


ÖNSÖZ
Pandemi sonrası yüz yüze çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin sekteye uğramasından doğan 
boşluğu kapatmak üzere Türkiye’de ilk kez ekstra kamu kaynağı harcamadan tarımsal eğitim ve 
yayım faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi çalışmasını başlattık. Kurduğumuz işbirlikleriyle A’dan Z’ye 
sayısız konuda ülkemizin üniversite, araştırma enstitüsü ve özel sektöründe biriken güncel 
birikimini ücretsiz ve herdem erişilebilir olarak kamuya sunduk. 
Çalışmalarımızın toplandığı dijital kütüphanemiz Youtube kanalımız Antalya Tarım Online 
Dünyanın En Büyük Görsel Tarım Kütüphanesi oldu. Kanalımızda yayınlanan eğitimlerin ders 
notlarını sunmak ve ilgilisinin faydalanması için okuduğunuz bu çalışmayı hazırladık. Antalya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çevrimiçi eğitimlerin ders notlarından oluşan bu 
eser derli toplu ve güncel bilgilerle hızlı bir şekilde ders notlarının elinin altında olmasını isteyenler 
için bir başvuru eseri olacaktır. Bir sonraki sayfada yer alan İçindekiler bölümünde konu üzerine 
tıklayarak eğitimin Youtube Antalya Tarım Online kanalında yayınlanan orijinal videosuna ücretsiz 
olarak erişim sağlayabilirsiniz.
Bu ders notları Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığımız Patates eğitiminin 
368 sayfalık sunularından oluşmaktadır. Patatese dair büyük bir bilgi arşivini ücretsiz ve dijital 
olarak çiftçilerimize, meslektaşlarımıza, öğrencilere, girişimcilere, meraklılara, bilgisevenlere 
sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Eğitimlere verdikleri destek için idarecilerimize,  emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve 
gönüllülere, eğitim veren ve ders notlarını paylaşan hepsi birbirinden değerli hocalarımıza, 
Akademisyen ve Araştırmacılarımıza, paydaş kurumlarımıza değerli işbirlikleri ve paha biçilemez 
emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. EKİM 2022.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Oğuz DEMİR



• Patates (Solanum tuberosum L.) geniş kullanım alanı, yüksek verim potansiyeli
ve besin değeri nedeniyle büyük tarımsal öneme sahip bitkilerden birisidir. Geniş
adaptasyon yeteneği sayesinde günümüzde deniz seviyesinden 4000 m
yüksekliğe, 70. kuzey enleminden 50. güney enlemine kadar çok geniş bir alana
yayılmış bulunmaktadır.

• Dünyada buğday, pirinç ve mısırdan sonra en önemli gıda ürünü olan patates,
yüzyıllar boyunca toplumları ve kültürleri değiştirirken, toplumlar da patatesi
değiştirmiştir. Halen dünyayı doyuran birkaç bitkiden biri olan patates, doğrudan
ev tüketimi şeklinde kullanıldığı gibi birçok sanayi ürünü (cips, dondurulmuş
ürünler, püre, un, nişasta, alkol, vb.) içinde önemli bir hammaddedir.

• Dünya çapında popüler olmasının nedenlerinden biri, patateslerin çok çeşitli
ortamlarda yetiştirilebilmesidir. Diğer bir neden ise yüksek besin değerine sahip
olması ve en fazla üretilen diğer mahsullerden daha hızlı, daha az toprakta ve
daha sert iklimlerde daha besleyici gıda üretmesidir.

