ	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Doğrudan	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tohum	  ekimi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fide	  
Yetiştirme	  tekniği	  
Tohum	  ekim	  zamanı:	  	  
Akdeniz	  ve	  Ege	  Bölgesi	  :	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fide:	  Şubat	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Doğrudan	  ekim:15	  Mart.	  
Marmara	  Bölgesi:	  Nisan	  sonu-‐mayıs	  başı.	  
İç	  Anadolu	  Bölgesi:	  10-‐15	  Mayıs	  	  
Yetiştirme	  tekniği	  
Yetiştirme	  yeri	  ve	  ekim-‐dikim	  aralıkları:	  	  
	   Yazlık	  kabaklar:	  
	  MASURA	  –	  80-‐120	  X	  60-‐70	  X	  cm	  
	   	   	   	  	  	  	  
OCAK	  -‐	  	  	  	  60-‐70	  cm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Yetiştirme	  tekniği	  
Kışlık	  kabaklar:	  	  
Düze	  veya	  tavaya	  	  
	   	   	   	   	  	  	  2-‐2.5-‐3	  m	  X	  30-‐40	  cm	  	   genişlik	  ve	  10-‐15	  cm	  
derinlikteki	  ocaklara	  
Ekim	  derinliği:	  3-‐4	  cm	  
Tohum	  miktarı:	  500-‐1000	  g	  	  
Yetiştirme	  tekniği	  
Bakım	  işlemleri:	  
Gübreleme:	  
Yazlık	  ve	  kışlık	  kabakların	  birim	  alandan	  kaldırdıkları	  besin	  miktarı	  
Gübreleme	  
Verilecek	  gübre	  miktarı:	  
Ahır	  gübresi:	  4-‐6	  t/da	  
Ticari	  gübre:	  30-‐40	  kg/da	  süper	  fosfat,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  kg	  (%40’lık)	  potasyum	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nitrat,	  	  
	   	   	  	  20	  kg/da	  Amonyum	  nitrat.	  
Bakım	  işlemleri	  
Çapa:	  	  
	   1.çapa	  :	  3-‐4	  yapraklı	  devre,	  kaymak	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  tabakası	  kırma	  ve	  otları	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  temizleme	  ve	  seyreltme	  
	   2.çapa:	  1.	  ‘den	  3	  hafta	  sonra.	  
Erkek	  –dişi	  çiçek	  oranını	  ayarlama	  
Meyve	  dişi	  çiçeklerden	  alınır.	  
Erkek	  çiçek	  sayısı	  dişi	  çiçek	  sayısından	  daha	  fazladır.	  	  
Dişi	  çiçek	  sayısı	  ne	  kadar	  fazl	  olursa	  meyve	  erimi	  o	  kadar	  yüksek	  olur.	  	  
SORU:	  nasıl	  ayarlayabiliriz?	  	  
Bakım	  işlemleri	  
Sulama:	  	  
	   İlk	  meyveler	  göründükten	  sonra	  2-‐4	  gün	  arayla	  ve	  her	  hasattan	  sonra	  
Mücadele:	  Gerektiğinde	  
Yaygın	  görülen	  hastalıklar:	  Virüsler	  
Yaygın	  görülen	  zararlılar	  
Böcekler	  
Böcekler	  bitki	  çiçekleriyle	  beslenir.	  
Hızla	  çoğalırlar.	  



Bakteriyel	  solgunluk	  etmenlerini	  taşırlar.	  
Genç	  bitkilerde	  çok	  zararlıdır.	  	  
Böcekler	  neden	  problemdir?	  
İlaçlamalar	  miktarlarını	  çoğaltmakta	  mıdır?	  
Tarımsal	  savaş	  
Nasıl	  kontrol	  edilir?	  
IPM	  
Bitkiler	  gençken	  zarar	  eşiğini	  kontrol	  
Sevin	  veya	  insektisit	  kullanımı	  
Tozlanma	  zamanı	  ilaçlama	  yapılmamalıdır.	  
Doğal	  predetörler	  salınmalı,	  asker	  böcekler,	  tachinide	  sinekleri	  
Tarımsal	  savaş	  
Virüsler	  
Böceklerle	  taşınır________________	  
Üretimi	  sınırlar_______________	  
Tarımsal	  Savaş	  
Kabakgil	  virüslerinin	  kontrolü	  
Affitlerin	  kontrolu	  
Yansıtıcı	  malçlar	  kabakta	  yeşil	  meyve	  rengini	  maskeleyerek	  solgunluğu	  önler.	  	  
Hasat	  ve	  verim	  
Yazlık	  kabaklar:	  	  
Hasat	  zamanı:	  Ekimden	  50-‐120	  gün	  sonra	  	  
ve	  daha	  sonra	  3-‐5	  gün	  arayla,	  	  
Hasat	  olumu:	  15-‐20	  cm	  boyundaki	  meyveler	  
Verim:	  2-‐3	  kg/bitki,	  8-‐10	  meyve/bitki	  
Kışlık	  kabaklar:	  Ekimden	  90-‐150	  gün	  sonra	  	  
Hasat	  olumu:	  meyveler	  tam	  olgunlaştığında.	  
Verim:	  	  2-‐3	  meyve/bitki.	  	  
	   	   	  	  	  Ortalama	  meyve	  ağırlığı:	  5-‐15	  kg	  
Muhafaza	  
Yazlık	  kabaklar:	  	  
	   Ön	  soğutma+7-‐100	  C	  ve	  %	  90-‐95	  ON:	  	  
2-‐4-‐7	  gün	  
Kışlık	  kabaklar:	  	  
	   10-‐120C	  	  ve	  %	  50-‐60	  ON:	  	  
	   	   	   2-‐3	  ay	  
	  



HIYAR 
Orijin: Hindistan (MS 100)-Çin 
 
1 
       Mısır-Yunan-Roma Medeniyetleri 
                                    İspanya              Amerika (16.yy) 
 
     İngiltere (14.yy) 
Bitki özellikleri: Tek yıllık, otsu, sarılıcı 
Kök: Yüzlek (20-25 cm), kazık kök 1 m derinliğe ulaşabilir. 
Gövde: Sarılıcı, sürünücü, dallanma eğiliminde, köşeli, sert tüylü, 1.5-
2.5 m boyunda, dallanma yaprak koltuklarından sürgünlerin çıkışıyla 
oluyor ve 2-3 yapraklı devreden sonra başlıyor. 
Yaprak: Köşeli, yeşil, tüylü, yaprak sapı uzun. 
Sülük: var, yaprak koltuğunda oluşur, dallanma yok, basit yapılı. 
Çiçek: Yaprak koltuğunda oluşur. 
 Tipi: Monocious, gynociosus (Partenokarp çeşitlerde), diocious. 
 Özellikleri: Sarı, küçük, 5’li, erkek organın tepeciği 3 parçalı ve  
                             dişi organ 3 karpelli, erkek organlar tekli veya  
                             birkaçı bir arada veya erkek ve dişi çiçek aynı  
                             yaprak koltuğunda bulunur. 
                             Dişi çiçekler tekli veya çoklu olarak bulunur.  
Hıyar çeşitleri dişi çiçek sayısı yönünden 2 gruba ayrılır. 
1. Mono pistil (Tek dişi çiçekli)        2. Multi pistil (Çok dişi organlı) 
Monocious hıyar bitkilerinde çiçeklenme yönünden 3 farklı devre 
görülür: 
1.  Faz: Sadece erkek çiçekler oluşur. 
2.  Faz: Erkek ve dişi çiçekler karışık haldedir. 
3.  Faz: Sadece dişi çiçek oluşur. 

Cinsiyet görünümü: 
1.  Genetik: 3 major genin etkisi ile ortaya çıkar. 
2.   İklim koşulları: gün uzunluğu ve sıcaklık 
       Kısa gün                Dişi çiçek          Düşük sıcaklık 
Yüksek sıcaklık          Erkek çiçek           Uzun gün 

Hormonal: GA3, GA4, GA7, AgNO3. Ag(S2O3)2, AVG 
(Aminoethoxyvinylglysine)         Erkek çiçek 
Ethrel           Dişi çiçek (Monocious çeşitlerde) 
 



Meyve:  
 Şekil: Oval, yuvarlak, uzun, silindirik 
 Renk: Olgunluk öncesi: Beyaz, açık yeşil, yeşil, koyu yeşil 
                     Olgun: Sarı, turuncu, sarı-kahverengi 
 Meyve yüzeyi: Düz, oluklu, dikenli, siğilli. 
 Meyve boyu: Turşuluk: 3-5 cm 
                                Sofralık: 15-25 cm, 40-60 cm (Avrupa çeşitleri). 
 Acılık: Cucurbitacin-kabukta biriken terpen yapılı madde. 

