
HAŞHAŞ TARIMI 

Önemli bir tıbbi bitki olmakla birlikte 

kendisine mutfakta da yer bulur. 

Uyuşturucu madde elde edilmesinde 

kullanıldığı için üretimi kontrol altında 

yapılmaktadır. Yüzyıllardan beri ekilmekte 

olan bir kültür bitkisidir. 

 
İKLİM İSTEKLERİ 

Sıcaklığı sever, iyi gelişir. En az 3-4C’ de 

çimlenir. Düşük sıcaklığa da dayanıklıdır. 

Çimlenme safhasında -5 ve daha aşağı 

sıcaklıkta ve donlara dayanamaz. Fakat 

rozet halinde iken 4-5 yapraklı(kulaklı) 

olunca düşük sıcaklıklara daha kuvvetle 

dayanmaktadır. Bu durumda kar örtüsü 

altında kışı geçirebilmektedir.  

Haşhaş yıllık 600-700 mm. yetişme 

süresinde 300-400 mm yağışta normal 

yetişmektedir. Kurak bölgelerde yağmurun 

kâfi gelmediği durumda 1 ile 3 defa 

sulanması gerekir. Afyon çizimi 

zamanındaki yağışlar zararlıdır. 

EKİM NÖBETİ 

Üst üste ekilmeyip ekim nöbetleri şu 

şekilde olmalıdır;  

Arpa + nadas + haşhaş,  

Patates + arpa, haşhaş + buğday + pancar,  

baklagil + haşhaş + buğday, bostan + haşhaş 

+ arpa. 

 

GÜBRELEME 

Haşhaşa dekardan 150 Kg tohum 350 Kg 

sap alındığında topraktan 10,4 Kg azot, 5,3 

Kg fosfor, 9,2 Kg da potas kaldırdığı tespit 

edilmiştir.(Kerestecioğlu 1946). Çiftlik 

gübresini çok iyi değerlendirir, tarla hazırlığı 

yapılırken sonbaharda ilk sürümde dekara 

2-3 ton hesabı ile çiftlik gübresi verilir. 

Yapılan denemelere göre azot ve ikinci 

derecede fosfor ürünü artırmaktadır. 

Potaslı gübre güvenilebilir arttırıcı etki 

göstermemiştir. Bu sebeple suni 

gübrelerden 2,5-7 Kg saf azot hesabıyla 

amonyum sülfat,5-8 Kg fosfor hesabı ile 

süperfosfat verilir. Çiftlik gübresi 

sonbaharda erken verildiği halde suni 

gübreler ekimden önce veya ekim 

yapılırken verilebilir. 

EKİM  

Haşhaş soğuğa dayanması bakımından 3 

devrede ekilebilmektedir. 

1.Güzlük (Ekim, Kasım aylarında, en iyisi 

Ekim ayıdır.) 

2.Kışlık (Aralık, Ocak aylarında) 

3.Yazlık (şubat, Mart, Nisan aylarında) 

 

Haşhaşın en iyi ekim devresi güzlük 

ekimdir. Normal çimlenir ve kışa 

rozetlenmiş olarak girerse çok iyi sonuç 

alınmaktadır. Yazlık ekim, özellikle kurak 

bölgelerde sakıncalıdır. Ancak sulanır 

şartlarda iyi sonuç alınır.  

HASAD  

Haşhaşta hasat iki amaçla yapılır; 1.Afyon 

Hasadı, 2.Tohum Hasadı 

Afyon Hasadı: Her çiçek açıldıktan 15-20 

gün sonra kapsüller normal büyüklüklerini 

alır. Teknik çizim olgunluğuna ulaşırlar. 

Kapsülün çizim olgunluğuna gediği şu 

belirtilerle belli olur. 

a. Puslu çeşitlerde kapsül duman rengini 

alır. 

b. Tepecik kenarları eli acıtacak kadar 

sertleşir. 

c.  Kapsüller tenis topu sertliğini kazanır. 

d. Kapsülün sapı ile birleştiği yerde 

kahverengi bir halka belirir. 

e. Kapsül koparıldığında toplanan afyon 

kolaylıkla damlar. 

Bir bitki üzerindeki kapsüllerden önce ana 

saptaki sonra yan dallardaki kapsüller 

teknik çizim olgunluğuna ererler. Çizme 

işlemi 2-3 kez de bitirilir. Çizme mevsimi 



bölgelere ve ekim zamanına göre, Haziran 

başından Temmuz ortasına kadar devam 

eder. Haşhaş kapsüllerinin çizilmesi bu 

amaçla yapılmış iki türlü bıçakla yapılır. Düz 

ve Dişli 

Düz Bıçaklar: Kapsül üzerinde tek çizgi açar, 

bu bıçaklarla çizim derinliği ayarlanamaz. 

Çizim için ustalık ister. Derin kesilirse kapsül 

içerisine afyon sızar tohumlara bulaşır ve 

süt zayi olur. 

Dişli Bıçaklar: Bu bıçaklar tahta bir sapın 

ucuna yerleştirilmiş 5-7 adet ucu sivri 

derinliği kapsül kalınlığının 2/3 sine göre 

ayarlanmış dişlerden tel uçlarından 

ibarettir. Kapsül üzerinde diş adedi kadar 

çizik açar. Ayarlı oldukları için kapsül 

kabuğunu tamamen kesmezler. 

 
Kapsüllerde süt boruları yukardan aşağı 

seyreder. Bu sebeple süt boruları kapsülün 

ekvatorundan enine çizilince borular kesilir, 

tazyik altında bulunan süt dışarı çıkar. 

Çiziler çevrede tam yapılmaz. Tohumların 

olgunluğa ermesi için bir kısım boru 

kesilmez. Çizme işi çiğ kalktıktan sonra 

sabahleyin erken ya da öğleden sonra saat 

15-16 sıralarında yapılır. 

Süt kapsül üzerinde ve çizgilerde toplanır 

ve pıhtılaşır. Sabah çizilenler akşamüzeri 

öğle sonu çizilenler ise sabahleyin algı 

bıçakları ile toplanırlar. Sabah çizilenlerin 

yoğunlaşan sütü yağmur gelse bile gündüz 

sertleşen afyon sütünün bir miktarı 

toplanabilir. 

Her toplanan afyon parçaları bir araya 

getirilerek topak yapılır. Yapraklarına 

sarılarak satışı yapılır. Keskin bıçakla 

toplanırsa bir miktar kabuk sıyrıntısı da 

afyona karışır. 
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