• Ünlü tarihçi William H. McNeill, 1999’da yazdığı, ‘Patates dünya tarihini nasıl
değiştirdi?’ makalesinde, Amerika kıtasından gelen patatesin, 1770’li yıllarda
kıtlık ve açlık çeken Kuzey Avrupa’yı yok olmaktan kurtardığını, zenginleştirdiğini
ve bugünkü devletlerin kurulmasına ön ayak olduğunu söylüyor. Onun iddiasına
göre “Patates, tahıla nazaran dört kat daha fazla karbonhidrat içerdiği için
Avrupa’da hızlı nüfus artışına neden olan, kıtanın sanayileşmesini sağlayan ve
bugünkü uygarlığın temelini oluşturan” bir bitki diye belirtmiştir.

https://www.jstor.org/stable/40971302?seq=1#page_scan_tab_contents


• Patatesin anavatanı Amerika kıtası olup, Amerika Birleşik Devletleri’nin
güneybatı bölgesinden, Şili’nin güney ucuna kadar, Orta ve Güney Amerika’da
çok geniş bir alanda yabani türlerine rastlanmaktadır.

• Şili’nin Monte Verde yöresinde bulunan 13 bin yıllık kalıntılar, son buzul
çağının sonlarında Bering Boğazı’nı geçerek Pasifik Okyanusu sahillerinden
güneye inen grupların yabani patates tükettiklerini göstermektedir.

• Ancak birçok yabani patates türü, böceklere ve hastalıklara direnç sağlayan
glikoalkaloidler içerir. Bitki için yararlı olsalar da, glikoalkaloidler, acı bir tat
vermeleri ve yüksek dozlarda insanlar için toksik olmaları bakımından ciddi bir
dezavantaja sahipti.

• İnsanlar, özel olarak toplanan bir miktar kil ile yenildiğinde patatesin zehirli
etkisinin ortadan kalktığını keşfetmiş, bu dezavantajı bertaraf etmiş ve böylece
patatesin insan beslenmesinde kullanımı başlamıştır.

• Arkeolojik ve genetik kanıtlar, patatesin kültüre alınmasının, yaklaşık 6000 ile
10000 yıl önce, günümüz Peru ve Bolivya sınırında bulunan Titicaca Gölü
çevresinde gerçekleştiğini göstermektedir.

Titicaca Gölü



• Tarih öncesi bu insanların muhtemelen güvenlik nedeniyle Pasifik Okyanusu
sahilleri ve alçaktaki vadilerden buzullar çekildikçe, And Dağları’nın dik
yamaçları ve yüksek yaylalarına çıkmaları ve buralarda yeni bir uygarlık
kurmaları da yine patates sayesinde olmuştur.

• İnkalar ve öncülleri Nazca (M.Ö. 100-M.S. 800), Moche (M.S. 0-600)
Tiwanaku (M.S. 500-1000) ve Chimu (M.S. 900-1470) gibi toplumların da
patatesin kültüre alınmasına bağlı düzenli gıda üretimi ve nüfus artışıyla
birlikte And Dağları’nda önemli uygarlıklar oluşturduğu saptanmıştır.
Aralarında önemli kültürel farklılıklar olan bu dağ uygarlıklarının en büyük
ortak özelliği, beslenmelerinin yumrulu ürünlere özellikle de patates dayalı
olmasıydı.

• İnka ve öncülleri zamanla daha az toksik madde içeren ve hatta farklı
yüksekliklere uygun patates çeşitlerini seçip geliştirmişlerdir.

İnka Uygarlığı'nın Antik Kenti Machu Picchu

İnka Terasları



Siyah ve Beyaz Chuno

• Patates yumruları diğer tahıllara göre birim alanda daha fazla kalori üretse
de tahıllara göre önemli dezavantajlara sahiptir. Bunlar su içeriğinin yüksek
olması nedeniyle taşınmasının zorluğu ve hasattan sonraki raf ömrünün kısa
olması yani uzun süre depolanamamasıdır.

• İnkalar ve öncülleri, hasat ettikleri patates yumrularını, And dağlarında
hemen her gece sıfırın altına düşen sıcaklıkta yere sererek önce donduruyor,
ardından da gündüz bunları ayaklarıyla çiğneyerek ve elle sıkarak sularını
akıtıp birkaç gün içinde kurutabiliyordu. Elde edilen chuno isimli ürün, bu
işlem ile hem toksik maddelerden arınıyor hem de suyun önemli bir kısmını
kaybederek kurutulan patatesin toprak altı depolarda uzun yıllar
bozulmadan saklanabilmesinin yanında çok daha kolay taşınmasını
sağlıyordu.