1.  Genetik: Dominant bir genle idare edilir. 
2.   İklim koşulları: yüksek sıcaklık, susuzluk, fazla N. 
3.  Fizyolojik: iletim demetlerinin tıkanması. 

Tohum: Uçuk sarı-beyaz, uzun yumurta şeklinde, 1 g’daki tohum 
sayısı 30-55, tohum sayısı/meyve: 50-250, 1000 tohum ağırlığı: 25 g. 
Besin Değeri: 
Kal. KH Prot. Yağ Ca Fe A  B1 B2 PP C 
17 3.0 0.7 0.1 16 0.6 5 0.03 0.04 0.2 14 

 
Ekonomik önemi: 
Dünya: 850 000 ha, 15 000 000 t. (Çin, Rusya, Japonya, Türkiye 

                          Romanya, ABD, Irak, Mısır, Suriye, İspanya) 
Türkiye:                                                          Sofralık 
1996   1 300 000 t              Açıkta 
                                                                        Turşuluk 
1997   1 400 000 t             Örtüaltı 
Üretici iller: Antalya, İzmir, Samsun, İçel, Adana, Afyon,  
                     Hatay, Ankara, Diyarbakır 

EKOLOJİK İSTEKLERİ 
Sıcaklık:  

Çimlenme: 16-35 C0 , En fazla 40 C0 

Gelişme: 18-24 C0 , En az: 15 C0 , en fazla: 32 C0 
Toprak: Sofralık çeşitler için : Hafif bünyeli, kumlu 

                Turşuluk çeşitler için : Ağır bünyeli topraklar 
                 pH : 6-6.8 

YETİŞTİRME TEKNİĞİ 
 

Çeşitler: Dere, Çengelköy, Toros Fı, Medina Fı vb. 
 



Üretim yolları: 1. Doğrudan tohum ekimi 
2.  Fide dikimi 

Ekim zamanı: Mart-Nisan-Mayıs-Haziran(İlkbahar) 
                         Ağustos-Eylül (Sonbahar) 
Ekim ve dikim aralıkları: 80-100 cm X 35-45 cm (Doğrudan ekim) 
                                             50-60 cm X 40-45 cm (Fide-tek sıralı) 
                                             80-120 cm X 40-45 cm (Fide-çift sıralı) 
                                             90-180 cm X 20-30 cm, 
                                           160-180 cm X 25-30 cm (Turşuluk-yer) 
                                             90-100 cm X 20-30 cm (Turşuluk-askıda) 
Tohum miktarı: 150-250-500 g /da (Doğrudan ekim) 
                             60-80 g/da 
Bakım işlemleri:  
Gübreleme:2.5 t/da ürün alındığında birim alandan kaldırılan besin 

Besin maddesi Gram/da 
Azot 3 400-4 700 
Fosfor    700-900 
Potasyum 5 000-5 700 
Kalsiyum         340 
Magnezyum         230 

Gübre önerisi 
Toprak analizi (kg/da) Gübre önerisi (kg/da) 
Fosfor Potasyum P2O5          +       K2O 
0-17 0-34 12           +     12 
0-17 34’den fazla 12           +       6 
17’den fazla 0-34   6           +     12 
17’den fazla 34’den fazla   6           +       6 
Ahır gübresi: 2.5-5 t/da  
Çapa: 3-4 yapraklı dönemde ve daha sonra 2 3 hafta arayla  
Sulama: Aylara göre su tüketimi 
Mayıs: 60-80 mm,    Haziran: 102-120 mm    Temmuz: 126-150 mm 
Ağustos: 144-160 mm    Eylül: 62-75 mm= 500-550 t. 
Gelişme ile ilgili sorunlar:  
Sararma ve az gelişme: Besin maddesi noksanlıkları, virüsler, fazla  
                                        su, serin havalar 
Solgunluk ve kuruma: Yüksek sıcaklık, fazla su, susuzluk, hastalık  
                                        ve zararlılar, ilaçların toksik etkisi. 



Yaprak yüzeyinde kurumalar: Şiddetli rüzgar, soğuk ve ıslak  
                                                      toprak, soğuk su ile sulama, ilaçlar,  
                                                     yaprak yüzeyindeki su damlaları ve  
                                                     hastalıklar 
Sadece erkek çiçek oluşumu: Fazla azotlu gübreleme, yüksek  
                                                  Sıcaklık. 
Küçük meyvelerin sararıp dökülmesi: Yetersiz tozlanma ve  
                                                                  döllenme, kuru ve sıcak  
                                                                  hava, hastalık yoğunluğu 
Meyvede şekil bozukluğu: Yetersiz çiçek tozuyla döllenme, aşırı  
                                              sıcak susuzluk 
Hasat 
Sofralık çeşitler: Tozlanmadan 7-10 gün sonra, haftada iki kez 
Turşuluk çeşitler:Ekimden 35-60 gün sonra ve 45-60 gün süreyle 
                              Hergün. 
Sınıflandırma: (Meyve boyuna göre)      
Sınıf               Meyve boyu (cm) 
0   0-3 
1   3-6 
2   6-9 
3   9 cm ve yukarı 
Muhafaza: 
Turşuluk: 4 C0, % 90-95 ON: 4-6 gün 
Sofralık: 12-13 C0, % 90-95 ON: 1 hafta 
               CA(% 5 CO2+% 5 O2 : 10-14 gün 
 
 



KAVUN 
Orijin ve Tarihçe: 
Kokulu kavunlar: Afrika            Anadolu-İran-Hindistan       Dünya 
Yazlık kavunlar:           Güney Anadolu (Adana kavunları) 
Kışlık kavunlar: Batı Anadolu (Kasaba tipi kavunlar) 
Kantalop kavunları: Van ve çevresi 
Sınıflandırma: 
Cucumis melo içinde yer alan kavun olarak botanik olarak 7 alt türe 
ayrılmaktadır: 
♥Cucumis melo var. cantaloupensis Naud.: (Kantalop kavunları) 
İrilik: orta (0.5-1.5 kg) 
Kabuk: Kalın, siğilli, kabuk yüzeyi düz 
Dilimlilik: var veya hafif dilimli, meyve olgunlaştığında saptan  
                   ayrılır. 
Meyve eti: Beyaz, krem, sarı. 
♥Cucumis melo var. reticulatus: (Ağlı ve çitili kavunlar=İran 
kavunları) 
İrilik: Orta (0.5-2 kg) 
Kabuk: Ağlı ve çitili 
Dilimlilik: Var veya hafif dilimli 
Meyve eti: Portakal-yeşil arasında, kokulu 
♥Cucumis melo var. inodorus (Kışlık kavunlar) 
İrilik: Orta ve iri (1-5 kg) 
 Kasaba kavunları: 
Kabuk: Düz veya buruşuk, yeşil- açık sarı 
Dilimlilik: Var veya hafif dilimli 
Meyve eti: Beyaz, hafif turuncu 
 Crenshaw kavunları 
Kabuk: Düz ve çiçek dibinde büzüşme, yeşil ve koyu yeşil 
Dilimlilik: Yok 
Meyve eti: Açık portakal  
 Honeydew kavunları: 
Kabuk: Düz, dilim yerleri beyaz, olgunlıkta kabuk rengi sarı-yeşil 
Dilimlilik: Var  
Meyve eti: Açık yeşil 
♥Cucumis melo var. flexuosus: (Acur) 
İrilik ve Şekil: 50-250 g, 15-40-90 cm, silindirik 



