
BUĞDAY TARIMI 

Türkiye buğday üretiminin yaklaşık 

%10’unu, sertifikalı buğday tohum 

üretiminin ise %20’sini karşılamaktadır. 

Ülkemizde verim ve kaliteyi artırmanın iki 

yolu vardır. Bunlardan birincisi yüksek 

verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştirilmesi, 

ikincisi uygun yetiştirme tekniklerinin 

kullanılmasıdır. 

Buğday Bitkisinin İklim İstekleri  

Buğday, ilk dönemlerde düşük sıcaklık ve 

bol nemli hava ister. Çimlenme ve 

kardeşlenme sırasında istediği sıcaklık 5-10 

derece, nem %60 civarındadır. Buğday 

gelişmesinin ikinci dönemim olan sapa 

kalkmada 10-15 derece sıcaklık ve %65 

nispi nem istemektedir.  

Toprak İsteği  

Buğday her toprakta yetişebilir. Derin, killi, 

tınlı-killi, humusça zengin topraklarda 

yüksek verim alınır. Makarnalık buğdaylar 

ekmeklik buğdaylara göre daha fakir 

topraklarda yetiştirilebilir.  

Toprak İşleme ve Tarla Hazırlığı  

Kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak 

işleme ve tarla hazırlığı çok önemlidir. 

Tohumun zamanında ve düzenli 

çimlenebilmesi için tohum yatağı iyi 

hazırlanmalıdır. Tohum yatağının tavda 

olması gerekir. Yamaç alanlarda su 

muhafazası ve erozyon önleme için sürüm 

ve ekim işlemleri eğime dik yapılmalıdır.  

Toprak işleme ön bitkinin hasadından sonra 

yapılır. Tarlada kalan sap artıkları toplanır. 

Kalan kökler uygun toprak işleme (goble 

disk gibi) ile parçalanarak, toprağa 

karıştırılır. Rutubet oranı yüksek tarlada 

toprak işlemesi yapılmamalıdır. Bunun için 

atalarımız “sürme tarlayı çamura döner 

sonra demire” demişlerdir. 

 

Ekim Şekli  

Buğdayda ekim zamanı çok önemlidir. 

Uygun ekim zamanı düzenli çimlenme ve 

çıkış sağlar. Ekim zamanı ve yöntemlerinin 

seçiminde aşağıdaki konulara dikkat 

edilmelidir.  

 

•Ekim Zamanı: Erken veya geç ekim sonucu 

bitki kışın şiddetli soğuklarından zarar 

görür. Uygun zamanda ekim bitkinin 

soğuğa ve kurağa dayanıklılığını artırır. 

Bölgemizde en uygun ekim zamanı 15 

Kasım-15 Aralık arasıdır.  

•Ekim Derinliği: Kışlık buğday ekimi 5-6 cm 

derinliğe yapılabilir. Tohumluğun bin tane 

ağırlığına veya iriliğine bakılır. Derinlik 

küçük tohumlarda 4-5 cm, iri tohumlarda 

5-6 cm olabilir.  

•Ekim Yöntemi: Buğday ekimi, elle veya 

mibzerle yapılır. Mibzerle ekim tohumdan 

tasarruf sağlar. 

 

Gübreleme  

Sulu şartlarda ilkbahar azotlu 

gübrelemesinde azot dozları biraz artırılır. 

Kuruda dekara 12 kg saf azot kullanan 

üretici, sulu şartlarda dekara 14 kg. 

kullanabilir. Sulu şartlarda ürün miktarı 

kurudakine göre en az %50 daha yüksektir.  

Fosforlu gübreler ekimden önce toprağa 

verilir. Böylece, bitkiler gübreyi gelişme 

dönemlerinde kolay ve yeterli alır. Buğday 

üretiminde azotlu gübreler toprağa ekim, 

sapa kalkma ve başak gösterme dönemleri 

olarak üç kısımda verilir. Doğru gübreleme 

için üreticiler toprak tahlili yaptırmalıdırlar. 

 

 

 
 

 

 

 



 

No Uygula
ma 

Gübre Miktar (kg) 

1 Ekimde Amonyum 
sülfat (%21 
N), veya 18-
46 veya 20-20 

Sulu 
 

20-23 
 

Kuru 
 

23-26 

2 Şubat 
sonu 

Üre (% 46 N) 8-10 10-12 

3 Mart 
sonu 

Amonyum 
nitrat (% 26N) 

16-18 18-20 

Sulama Zamanı 

Buğdayda hızlı büyümenin olduğu ve başak 

taslağının oluştuğu sapa kalkma 

döneminde su ihtiyacı artar. Başaklanma 

dönemini su ihtiyacı en çoktur. Tane 

doldurma döneminde de su ihtiyacı 

yüksektir.  

Bölgemizde Mart ayı ortasından Mayıs 

ortasına kadar su noksanlığı verimi düşürür. 

Bu nedenle Nisan ve Mayıs aylarındaki 

yağışlar için çiftçiler “gökten altın yağıyor” 

derler. İlkbaharda yeterli yağış düşmemişse 

ve sulama imkanı varsa çiftçiler aşağıdaki 

konulara dikkat etmelidirler. Belirtilen bu 

iki sulama, kuru koşullara göre %100’ün 

üzerinde verim artışı sağlar. 

•Sapa kalkma döneminde bir su (Nisan ayı),  

•Süt olum döneminde bir su (Mayıs ayının 

ikinci yarısı) verebilirler. 

Ekim Nöbeti (Münavebe)  

Aynı bitkinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi 

toprağın fakirleşmesine ve hastalıkların 

artmasına neden olur. Buğday tarımında 

yüksek verim için mutlaka münavebe 

yapılmalıdır. Buğday bitkisinin gireceği bazı 

münavebe tavsiyeleri aşağıdadır. 

1.Ayçiçeği + Buğday + Baklagil + Mısır  

2.Şeker Pancarı + Mısır + Buğday + Baklagil  

3.Buğday + Ayçiçeği + Kavun-karpuz + Mısır  

4.Baklagil + Buğday + Ayçiçeği + Mısır 

 

Hasat 

 

Hasadın erken yapılması, danelerin buruşuk 

ve solgun olmasına neden olmaktadır. 

Çünkü başakların ve danelerin iyice 

kurumadan erken hasat edilmesi 

durumunda tam olgunlaşmamış danelerde 

kalite düşmekte, başaktan ve başakçık 

kavuzundan daneler zor ayrılmakta, yüksek 

rutubet nedeniyle ürünü kurutmak 

gerekmektedir. 

Geç yapılan hasatta ise çeşidin özelliğine de 

bağlı olarak başakta dane dökülmeleri, 

yağışa ve rüzgara bağlı olarak bitkide 

yatmalar, bazı çeşitlerde başaktaki danede 

çimlenmeler görülebilir. 
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