• Chuno, yüzlerce yıl bu uygarlıkların gelişmesinde en önemli rolü oynamıştır.
Kolayca depolanabilip taşınabilen chuno, üreticilerden vergi olarak
toplanıyor ayrıca tapınak, yol ve suyolu yapımında çalışanların ücretini
ödeme aracı olarak kullanılıyordu. Kış dönemlerinde de tüketime imkan
vermesi nedeniyle en fazla tüketilen besin kaynağı olmuştu.

• Günümüzde, özellikle Peru ve And Dağları’nda yaşayan yerliler chuno
yapımını sürdürmektedirler.

Chuno Yapımı



• Eski Dünya’nın nehir kültürlerinin oluşmasında büyük rol oynayan arpa,
buğday ve pirincin yerine And Dağları’nın yerel halklarının kültüründe
patates başroldeydi.

• Yerli halklar için gıda arz güvencesini sağlayan patates kutsal bir bitkiydi. Çok
tanrılı bu kültürler için en önemli tanrılardan biri de patates tanrıçası
Axomama’dır. Axomama, toprak ana Pachamama’nın kızıydı.

• Halen And Dağları’nın bazı bölgelerinde eski gelenek ve göreneklerini
sürdüren yerli halklar hasat ettikleri ilk patateslerden bir kısmını taş yığınları
arasına gömüp pişirerek bu patatesleri Pachamama’ya sunarlar.

• Yapılan kazılarda çoğu mezarda, patates tanrıçası Axomama heykelleri ve
chuno bulunması, patatesin ne kadar kutsal olduğunun başka bir
göstergesidir.

• Günümüzde, ekonomik nedenlerle artık modern patates çeşitleri
yaygınlaşmış ve hemen her yerde yetiştirilip pazarlanıyor olsa da yerli halklar
modern çeşitleri tatsız bularak eski patates çeşitlerini ekmeye devam
etmektedirler.

İnka patates tanrıçası, Axomama



• Patatesin dünyanın en önemli bitkilerinden biri haline gelmesi, İspanyollar
tarafından 1532 yılında Peru’nun işgalinden sonra Avrupa’ya getirilmesiyle
olmuştur.

• Avrupa’da patatesle ilgili ilk kayıtlar İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan
1567 yılında Belçika’ya ve 1574 yılında Fransa’ya gönderilen patateslerle
ilgilidir. Bu bilgilere göre patatesin üretimi için Kanarya adalarına ilk defa
1562 yılı gibi geldiği tahmin edilmektedir.

• Kıta Avrupa’sında ise ilk kez 1573 yılında İspanya’nın Sevilla kentinde
Carmenlite tarikatı tarafından işletilen bir hastanenin 1573 ve 1576 yıllarına
ait satın alma kayıtlarında, patatesin ilk defa İspanya’da Sevilla civarında
1570’lerin başında yetiştirilmeye başlandığı; aynı tarikatın 1584 yılında
Cenova yakınlarında kurdukları manastırla birlikte patatesi İtalya’ya
getirdikleri tahmin edilmektedir.

• Patates İngiltere’ye ilk kez 1586’da kaşif Sir Francis Drake tarafından,
Hindistan’a ise 17. yüzyılın başlarında Portekizliler tarafından götürülmüştür.
İngilizler 1613 yılında patatesi önce Bermuda’ya ve oradan da 1621 de Kuzey
Amerika (Virginia)’ya götürmüşlerdir.

• Hollandalılar 1603 yılında Tayvan’a götürmüş ve oradan da Çin’e yayılmıştır.
Afrika kıtasına ise götürülmesi ise çok daha sonraları 19. yüzyılda Alman ve
İngiliz koloniciler tarafından sağlanmıştır.



• Ancak patatesin Avrupa’da benimsenmesi, yetiştirilip tüketilmesi uzun bir
zaman almıştır. Bu gecikme üç ana neden ile özetlenmektedir.