Kabuk: Açık yeşil- koyu yeşil. 
Dilimlilik: Var  
Meyve eti: Açık yeşil, olgunlaşmadan hasat edilir. 
Cucumis melo var. conomon: (Turşuluk kavunlar) 
İrilik: Küçük(100-250 g) 
Kabuk: Benekli  
Cucumis melo var. chito: (Limon hıyarı, Mango kavunları) 
İrilik: Küçük 
Kabuk: Düz 
Meyve : Asidik tatda ve turşu yapımında kullanılır 
Cucumis melo var. dudaim: (Cep kavunları) 
İrilik: Küçük (100-500 g) 
Kabuk: Düz 
Dilimlilik: Hafif dilimli 
Meyve : Yuvarlak, kokulu 
♥: Ekonomik olarak önemli 
Botanik özellikleri:  
Bitki: Tek yıllık, otsu, sarılıcı ve sürünücü, her yöne dallanma  
           Eğiliminde 
Kök: Derine ve yanlara yayılma gösterir. Yan kökler 30-40 cm  
         derinliğe ulaşır. 
Gövde: Yan dal oluşturma eğiliminde, 1 ana gövdeden 3-4 yan kol  
              gelişebilir. Yan dallar 0.5-2 m boya sahiptir. 
Sülük: Var, dallanma göstermez 
Yaprak: Hafif loblu, lobların uç kısmı yuvarlaktır. 
Çiçek: Sarı, küçük, erkek, dişi veya hermafrodit yapıda, monocious 
            veya diocious, bununla birlikte bitki andromonocious kabul  
            edilir. 
            Dişi çiçekler yan dallarda ,ilk ve 2. boğumlarda bulunur. 
            Dişi organ 3 karpelli, yumurtalık yuvarlak veya uzundur.  
            Dilimli çeşitlerde yumurtalık da dilimlidir. 
            Hermafrodit çiçekler          Yuvarlak meyve 
            Dişi çiçekler                       Uzun ve uzun yuvarlak meyve  
Meyve:  
Kabuk: Düz (Hasanbey, Kuşçular) 
              Buruşuk: (Yuva, Kırkağaç) 
              Ağ gibi işlemeli 



              Çitili 
Kabuk rengi: beyaz-yeşil-sarı-turuncu-kahverengi/tek renk veya  
                        benekli, kırçıllı 
Meyve rengi: Beyaz-yeşil-açık sarı, turuncu 
Meyve iriliği: 0.5-10 kg 
Tohum: sarı, uzun oval, 1000 tohum ağırlığı: 25 g, bitki başına tohum  
              verimi: 20 g, meyve başına tohum sayısı: 50-800 tohum 
Besin değeri 
Kal. KH Prot. Yağ Ca Fe A 

(IU) 
B1 B2 PP C 

28 5.7 0.5 0.1 15 1.2 1050 0.04 0.03 0.6 29 
 

Ekonomik önemi 
1996   1 900 000 t 
1997   1.800 000 t 
Üretici iller: Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Manisa, Çankırı, Denizli 
                    Bursa, Konya 
                                         Üretim 
                        Açıkta                        Örtüaltı 
 
Ekolojik istekleri 
Sıcaklık:                     En az         Optimum         En yüksek 
Çimlenme:                 15 C0           32 C0                39 C0 
Gelişme:                    12 C0           30 C0                40 C0 
Çiçeklenme:              18 C0           20 C0                 35 C0 
 
Gün uzunluğunun artışı dişi çiçek oluşumunu artırır. Kısa günler 
erkek çiçek sayısını artırır. 
Toprak: Kumlu-tınlı, tınlı kımlu, pH : 6.0-6.7, Toprak asitliğine  
               duyarlı. Asit reaksiyonlu topraklarda yapraklarda sararma,  
               anormal dişi çiçek oluşumu, çiçek dökümü. 
Yetiştirme Tekniği 
Çeşit seçimi: 
 Erkenci çeşitler: 1-3 kg ağırlığında, meyve kabuğu ince, üzeri düz, ağ  
               gibi işlemeli çitili, meyve eti sarı, turuncu tonlarında tatlı ve  
               kokulu yola dayanıklı değil. 
               (Kantalop kavunları, Topatan, Ananas vb) 



Kışlık çeşitler: 2-5 kg ağırlığında, meyve kabuk kalın, meyve eti  
                        beyaz, sarı ve ya hafif turuncu ve sıkı dokulu,  
                        muhafaza ömrü uzun (2-4 ay) 
                       (Yuva,Hasanbey,Kırkağaç (Altınbaş),Kuşçular (Sarıkız) 
Gübreleme: 
Birim alandan kaldırılan gübre miktarı 
 
Verim 
(t/da) 

N P2O5 K2O 

2.5 
4.0 
7.0 

12 
14 
28 

2 
5 
13 

20 
27 
50 

 
Ahır gübresi: 3-4 t/da, Güvercin gübresi 2-3 kg/ocak (Diyarbakır) 
15 kg/da N’lu, 30 kg/da P’lu, 20 kg/da K’lu gübre verilmelidir. 
Tohum ekimi:  
Akdeniz Bölgesi:                                 Mart 
Ege Bölgesi:                                         Nisanın ilk haftası 
Marmara ve Trakya Bölgesi:               Nisanın ikinci haftası 
Orta Anadolu                                   
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:             Nisan sonu- mayısın ilk haftası 
Ekim aralıkları:  
Kumlu topraklarda ve suyun az olduğu yerlerde: 1-1.5 m X 50-100 cm 
Killi topraklarda ve sulama yapılan yerlerde:       2-3 m X 50-100 cm 
Tohum miktarı: 0.250-1.5 kg/da 
Bakım işlemleri: 
Çapa: 1. çapa ve seyreltme: 1-2 yapraklı dönem 

2.  çapa ve boğaz doldurma: 5-10 yapraklı dönem 
Sulama: İlk gelişme-meyve irileşmesi: 1-2 kez sulama yapılmalıdır. 
Su isteği: 300-700 mm 
Çimlenme                Çiçeklenme         Meyve tutumu         Olgunlaşma 
   56 mm                    100 mm                88 mm                    28 mm 
Budama: Sürgün ucunun koparılması, meyve seyreltmesi şeklinde. 
Hasat: 
Vejetasyon süresi: 75-120 gün 
 
 



Hasat zamanı: 
Örtüaltı: Mayıs ortası-Haziran sonu 
Ege Bölgesi: Haziran başı 
Marmara-Trakya Bölgesi: Haziran sonu-temmuz ortası 
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Temmuz-Ağustos 
Hasat kriterleri: 
1.  meyvenin normal iriliğini alması 
2.  çiçek sapında kuruma 
3.  meyve dibinde yumuşama 
4.  kabuk üzerindeki tüylerin kaybolması 
5.  kokulu çeşitlerde koku artışı 
6.  Kuru madde (% 8-9) 
Hasat yöntemi: el ile 
Verim: 2-3 adet meyve/bitki, 3-7 t/da  
Muhafaza: Yazlık çeşitler: 1-3 hafta, 7-10C0’de 15-40 gün 
                    Kışlık çeşitler: 30-60 gün, 4-10C0 ve % 70-80 ON’de 4 ay 
Kavun yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar: 
•   Çeşit ve çeşit seçimi 
•   Hastalıklar: 

Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f. melonis) 
Fusarium çürüklüğü (Fusarium roseum) 
Çökerten (Phytium, Rhizoctonia, Fusarium, Alternaria  
                Sclerotinia spp.) 
Antraknoz: (Colletotrichum lagenarium) 
Yalancı mildiyö: (Pseudomonasperonospora cubensis) 
Hıyar mozayık virusu 
Mücadele:Dayanıklı çeşit, hastalıklı artıkların toplanıp 

yakılması, ekim nöbeti, kavun sineği ile etkili mücadele, tohum 
ilaçlaması, salma sulama yönteminin kullanılmaması, aşırı kimyasal 
gübre kullanılmaması, koruyucu ilaçlama yapmak 
•   Zararlılar:  

