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En çok rastlanan buğday hastalıkları 

 

 

 

 
 

 Pas hastalıkları  
(sarı pas, kahverengi pas, kara 

pas) 
 

 Kök ve boğaz çürüklüğü 
 

 Septoria - Fusarium 
 

 Sürme 
 

 Rastık 



En çok rastlanan buğday zararlıları 

Ekin kurdu 
(zabrus) 

 
Süne 

 
Kımıl 



 Sık ekim yapılmamalıdır. 
 Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı, 
 Fazla azotlu gübre verilmemeli, 
 Pasa dayanıklı buğday çeşitleri üretilmeli, ara konukçu 

bitkiler imha edilmelidir. 



 Daynıklı çeşitler ekilmelidir. 
 Geç ekim yapılarak Septorya’nın şiddeti düşürülebilir. 
 Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
 Bir yıl nadas veya bir yıl sulanan ürün yetiştirmek  
     Septorya düzeyini büyük oranda düşürmektedir. 
 Derin sürüm yapılarak , bitki artıklarının toprağa gömülmesi sağlanmalıdır. 
 Bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır. 
 Sık ekimden kaçınmalı, mibzerle ekim tercih edilmelidir 



 Dayanıklı çeşitlerin ekimine 
öncelik verilmelidir. 

 Rastığın, yaygın ve zararlı 
olduğu yerlerde kışlık 
ekimler geç, yazlık ekimler 
erken, 

  Ayrıca, yüzeysel ekim 
yapılmalıdır.  

 Tohum ilaçlama uygulaması 
yapılmalıdır. 



  Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih 
edilmelidir. Erkenci çeşitler 
hastalıklara geçici çeşitlerden daha 
fazla duyarlıdır. 

  İyi bir toprak işlemesi 
uygulanmalı, ekim derinliği ve 
toprak tavı uygun olmalıdır. 

 Ekimden önce topraktaki yeşil bitki 
ve bitki  artıklarını yok etmek 
amacı ile toprak işlemesi yapılmalı 
ya da herbisit uygulaması ile 
ortadan kaldırılmalıdır. 

  İyi bir gübreleme ile bitkide 
dayanıklılık oluşması 
sağlanmalıdır. 



SÜNE KIMIL 



 Erkenci ve sert buğday çeşitlerinin ekimi 
yaygınlaştırılmalı, 

  Hububat dışında ürünlere ağırlık verilmeli, 
(Sulu Tarım) 

 Tarla iyi hazırlanmalı ve anız yakılmamalı, 

 Mera alanları tahrip edilmemeli, 

  Sünenin önemli düşmanları kuşlar olup, 
bunlar arasında en önemlileri 
keklik, bıldırcın vb. kuşlardır. Bunları korumak 
için tedbirler alınmalıdır. 
 



KÜLTÜREL ÖNLEMLER 
Zabrus’un yılda bir döl vermesi 
nedeniyle, yapılacak münavebe ile 
zararlının yoğunluğu birkaç 
sene içinde en alt düzeye 
indirilecektir. Bu nedenle ekim 
nöbetine önem verilmeli, mümkün 
olduğunca münavebede çapa 
bitkilerine yer verilmelidir.  
Derin sürüm zabrus zararını 
azaltmaktadır. Buğday, Arpa, Çavdar, 
Yulaf, Ayrık ve Özçimen Zabrus’un 
konukçuları olduğundan bu 
bitkiler münavebede yer almamalıdır. 
Yabancı ot ilaçlarına gereken önem 
verilmelidir. 





AZOT NOKSANLIĞI POTASYUM NOKSANLIĞI 

BOR NOKSANLIĞI 

İlk iki yağmurlama 
ile dekara 200 g 
borik asit 
uygulaması. 

• İlk yağmurlama ile dekara 3 kg 
magnezyum sülfat  

• İkinci yağmurlama ile dekara 8 kg 
potasyum sülfat vermek  

Verim ve şeker oranını artırmaktadır. 



Mayıs ve Haziran aylarında tarlalar kontrol edilip 
100 adet şeker pancarı yaprağının 5’inde cercospora 
yaprak lekesi  görülürse koruyucu ilaçlamalara 
başlanmalıdır. 



Eğer kök yanıklığının 
sorumlusu Fusarium ise 
tarlaya yağmurlama 
kurulup, bitkiler sağlıklı 
yeni yan kök 
oluşturuncaya kadar 
toprağın üst 3-5 cm’si her 
seferinde en çok 5-10 mm 
su verilerek, kurumaya 
yüz tutmadan arada bir 
sulanır. 