1. Peru’yu ve Güney Amerikanın batı kısmını işgal eden İspanyolların, patatesi
ve patatesin İnka uygarlığı üzerindeki önemini görmemiş olması, tüm
çabalarını altın ve gümüş madenlerini sömürmeye odaklanmaları. Rekabet
içerisinde oldukları başta İngilizlerden ve diğer Avrupa devletlerinden
keşfettikleri kültürler ve doğal kaynaklar ile ilgili yazışma ve raporları askeri
bir sır olarak özenle saklamalarıdır.

2. İkinci önemli bir neden, zehirli olduğu düşünülen patatesin çeşitli
hastalıklara neden olduğu endişesiydi. Orta çağda yaygınlaşmış “İmza
Doktrini” anlayışına göre bitkilerin yaratan tarafından işaretlendiğini ve
hangi hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini gösterdiği iddia ediliyordu.

Örneğin, cevizin beyne benzemesiyle akıl hastalıkları tedavisinde
kullanılacağına inanılırken O günkü patates yumrularının farklı renkleri ve
düzensiz şekil yapısı ise cüzzam hastalarının deforme olmuş uzuvlarına
benzediği için patatesin cüzzam hastalığına neden olduğuna inanılıyordu.
İncil’de patatesten hiç bahsedilmiyor olması da dindarlar için yeterli bir
sebepti.



3. Romalılardan beri Avrupa’nın büyük bir bölümünde uygulanan, tarımdaki
üç yıllık ürün münavebe sistemiydi. İlk yıl buğday ve çavdar gibi kışlık
tahıllar, ikinci yıl bahar aylarında yulaf veya baklagiller ekilir, üçüncü yıl ise
tarla nadasa bırakılırdı. Bu nadas sisteminin kırsal halk ve yönetimler
tarafından çok benimsenmesi patates yetiştirmeye engel teşkil etmiştir.

Zamanla, nadasa bırakılan tarlalarda ve köy ortak meralarında yayılmaya
bırakılan hayvanların ahırlara alınması ve böylece toplanan hayvansal
gübrenin tarlalara serpilmesiyle yavaş yavaş değişen münavebe sisteminde
nadas alanları, yerini patatese bırakır hale gelmiştir.

• Patates, Avrupa’da başlangıçta gıda maddesi olarak değer görmemiş, daha
çok bahçelerde süs bitkisi olarak veya tıbbi amaçlarla ilgi çekmiştir.

Patatesin ilk Avrupa illüstrasyonu 
(1589)



• Patatesin Avrupa’da botanik bahçelerinden çıkarak yaygınlaşmasında
Katolikler ve Protestanlar arasındaki savaşlar önemli rol oynamıştır. Fransa’da
bazı ilerici Protestanlar (Hugenotlar), patates tarımı da dahil olmak üzere
sanayi ve tarımda çeşitli teknoloji geliştirmişlerdir. Ancak çoğunluğu Katolik
olan Fransa’dan 1685 yılında sürülmeleriyle birlikte patates tarımını ve
modern tarım tekniklerini, Hollanda ve Almanya gibi kendilerine tolerans
gösteren ülkelere götürmüşlerdir.

• Katolik ve Protestan ülkeler arasında devam eden otuz yıl (1618-1648)
savaşlarının neden olduğu kıtlıklar bütün Avrupayı etkilemiştir. Bunun başlıca
nedeni savaşan orduların geçtikleri köylerdeki tahıl ambarlarını talan etmeleri
ya da ekili tarlaları yakmalarıdır. Zamanla, patatesin bu talana karşı oldukça
güvenli bir ürün olduğu ortaya çıkmıştır.

• 1744'te Prusya'da Büyük Frederick, halkına patates yetiştirmelerini ve
yemelerini emretmiştir. Prusya’da köylüler patates yetiştirmeye zorlanırken
patates üretiminde ordu da devreye sokulmuştur. Ordunun da patates
üreticiliğine girmesiyle birlikte patates yalnız Prusya’nın değil, yirmi yıl içinde
tüm Avrupa’nın temel besin maddesi olmuş.