Kırmız örümcek 
Kavun sineği 
Mücadele: Kimyasal ilaçlarla mücadele, iyi olgunlaşmış ahır 

gübresi kullanmak 
•   Pazarlama 
 



KARPUZ	  
Orijin	  ve	  Tarihçe:	  
Afrika	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Akdeniz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   Hindistan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Türkiye	  
Sınıflandırma	  
Citrillus	  cinsi	  içinde	  4	  tür	  belirlenmiştir.	  
♥Citrillus	  lanatus	  :	  
Bitki	  özellikleri:	  Tek	  yıllık	  
Yaprak:	  Köşeli,	  5	  derin	  loblu,	  geniş,	  düz	  ve	  yeşil	  
Çiçek:	  Monocious,	  çiçek	  sapı	  kısa	  
Meyve:	  Orta	  irilikte,	  kalın	  ve	  sulu	  ete	  sahip	  
Meyve	  eti:	  Kırmızı,	  pembe,	  sarı	  
Tohum:	  Uzun-‐‑yuvarlak,	  beyaz,	  siyah	  veya	  kahverengi	  
Citrillus	  lanatus’un	  3	  varyetesi	  vardır:	  
	   	  
Citrillus	  lanatus	  var.	  lanatus:	  Yabani	  karpuzlar	  
Citrillus	  lanatus	  var.	  caffer:	  Kültür	  karpuzları	  
Citrillus	  lanatus	  var.citroides:	  Konservelik,	  ABD’de	  yaygın	  
♥Citrillus	  colocynthis	  :	  
	  	  
Bitki	  özellikleri:	  Çok	  yıllık	  
Yapraklar:	  Küçük,	  dar,	  loblu	  ve	  tüylü,	  grimsi	  
Çiçekler:	  Monociuos,	  küçük	  
Meyve:	  Küçük,	  7.5	  cm	  çapında,	  kalın	  kabuklu,	  meyve	  eti	  sünger	  gibi	  ve	  acı	  
Tohum:	  Küçük	  ve	  kahverengi	  
♥Citrillus	  naudianus	  
Yapraklar:	  Derin,	  parçalı	  ve	  üzeri	  tüylü	  
Çiçekler:	  Diocious,	  2.	  Yılda	  oluşuyor.	  
Meyve:	  Elipsoid,	  orta	  büyüklükte	  ve	  iri,	  ince	  kabuklu,	  sulu	  ve	  yumuşak	  
Tohum:	  Beyaz,	  çimlenme	  zor	  
♥Citrillus	  ecirrhosus	  
Yapraklar:	  Parçalı	  ve	  tüylü,	  orta	  damar	  kıvrık,	  sülük	  yok	  
Çiçekler:	  2.	  Yılda	  oluşur.	  Monocious.	  
Meyve:	  Beyaz	  etli	  ve	  acı,	  orta	  irilikte	  
Bitki	  özellikleri	  
Bitki:	  	  
Tek	  yıllık,	  	  
otsu,	  	  
sarılıcı	  ve	  sürünücü,	  	  
her	  yöne	  dallanma	  eğiliminde	  
Kök:	  	  
Yüzlek	  ve	  yoğun,	  	  
60	  cm	  derinliğe	  gider.	  
Bitki	  özellikleri	  



Gövde:	  	  
Köşeli,	  	  
Yan	  dal	  oluşturma	  eğiliminde,	  	  
Boy:	  Bodur	  çeşitlerde	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  cm,	  	  
	   	  	  	  	  	  Bazılarında	  9	  m’lik	  bir	  alanı	  kaplar.	  
	  Kol	  atma:	  Ana	  kol	  60-‐‑70	  cm	  boya	  ulaştıktan	  sonra	  yan	  dallar	  oluşur.	  
	  Bodur	  çeşitlerde	  ana	  gövde	  hakimiyeti	  ortadan	  kalkmıştır.	  	  
Her	  yöne	  dallanma	  vardır.	  
Sülük:	  Var,	  2-‐‑7	  dallı.	  
Yaprak:	  Derin	  loblu,	  2	  veya	  3	  çift	  loba	  sahiptir.	  yuvarlaktır.	  
Çiçek:	  	  
Sarı,	  	  
küçük,	  ve	  gösterişsiz,	  
yaprak	  koltuklarında	  tekli	  	  
monociosus	  
Dişi	  veya	  hermafrodit	  çiçekler:	  Her	  7.	  Yaprak	  koltuğunda	  	  
Erkek	  çiçekler	  :	  diğer	  yaprak	  koltuklarında	  
	  Dişi	  çiçek/erkek	  çiçek:	  2/7,	  	  
Taç	  halkası	  yeşilimsi	  sarı	  ve	  derin	  5	  loblu	  
Dişi	  organ	  3	  karpelli,	  	  
Yumurtalık	  yuvarlak	  veya	  uzun	  	  
Meyve:	  	  
	   Kabuk:	  Düz	  ,	  yeşil	  tonlarında,	  benekli	  veya	  çizgili,	  sert,	  çeşide	  göre	  ince	  
veya	  kalın	  
	   Meyve	  eti	  rengi:	  Beyaz,	  sarı,	  pembe,	  kırmızı	  
	   Meyve	  yapısı:	  	  
	   kumlu,	  etli	  veya	  lifli,	  plasentanın	  olgunlaşmasıyla	  	  
	   oluşur.	  
	   Meyve	  iriliği:	  1.5-‐‑40-‐‑50	  kg,	  ortalama	  3-‐‑10	  kg	  
	   Meyve	  şekli:	  Uzun-‐‑silindirik,	  yuvarlak	  
Tohum:	  	  
Renk:	  Beyaz,	  kahverengi,	  	  
siyah,	  düz	  veya	  benekli,	  	  
Bitki	  başına	  tohum	  verimi:	  35	  g,	  	  
Meyve	  başına	  tohum	  sayısı:	  50-‐‑250	  tohum,	  
1000	  tohum	  ağırlığı	  70	  g,	  	  
1	  gramda	  10-‐‑25	  adet	  tohum	  
Besin	  değeri	  
Kal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  
KH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.1	  
Prot.	  	  	  	  	  	  	  	  0.5	  
Yağ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.1	  
Ca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
Fe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  
A	  (IU)	  	  	  210	  
B1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.02	  



B2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.03	  
PP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  
C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
Ekolojik	  istekleri	  
Sıcaklık:	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  az	  	  	  	  	  	  	  	  	  Optimum	  	  	  	  	  	  En	  yüksek	  
Çimlenme:	  	  	  	  15	  0C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25-‐‑300C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  390C	  
Gelişme:	  	  	  	  	  	  	  150C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25-‐‑300C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400C	  
Çiçeklenme:	  180C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  350C	  
Toprak:	  	  
Ilık,	  	  
kumlu-‐‑tınlı,	  
tınlı	  kumlu,	  	  
milli	  	  
düşük	  pH’lara	  daha	  dayanıklı	  	  
Yetiştirme	  Tekniği	  
Çeşit	  seçimi:	  
	   Sugar	  baby	  :	  erkenci,	  ilk	  hasat	  süresi	  75	  gün,	  3-‐‑4	  kg	  ağırlıkta,	  yeşil	  kabuklu,	  
tohumlar	  çok	  küçük.	  
	   Charleston	  gray:	  Uzunca	  meyveli,	  kabuk	  açık	  yeşil	  renkli,	  üzeri	  yeşil	  çizgili,	  
meyve	  eti	  koyu	  kırmızı,	  gevrek,	  sulu,	  meyve	  ağırlığı	  8-‐‑10	  kg,	  ilk	  hasat	  süresi	  85-‐‑90	  
gün.	  
	   Washington:	  Meyve	  yuvarlak,	  3-‐‑4	  kg	  ağırlıkta,	  kabuk	  koyu	  yeşil,	  meyve	  eti	  
koyu	  kırmızı,	  tohumlar	  iri	  ve	  siyah,	  yola	  dayanıklı	  
	   Crimson	  sweet:	  Kabuk	  açık	  yeşil	  koyu	  yeşil	  çizgili,	  meyve	  yuvarlak	  veya	  
uzun,	  ortalama	  9-‐‑13	  kg	  ağırlığında,	  meyve	  eti	  pembe,	  tatlı	  ve	  lifsiz,	  kabuk	  ince,	  az	  
ve	  küçük	  tohumlu	  
	   Panonia	  Fı:	  Örtüaltı	  tarımına	  daha	  uygundur.	  5-‐‑9	  kg	  ağırlığında,	  meyve	  eti	  
kırmızı,	  tohumlar	  küçük	  
Gübreleme:	  
Kavunun	  gübreleme	  programı	  karpuza	  da	  uygulanabilir.	  
Ahır	  gübresi:	  4-‐‑6	  t/da,	  Güvercin	  gübresi	  2-‐‑3	  kg/ocak	  (Diyarbakır)	  
15	  kg/da	  N’lu,	  15	  g/da	  P’lu,	  15	  kg/da	  K’lu	  gübre	  verilmelidir.	  
Tohum	  ekimi:	  	  
Akdeniz	  Bölgesi:	  Mart	  
Ege	  Bölgesi:	  	  Nisanın	  ilk	  haftası	  
Marmara	  ve	  Trakya	  Bölgesi:	  Nisanın	  ikinci	  haftası	  
Orta	  Anadolu	  Güneydoğu	  Anadolu	  Bölgesi:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   Nisan	  sonu-‐‑	  mayısın	  ilk	  haftası	  
Ekim	  aralıkları:	  	  
1.5-‐‑2.0	  m	  X	  1.5-‐‑2.0	  m	  
Tohum	  miktarı:	  200-‐‑500	  g/da	  (da’da	  600-‐‑1000	  bitki)	  
Bakım	  işlemleri:	  
Çapa:	  1.	  çapa	  ve	  seyreltme:	  1-‐‑2	  yapraklı	  dönem	  
çapa	  ve	  boğaz	  doldurma:	  5-‐‑10	  yapraklı	  dönem	  
Sulama:	  İlk	  gelişme-‐‑meyve	  irileşmesi:	  1-‐‑2	  kez	  sulama	  yapılmalıdır.	  
Hasat:	  