• En az 4 yıllık münavebe 
• Aşırı sulamadan kaçınılmalı. Mümkünse damla sulama sistemi ile sulama  
• Sonbaharda derin sürüm ve dipkazan uygulaması 
• Aşırı ve dengesiz gübrelemeden kaçınılmalı. 



Propyzamide 50 WP etkili maddeyi içeren yabancı ot ilaçları 
Dekara 300-400 g gelecek şekilde küskütler çimlendikten sonra  
Pancara sarılmadan önce şeker pancarı 4-8 yapraklı gelişme evresindeyken  
İlaçlama yapılmalıdır. İlaçlamada kullanılacak su miktarı dekara 70-80 L olmalıdır.  



Tarla içerisinde lokal olarak 
Küçük alanlar ilaçlanarak nematodun  
Yoğunluğu azaltılabilir. 
Bunun için Dazomet G etki maddeli 
İlaçlardan dekara 30 kg ilaç gelecek şekilde  
Toprağa karıştırılır. Toprağın 30 cm derinliğe kadar  
Islatılması sağlanır. Bu uygulamadan sonra toprak 
Kesinlikle derin işlenmemeli, yüzeysel (10-15 cm) 
İşlenmelidir. 
İlaçlama için toprağın tavında olması gerekir. 



TARLAMIZDA ÜRETİM YAPARKEN DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMALI 
KİMYASAL ARTIKLARI VE KUTULARINI UYGUN ŞEKİLDE YOK ETMELİYİZ. 





Ana ürün olarak silajlık mısır ekilecek 
olursa Nisan-Mayıs aylarında, ikinci ürün 
olarak ekim yapılacaksa Haziran-Temmuz 
ayları uygun tarihlerdir. Sıraya ekimde 2-
2.5 kg/da, serpme ekimde 3-4 kg/da tohum 

atılmalıdır. 

Silaj makinesi (tek sıralı, çift sıralı) ile 
hasat 

edileceğinden (pnömatik mibzerle) sıra 
arası 65-70 cm, 

sıra üzeri 10-12 cm olmalıdır.  

Toprak tahlili yapılmamış ise 15-20 
kg/da Azot (N) ve 8-10 kg/da Fosfor (P) 

gübreleri 
verilmelidir. 



Bitkiler 30-40  cm olunca çapalama ve boğaz  
doldurma işlemleri ile ilk sulama bu dönemde 

yapılır. 

Silaj yapımı için en uygun hasat zamanı 
koçanlardaki 

danelerin olgunlaşmaya yüz tuttuğu, ancak dişle 
rahatlıkla 

ezilebilecek derecede suyunu kaybetmediği 
devredir. 

Biçimde daha fazla gecikilirse daneler 
sertleşeceğinden  hayvanlar tarafından tam 

sindirilemez.  





 

 Silo yeri, hayvan barınaklarına yakın bir 
yerde olmalıdır. 

 

 Silo suyunun tahliyesinin kolaylığı için doğal 
eğimli ve verimsiz alanlar kullanılmalıdır. 

 

 Süt yabancı kokulara duyarlı olduğundan 
silo yeri doğrudan barınağa bağlantılı 
olmamalıdır. 



kıyılmış üründen bir avuç alınarak elle kuvvetlice 
sıkıldığında birkaç damla su damlarsa nem oranı 
%75-85 kadar demektir. Silajın bozulma riskini ve 

silo kayıplarını azaltmak için biçilen ve kıyılan 
mısırın uygun nem oranına gelmesi için bir ton 

kıyılmış mısır içerisine nem oranına göre 30-80 kg 
tahıl ezmesi (arpa, mısır, buğday, kepek vb.) ilave 

ederek olumlu sonuç alınabilir 

Silajlık materyal 10-15 cm sap 
ve saman serilen zemin 

üzerine tabakalar halinde 
yayılır ve traktör vb. aletler 
ile sıkıştırma işlemi yapılır. 
Siloda hava bırakmamaya 

dikkat edilmelidir. 



Silo 6-7 hafta açılmadan 
fermantasyona bırakılır. İyi bir 

silo 2-3 yıl açılmadan 
saklanabilir. Açılan silo 5-6 ay 

içerisinde bitirilmelidir. 
Silodan iki günlük ihtiyaçtan 
fazla yem çıkarılmamalıdır. 

Hayvanlar silajı ilk önce 
yemeyebilir. Bundan dolayı ilk 

önce silaj ot veya samanla 
karıştırılarak verilir. Böylece 1-2 

günde hayvanların bu yeme 
alışması sağlanır. Burada dikkat 

edilecek önemli bir husus; 
doğum yapmasına 2 ay süre 

kalmış hayvanlara silaj 
verilmemelidir. 



TEŞEKKÜRLER 