Vejetasyon	  süresi:	  
	  75-‐‑120	  gün,	  	  
ilk	  hasat:	  çiçeklenmeden	  40-‐‑45	  gün	  
Hasat	  kriterleri:	  
Olgun	  meyve	  hafifler.	  
Kabuk	  parlak	  bir	  renk	  alır.	  
Tırnakla	  kolay	  çizilir.	  
Meyve	  sapı	  üzerindeki	  kulakçıklar	  kurur.	  
Meyveyi	  dala	  bağlayan	  tüylü	  sap	  kaybolur	  
Meyve	  sapından	  kolaylıkla	  kopar.	  
Meyveye	  vurulduğunda	  tok	  bir	  ses	  verir.	  
Kuru	  madde	  (%	  12-‐‑13)	  (çekirdek	  evine	  yakın	  kısımdan	  ölçülür).	  
Hasat	  yöntemi:	  el	  ile	  
Verim:	  2-‐‑3	  adet	  meyve/bitki,	  2-‐‑6	  t/da	  	  
Muhafaza:	  Üşümeye	  duyarlıdır.	  	  
	  7-‐‑10	  0C’de	  en	  az	  2	  hafta	  veya	  1-‐‑3	  ay	  
ÖDEVİNİZ	  ????	  
	  



BAKLAGİLLER 
Familya: Leguminosae 
Alt familya: Papilianaceae 

Cins: Phaseolus 
Tür: Phaseolus vulgaris 

   Phaseolus vulgaris var. nanus (Bodur fasulye)            İri 
  Phaseolus vulgaris var. comminus (Sırık fasulye)   tohumlu 
  Phaseolus coccineus (Ateş fasulyesi) 
  Phaseolus lunatus (Lima fasulyesi) 
  Phaseolus aureus (Mang fasulyesi) 
  Phaseolus mungo (Mungo fasulyesi)                   küçük 
  Phaseolus calcaratus (Pirinç fasulyesi)               tohumlu 
  Phaseolus angularis (Adzuki fasulyesi) 
Cins: Pisum 
 Tür: Pisum sativum (Bezelye) 
  Pisum sativum var. vulgare (Tohumları yenen bezelyeler) 
  Pisum sativum var. saccaratum (Şeker ve sultani  
                                                                      bezelyeler) 
  Pisum sativum var. arvense (Hayvan beslenmesinde  
                                                                 kullanılır) 
  Pisum sativum var. medullare (Konservelik bezelyeler) 
Cins: Soja 
 Tür: Soja max (Soya fasulyesi) 
Cins: Vicia 
 Tür: Vicia faba var. major (İnsan beslenmesinde kullanılır) 
  Vicia faba var. minor (Hayvan beslenmesinde kullanılır) 
Cins: Vigna 
Tür: Vigna sinensis (Börülce) 
 
Baklagillerin ekonomik önemi: 
Üretim (t) 
Yıllar    Fasulye     Bezelye     Bakla     Börülce  Barbunya  Toplam 
1996      455 000      43 000       55 000    9 750       45 000       607 750 
1997      450 000      50 000       47 000   10 000       38 500      595 000 
Üretici iller 
Fasulye: Samsun, Antalya, Hatay, Bursa, Aydın, Tokat, İçel, Konya,  
               Muğla, Balıkesir, İzmir 
Barbunya: Muğla, Samsun, Bursa, Niğde 



Bezelye: Bursa, Balıkesir, Hatay, İçel 
Bakla: İçel, Adana, Antalya, Aydın, Hatay, İzmir, Bursa 
Börülce: İzmir, Aydın, Hatay 
 
FASULYE: 
Orijin ve Tarihçe: 
Güney Amerika  16 yy     Avrupa 
 
Phaseolus coccineus (Ateş fasulyesi): Çiçekler kırmızı, yapraklar 
koyu yeşil, meyveler iri, uzun ve üzeri pürtüklü, kılçıklı, kabuk sert, 
baklaları ve tohumları yeşil halde kurutularak tüketilir. Donlara 
daynıklıdır. 
Phaseolus lunatus (Lima fasulyesi): Taze tüketim amacıyla 
kullanılır. Meyveler kısa, iri ve geniş, thumlar iri 
Bitki özellikleri: 
 Fasulye tek yıllık, dik veya yayılıcı, tırmanıcı, otsu bir bitkidir. 
Kök: Kazık kök+saçak kök           Zayıf           50-100 cm derinlik 
                                  
Nodozite                                  
                                   15 cm         50-100 cm 
               40-60 cm 
 
Nodozite yapıcı bakteri: Rhizobium phaseoli 
   Çiçeklenme            Nodozite oluşumu            çiçeklenmeden önce 
Gövde: Boğum+boğum arası, silindir şeklinde, 6 köşeli ve içi boş 

Gövde şekilleri: Sarılıcı-yarı sarılıcı-bodur 
 Gövde boyu: Bodur çeşitler: 20-60 cm 
                              Sırık çeşitler:  2-3 m 
 
 
Yaprak:  
 
 
 
 
 
 
                             Çim yaprağı 



 
                                                     Uç yaprak (Oval-Sivri-Mızrak) 
 
                                                                Kulakçık 
 
 
 
                                            Fasulyede gerçek yaprak 
 
 
Çiçek: salkım şeklinde ( 1-rozet, 2-geçit formu, 3-salkım 
Salkımdaki çiçek sayısı: 3-15 adet, ortalama 4-6 adet 
Çiçek tipi: erselik, 5’li, çanak yaprak çan şeklinde, taç yaprak 5 farklı 
yapraktan oluşur: Bayrak + 2 adet kanatçık + 2 adet kayıkçık, 
Çiçek rengi beyaz, koyu mor veya kırmızı, Erkek organ 10 tane, 9’u 
birleşik 1’i ayrı, Dişi organ 1 adet, dişicik tepesi tek parçalı, 
yumurtalıkta 2-8 adet tohum taslağı bulunur. Tozlanma kendinedir. 
Meyve:  

Şekil: yassı, yuvarlak 
Uzunluk ve en: 8-25 cm / 1-2 cm 

  14 cm’den az :                      Kısa 
  14-18 cm:                             Orta 
  18 cm’den fazla:                   Uzun 

Meyve ucu: düz veya kıvrık 
Renk: sarı, yeşil tonları, bordo, yeşil zemin üzerine mor kırçıllı  
Kılçıklılık: Çeşit özelliği, taze tüketimde kılçıksız çeşitler  
                    istenir. 

Tohum: Meyve başına tohum miktarı: 1-12 adet, tohum şekli böbrek, 
silindirik, yuvarlak, tohum rengi beyaz, krem, koyu krem, siyah, 
kahverengi, bordo, kırmızı, veya siyah, kahverengi bordo benekli, 1 
g’daki tohum sayısı 10-60, 1000 tohum ağırlığı 150-1000 g 
 
Besin değeri: 100 g taze fasulyede bulunan besin maddeleri 
 
Su (g) KH (g) Protein (g) Yağ (g) Ca (mg) 
93 6 2.5 2 4 
 



 
A vitamini B1 (mg) B2 (mg) Niacin (mg) C vitamini 
500 UB 0.01 0.15 0.5 15-20 mg 
 
Phasol ve phaseolin            İnsülin etkili 
 
Ekolojik istekleri: 
Sıcaklık:   00C      100C             16-240C           300C 
                Don      Büyüme        optimum          zararlı 
                            Durur             gelişme 
Düşük sıcaklıklar: büyümede yavaşlama ve duraklama, çiçeklenmenin  
                              gecikmesi, verim düşüklüğü 
Yüksek sıcaklıklar: çiçek dökülmesi ve kuruma 
Işık: Nötr gün bitkisidir, kısa ve uzun gün çeşitleri de vardır. 
Yağış: 500-1500 mm yağış/yıl        Sulamaya gerek yok 
Çimlenme ve gelişme           çiçeklenme                       meyve tutumu 
125-175 mm                            25-75 mm                        150 mm 
Toprak: Derin, geçirgen, sulama yapılacak yerlerde 60-100 cm  
               derinlikte olmalı, pH 6-6.8 olmalı, pH: 5.2’de Mn fazlalığı,  
               7.0’de Mn noksanlığı görülür. 
Yetiştirme tekniği: 
Çeşit: Yalova 5, Yalova 17, Boncuk Ayşe, Şeker Ayşe, 4-F 89 (sırık), 
            Karasu, Sarı su, Sazova, 40 günlük, Ferasetsiz, Gina  
           İlk hasat süresi: 40-60 gün 
Ekim zamanı:  
Akdeniz                      şubat 
Ege                             mart 
Marmara                     mart sonu-nisan başı 
Orta Anadolu              nisan sonu-mayıs başı 
Doğu Anadolu            mayıs-haziran 
Tohum miktarı: 7-10 kg/da 
Ekim şekli: serpme ve sıraya (Sırık:   50-60 cm X 20-30 cm 
                                                  Bodur: 40-50 cm X 15-20 cm) 
 
Gübreleme: 2.5 t/da ahır gübresi 
NPK: 10:20:0 veya 8:16:8, Ülkemizde 4 kg N + 6 kg P2O5 
 



 
Bakım işlemleri: 
Çapa: Çıkış sonrası, 4-5 yapraklı devre (10-15 cm) seyreltme 
Boğaz doldurma: sırık çeşitlerde 
Sulama: Karık sulama tercih edilir. 300-450 mm/da 
Askıya alma: sırık çeşitlerde 

1.  herek veya ipe sardırma 
2.  kafes tellere sardırma 
3.  yılanvari iplere sardırma 
4.  mısıra sardırma 

Hasat ve verim: 500-2000 kg/da 
Hasat olgunluğu: meyvenin normal iriliğinin 173’ünü aldığı dönem 
Hasat yöntemi: el ile 
Paketleme şekli: Dökme, PE torbalar, tahta kasalar 
Muhafaza: 3-60C, % 95-98 ON           10-11 gün 
 



BEZELYE 
Orijin ve Tarihçe 
Batı Asya ve Güney batı Asya ve Avrupa 
Pisum sativum’un ilk tipi P. elatius ve P. humile 
Bezelye (MÖ. 6750)         Orta Asya  Karadeniz       Avrupa 
 
 
                                         Anadolu                            Amerika 
 
Sınıflandırma 
Dillingen’e göre: 
P. sativum var.vulgare: Tohumlar yuvarlak, çiçekler yeşil veya sarı, 
meyve düz, yeşil veya sarı, 4-7 tohumlu, tohumdaki nişasta miktarı 
yüksek, tohumları kuru olarak veya bezelye unu olarak 
değerlendirilirler. 
P. sativum var. saccharatum (Şeker ve sultani bezelyeler): Bitkiler 
1-2 m boylanır. Çiçekler beyaz ya da menekşe alacalıdır. Meyve 
yuvarlak düz ya da üzeri benekli, 5-10 cm uzunlukta, 1.5-2.5 cm 
genişlikte, şeker miktarı yüksek, olgunlaşmamış tohumları ve 
baklaları tüketilir. 
P. sativum var.medullare: (Araka): Bitkiler 50-200 cm boyda, 
çiçekler beyaz, tohumlar yuvarlak, köşeli veya silindirik, kabuk düz 
veya buruşuk, kabuk rengi sarı-yeşil, yeşil veya zeytin yeşili renkte, 
meyve 6-12 cm uzunlukta, 1-1.5 cm genişlikte, 7-10 tohumlu, 
yemeklik ve konserve olarak kullanılır. 
Linne’ye  göre: 
P. arvense: Çiçekler renkli, tanesi için yetiştirilir. Bazı tipleri hayvan 
beslenmesinde kullanılır. 
P. sativum: Çiçekler beyaz, tohumlar yuvarlak, çukurca veya buruşuk 
olabilir. Taze olarak tüketilen bezelyeler bu grup içinde bulunur. 
Ülkemizde yetiştirilen bezelyeler: 
Sultani bezelyeler:  bakla ve tohumları taze olarak tüketilirler.  
Araka bezelyeler: Tohumları taze veya kurutulmuş olarak tüketilirler. 
 
Bitki özellikleri 
 Tek yıllık, otsu, bodur veya yarı sırık, sarılıcı bir bitkidir. 
Kök: Kazık kök+saçak kök (50-75 cm genişlikte alana yayılır). 
Nodozite oluşumu: Rhizobium leguminosarum (15 kg/da N) 



Gövde:  
Boy: 15-200 cm 
 Bodur çeşitler : 40-50 cm 
 Sırık çeşitler: 90-140 cm 
Boğum sayısı ve aralığı: 4-25 adet/15-20 cm 
 
                        tepe       
 6.boğum              4. yaprak 
 5.boğum              3. yaprak  
 4.boğum              2. yaprak 
 
3.boğum               1. yaprak              
                             2. boğum 
                             1. boğum                 toprak altında 
                             Çim yaprakları 
                            Kök 
        Bezelyede gövdenin gelişimi 
Yaprak:  
İlk yaprak             3. Boğumdan itibaren oluşur. 
                               sülük 
                                  yaprakçıklar 
Yaprak 
                                         Kulakçık                                                    
                                                                                                  çiçek 
                                          yaprak ekseni 
 
Yaprakçık şekli: ters yumurta-uzun eliptik 
Yaprakçık kenarı: düz, dişli, derin dişli 
Yaprakçık rengi: mavimsi yeşil-soluk sarı-koyu yeşil 
Kulakçık şekli: yarım kalp, oval, yumurta 
Kulakçık ucu: yuvarlak veya sivri 
Kulakçık rengi: beyaz çiçeklilerde yeşil, renkli çiçeklilerde koyu  
                          kırmızı lekelidir. 
Çiçek: Salkım şeklinde, salkımdaki çiçek sayısı erkenci çeşitlerde 1-2 
            geççi çeşitlerde 2-3 adet, çiçek sayısı boğumdan boğuma  
           değişebilir. Çiçekler 5’li, fasulye çiçeklerinin yapısındadır.  
           Bayrak yaprak beyaz, mavi-menekşe, koyu kırmızı,  
           Kanatçıklar açık ya da koyu mor, karmen kırmızısı, pembe 



Meyve:  
Uzunluk ve en: 5-10 cm/ 1-2 cm 
Tohum sayısı: 3-10 
Tohum: 6-8 mm çapında, küre şeklinde, köşeli, buruşuk veya düz, 
beyaz-sarı- sarı-yeşil- yeşil- mavi yeşil- açık portakal- kahverengi 
renk tonlarında, 1 g’daki tohum sayısı 5-12, 1000 tohum ağırlığı 100-
500 g 
Besin değeri : 100 g taze ve kuru bezelyedeki besin öğeleri 
 Protein KH Yağ Ca(mg) P(mg) Fe(mg) Na(mg) K(mg) 
Bakla   3.4 12.0 0.2 62  90 0.7   -   170 
Tane   6.3 14.0 0.4 26 116 1.9   2   316 
Kuru tane 24.1 60.3 1.3 64 340 5.1 35 1005 
 
 A vitamini 

(UB) 
Thiamin 
(mg) 

Riboflavin 
(mg) 

Niacin 
(mg) 

C vitamini 
(mg) 

Bakla 680 0.28 0.12 ? 21 
Tane 640 0.35 0.14 2.9 27 
Kuru tane 120 0.74 0.29 3.0 - 
 
Ekolojik istekleri: 
Sıcaklık: 
Çimlenme: En düşük: 4-50C  
                   Optimum: 180C 
                    En yüksek: 240C  
Sıcaklığın çimlenmeye etkisi: 
  4         8         11        18        25       300C 
 
 84      87         88       100       82        70   
Düşük sıcaklıklar: büyümede yavaşlama ve duraklama, çiçeklenmenin  
                              gecikmesi, tohumlarda kararma ve şekil bozukluğu 
Yüksek sıcaklıklar: çiçek dökülmesi ve kuruma 
Işık: Nötr gün bitkisidir, kısa ve uzun gün çeşitleri de vardır. 
Yağış: Yüksek verim: 800-1000 mm yağış/yıl 
            Su isteği: 1028 m 3  
Toprak: Derin, geçirgen, sulama yapılacak yerlerde 60-100 cm  
               derinlikte olmalı, pH 5.5-6.5, kireçli topraklarda kloroz  
                görülür. pH 7.0’de Mn noksanlığı görülür. 



 
Yetiştirme tekniği: 
Çeşit: Tohum ekimi-hasat: 70-100 gün,  
           Bitki boyu: 65-70 cm 
           Bakla uzunluğu: 8-10 cm 
           Baklada tohum sayısı: 6-9 
           Tane şekli: silindirik, orta irilikte 
           Tane rengi: yeşil ve koyu yeşil 
            Verim: 800-1250 kg/da 
Çeşitler: Lancet, Sprinter, Nada, Mira, Safir, Sumette 
Ekim zamanı: Kasım-Mayıs (Orta Anadolu’da martın ilk haftası-
Nisanın ilk haftası 
Tohum miktarı: 8-10 kg/da (Küçük tohumlularda) 
                            16-20 kg/da (İri tohumlularda) 
Ekim şekli: serpme ve sıraya (Sırık:   80-120 cm X 15-20 cm 
                                                  Bodur: 40-60 cm X 15-20 cm) 
Gübreleme: 2.5 t/da ahır gübresi 
NPK: 10:20:0 veya 8:16:8, Ülkemizde 4 kg N + 6 kg P2O5 
 
Bakım işlemleri: 
Çapa: Çıkış sonrası, 5-6 yapraklı devre ve 25-30 cm boyda  
Sulama: Karık sulama tercih edilir. 
Askıya alma: sırık çeşitlerde, bitkiler 25-30 cm boya ulaştığında 

1.  herek veya ipe sardırma 
2.  kafes tellere sardırma 
3.  çalılara sardırma (1 m boyundaki)  

Hasat : genellikle çiçeklenmeden 3 hafta sonra 
Hasat kriterleri:  
1.  Bakla ve tanenin kontrolü: Baklanın tam dolmuş olması, tanelerin 

süt döneminde olması, nişastalı tane bulunmaması 
2.  Sıcaklık toplamı: 4.4 0C ve üzerindeki sıcaklıkların toplamı dikkate 

alınır. 
3.  Şeker/nişasta oranı:  
Hasat yöntemi: el ile veya makine ile 
Paketleme şekli: Dökme, PE torbalar, tahta kasalar 
Muhafaza: 00C, % 95 ON                     3 hafta 



BAKLA 
Orijin ve Tarihçe 
İlk kültüre alınış yeri: Orta doğu 
Dağılışı: yakın doğu                   Avrupa                          Amerika 
                                                   Kuzey Afrika 
                                                    Hindistan ve Çin 
•   Bakla taş devrinden beri bilinen bir türdür. 
•   Eski Mısır, Yunan ve Roma Medeniyetlerinde bilinen bir tür 
Sınıflandırma. Muratova (1931)’e göre: 
V .faba ssp. Paucijuga: bakla ve tohumlar çok küçük 
V. faba ssp. faba: 

•   var. major ( var. faba) : taze baklalar, tohumlar iri, yassı, , 
2.5 cm uzunluğunda 

•   var. equina: tarla veya hayvan baklaları, tohumlar orta irilikte 
(1.5 cm) 

•   var. minor: Tohum ve baklalar küçük, 1 cm uzunlukta ve 
kalın 

Bitki özellikleri: Tek yıllık, otsu , dikine büyüyen bir bitkidir. 
Gövde: 60-180 cm, bodur formlarda 30-45 cm, gövdede dallanma var, 
sülük yok. 
Yaprak: Bileşik yaprak, 2-6 yaprakçıktan oluşur. Oval, 5-7.5 cm 
uzunlukta 
Çiçek: Salkım şeklinde, 1-6 adet, iri (2.5-4.0 cm), kirli beyaz renkli ve 
dip kısımlarında mor leke bulunur. Yabancı tozlanma oranı: % 3-50 
arasındadır. 
Meyve: Etli, yeşil, 5-30 cm uzunluğunda, uç kısmı gaga şeklinde, 
sapa yakın kısmında siyah renkli külah adı verilen bir kısım bulunur. 
Baklada 2-6 adet tohum bulunur., iç kısmı beyaz ve kadife gibidir. 
Tohum: Taze iken açık yeşil, olgunlukta kahverengi, yuvarlak, 
böbrek şeklinde, 1000 tohum ağırlığı 180-2670 g’dır. 
 
Besin değeri: 100 g bakladaki besin öğeleri 
 Protein(g) Ca(mg) P(mg) Fe(mg) 
Taze tohum    7.1   38.0 127.0 - 
Kuru tohum  26.2 104.o   34.0 6.7 
 
 



 A vit. Thiamin Riboflavin Niasin C.vitamini 
Taze tohum - 0.10 0.22 - 14.0 
Kuru tohum 130 0.38 0.24 2.1 16.0 
  
Ekolojik istekleri: 
Sıcaklık: Kış ayları sıcaklığı 2 0 C’nin altına düşmeyen yerlerde kış 
aylarında da yetiştirilebilir. Optimum sıcaklık sınırları 18-270

 C 
Yağış: Yüksek verim: 650-1000 mm yağış/yıl 
            Su isteği: 1028 m 3  
Toprak: Derin, geçirgen, sulama yapılacak yerlerde 60-100 cm  
               derinlikte olmalı, pH 6.5-7.0, Susuzluk ve tuzluluğa toleransı  
               yoktur.  
 
Yetiştirme tekniği: 
Çeşitler: 
Sakız: Taze, taze iç ve kuru iç ve taze konserve yapımına uygun, 
kuvvetli gelişen, uzun boylu, baklaları açık yeşil renkli, 11-18 cm 
uzunluğunda ve 1.5-2.0 cm genişliktedir. Baklada tohum sayısı 2-5 
arasındadır. 
Seville: Kuvvetli gelişen, uzun boylu, meyve rengi yeşil, baklalar 16-
20 cm uzunluğunda, 1.5-1.8 cm genişliğinde, taze tüketime ve 
konserveye uygundur. 
Ekim zamanı: Ekim-Kasım (Kışlık ekim) 
                         Şubat-Mayıs (ilkbahar ekimi) 
Tohum miktarı: 8-20 kg/da  
Ekim şekli: serpme ve sıraya ( 40-60 cm X 12-15 cm, 
                    kurak bölgelerde 75-100 cm x 12-15 cm)   
Gübreleme: 2.5 t/da ahır gübresi 
1.5-5 0 kg N + 4-6 kg P2O5 ve K2O 
Bakım işlemleri: 
Çapa: Çıkış sonrası, 5-6 yapraklı devre ve 25-30 cm boyda  
Sulama: Karık sulama tercih edilir. 
Uç alma: fazla boylanmanın olması ve ürünün azalması söz konusu 
olduğunda yapılır. 
Hasat : Vejetasyon süresi 90-120 gün, kışlık ekimlerde 65-75 gün 
Hasat kriterleri: Bakla boyu normal boyunun 1/3’üne ulaştığında 
hasat edilmelidir. İç bakla için baklaların irileşmesine izin verilir. 



Tane gelişimi kontrol edilir. Kuru tane için tohumun olgunlaşması 
beklenir. 
Hasat zamanı: Akdeniz ve Ege Bölgesi: mart-Nisan 
 

Marmara Bölgesi: Mayıs 
Orta Anadolu: Haziran sonu 
Hasat yöntemi: el ile veya makine ile 
Paketleme şekli: Dökme, PE torbalar, tahta kasalar, strofor tabaklar 
Muhafaza: 00C, % 95 ON                     3 hafta 
 



BAMYA 
Orijin ve Tarihçe: 
Nil Vadisi         Kuzey Afrika              Batı Akdeniz         Anadolu 
 
                             Avrupa                                                  Hindistan 
Sınıflandırma: 
Familya: Malvaceae 
Tür: Abelmeschus esculentum (=Hibiscus esculentus) 
 
Bitki özellikleri 
 Tek yıllık, tropik ve subtropik iklimlerde çok yıllık bir bitkidir. 
Kök: Kazık kök+saçak kök=derin köklü, saçak kökler 45 cm 
genişliğinde bir alana yayılır. 
Gövde: Yarı odunsu, 65-90 cm , bazı koşullarda 1.5-2.0 m’ye kadar 
boylanabilir. Gövde tüylü, silindirik ve kaba yapılıdır.  
Yaprak: İri, kalp şeklinde, 3-5 loblu, yaprak kenarları dişli ve üzeri 
sert tüylerle kaplıdır.  
Çiçek: Erselik, 5’li, taç yapraklar iri ve kükürt sarısı renginde ve dip 
kısımları mor lekelidir. 
Meyve: 3-12 cm uzunlukta (olgunlukta 15-20 cm), piramit veya 
yuvarlağa yakın tombul, üzeri tüylü ve oluklu, hafif köşelidir. Meyve 
içinde 5-10 adet tohum bulunur. 
Tohum: İri ve böbrek şeklindedir.  
Besin değeri 
Besin öğesi Miktar Besin öğesi Miktar 
Su (%) 
Enerji (Kalori) 
Protein (g) 
Yağ (g) 
Karbonhidrat (g) 
A Vitamini (UB) 
C Vitamini (mg) 
Thiamin (mg) 

  89 
  36 
    2.4 
    0.3 
    7.6 
520 
   31 
     0.17 

Riboflavin (mg) 
Niasin (mg) 
Kalsiyum (mg) 
Fosfor (mg) 
Demir (mg) 
Sodyum (mg) 
Potasyum (mg) 

    0.21 
    1.0 
  92.0 
  51.0 
    0.6 
    3.0 
249.0 

Ekonomik önemi: 
1996         26 000 t 
1997         25 000 t 
Üretici iller: İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla, Bursa, İçel 



Ekolojik istekleri 
Sıcaklık: 18-350C, optimum 21-300C 
Işık: Kısa günlerde çiçeklenme meydana gelir, nötr gün çeşitleri de  
         bulunmaktadır. 
Toprak: Ağır topraklar dışındaki tüm topraklarda yetişebilir. Derin, 
               Geçirgen, kumlu-tınlı toprakları tercih eder. pH: 6.0-7.5. 
 
Yetiştirme tekniği: 
Çeşitler:  
1.  Sultani bamyalar: uzun meyveli, hafif köşeli, yeşil renkli, meyve 

eti yumuşak ve lezzetli, selülozlaşma geç oluşur. Taze tüketim ve 
konserveye uygundur. (Kabaklı, Akköy) 

2.  Tombul: Meyve kısa (3-5 cm) ve tombul görünüşlü, etli, az 
çekirdekli, konserveye uygun. 

3.  Çiçek bamyası: (Amasya bamyası): Kuru bamya olarak 
kullanılmaya uygun (1 cm). 

Tohum ekimi: Tohumlar Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde ekilir. 
Ekim 40 X 14-20 cm arayla (Geniş alanlarda 90-120 cm de olabilir). 
m’ye 13 tohum ekilip sonra seyreltme yapılır. 
Ekim öncesi tohumlar ıslatılır (10-15 saat). 1.5-2 kg/da tohum 
kullanılır. 
Gübreleme: 1-2 t/da ahır gübresi 5:10:5 veya 4.12:4 oranında 
gübreleme yapmak gerekir. 
Bakım işlemleri: 
Çapa ve seyreltme: 3-4 yapraklı dönemde ve 2-3 hafta sonra 
Sulama: ilk meyveler göründükten sonra ve haftalık aralarla 
Hasat ve verim: Meyve normal iriliğinin 1/3’üne ulaştığında, 
çiçeklenmeden birkaç gün sonra ve daha sonra gün aşırı, hasat süresi 
2.5-3 ay, 500-750 kg/da verim alınır. 
Muhafaza: En fazla 1 hafta, % 95 ON,  
 
 
 



13. HAFTA: TATLI MISIR VE YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Bitki Özellikleri:  

Bitki Boyu: 160–220 cm  
Gövde:  Boğum ve boğum aralarından oluşur. Genel olarak 18 cm uzunluğa sahip 20 
boğum arası vardır.  

Yaprak: Boğumlardan çıkar. Her boğum 9 cm genişlikte ve 120 cm uzunluktadır.  

Çiçek Yapısı : monocie  

Erkek Çiçekler (Tepe Püskülü ) : Püskül şeklindedir. Bir mısır bitkisi 3-5 milyon 
polen üretir. Diş çiçek açmadan  1-3 gün önce çiçeklenir. Bitki 7-10 gün süre ile 
çiçektozu salar.  

Dişi Çiçekler (Koçan) : Bitkinin orta kısmında gövde ve yaprak kını arasından çıkar. 
Erkek çiçeklerden 4-8 gün sonra çiçeklenir. Çiçeklenme süresi 2-4 gündür.  Her 
koçanda 300-1000 püskül oluşur ve polen tozu alıncaya kadar 10-15 gün canlı 
kalabilir.  

Meyve ve tohum: Tohumlar koçan üzerinde dizilidir. Tane rengi sarı, beyaz veya her 
iki rengin karışımından olabilir. Koyu kırmızı mor mavi yada bütün renklerin 
karışımından oluşan mısır koçanları bulunmaktadır. Bir koçanta 600’e yakın tane 
bulunur.  

Kullanım alanları:  

• Çerezlik 
• Konserve ve dondurulmuş  
• Tane olarak konserve ve dondurulmuş 

Ekolojik istekleri  

Sıcaklık: Çimlenme için: 10- 150C  
Gelişme dönemi: 24-350C 
Gün uzunluğu: Nötr gün bitkisi (13 saat ve üzeri). Uzun günlerde çiçeklenme olmaz. 

Toprak istekleri: derin, drenajı iyi, besin maddelerince zengin, kumlu- tınlı toprakları 
sever,  

Toprak pH'sı: 6,5- 8,0  

 



YETİŞTİRME TEKNİĞİ  

Ekim zamanı: Nisan sonu mayıs ortası 

Ekim derinliği: Kumlu topraklarda 2-3 cm, killi topraklarda: 3-4 cm.  

Gübreleme: 2-3 t/da ahır gübresi. 

                    Taban gübresi: 6-9 kg/da P205, 5-7 kg/da N. 

Sulama: Vejetasyon süresindeki tüketim: 465 ile 802 mm ( Howell ve ark., 1998).  

Hassas dönemler: Çiçeklenme , koçan gelişimi ve hasat 

İzolasyon mesafesi: en az 70–80 m  

HASAT VE DEĞERLENDİRME  

Şeker oranı ve tane nemi önemlidir.  



14.	  HAFTA:	  ÜLKEMİZDEKİ	  YEREL	  TÜRLER	  