• Fransa dışında kıta Avrupası’nın geri kalanında patates üretimi hızla artış
göstermiştir. Patates savaşları da denilen Prusya ile Fransa arasındaki Yedi Yıl
Savaşları’nda, Prusya’nın Fransa’ya üstünlük kazanmasında Prusyalıların
patates yetiştiriyor olmasının önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Hougenotların Almanya’da (Brandenburg) 
Karşılanması (Hugo Vogel)

Prusya Kralı II. Frederick patates hasadını 
inceliyor. (1886)



• Yedi Yıl Savaşları’nda Almanlara tutsak düşen Fransız eczacı Antoine-
Parmentier tutsaklığı döneminde patates yiyerek hayatta kalıyor. Parmnetier
Fransa’ya döndükten sonra hayatının geri kalanını patatesin tanıtılmasına
adamıştır.

• İhtiyaç duyulduğunda tahıllar gibi daha sıradan yiyeceklerin yerine
geçebilecek patatesin erdemlerini yücelttiği ödüllü bir makale de dahil olmak
üzere birçok makale ve broşür yazmıştır. 1772 yılında Paris Tıp Fakültesinin
patatesin yenilebilir olduğunu ilan etmesine rağmen patatese karşı direnç
hala devam etmiştir. Hatta Parmentier’in patates denemelerini yürüttüğü
hastane bahçesinin sahibi papazlar denemeleri yasaklamışlardır.

• Parmentier, Fransa Kralı 16. Louis ve Kraliçe Maria Antoinett’i ikna ederek
saraya ait bahçelerde patates dikimi yapmış, ayrıca bu alanın etrafına silahlı
nöbetçiler koyan Parmentier halkta patates karşı bir merak uyanmasını
sağlamıştır. Patatesler olduğunda bir gece nöbetçiler kaldırılınca patatesler
meraklı ve kıtlık çeken halk tarafından yağmalanmış, bu şekilde halkın
patatesle tanışması sağlanmıştır.

Antoine Parmentier



• Kıta Avrupası dışında patates yetiştiriciliği 1699 yılında Britanya ve İrlanda'nın
her yerinde yaygınlaşmıştır. Ancak patatesin en hızlı adapte edildiği yer
İrlanda'ydı. Bu, hem elverişli iklimsel hem de sosyo-ekonomik koşullardan
kaynaklanıyordu.

• Çoğu İngiltere'de yaşayan, toprak sahipleri, İrlanda'nın en iyi tarım arazilerinin
büyük bir bölümüne sahipti. İrlanda aslında İngiltere'nin bir tarım kolonisiydi.
İrlanda'ya girişinden sonra patates, geçimini sağlayabilecekleri çok küçük bir
toprağı olan büyük İrlandalı ailelerin ana besini haline geldi.

• Aslında, bir dönümlük patates ve tek bir ineğin sütü bütün bir aileyi
doyurmaya yetiyordu; böyle bir diyet ne kadar monoton olursa olsun, son
derece sağlıklı, güçlü bir kırsal nüfusu sürdürmek için yeterliydi. En fakir
İrlandalı ailenin bile, kira, giysi ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmasına
yardımcı olabilecek bir domuzu beslemek için fazladan patates yetiştirmesi
yaygın hale geldi.

• Patates bol ve nispeten besleyici olduğundan, patates yetiştiriciliği büyük
aileleri destekledi ve patatesin önemli bir ürün haline geldiği yerlerde nüfus
patlamaları meydana geldi. İrlanda'nın nüfusu hızla artarak, 1750'de yaklaşık
3 milyon iken, 1841'de 8 milyonun üzerine çıkmıştır.



• Ancak İrlanda’da, 1845 yılında başlayıp 1852 yılında son bulan
Büyük Kıtlık ya da İrlanda Patates Kıtlığı ismiyle adlandırılan, kitlesel
açlık ve göç dönemi yaşanmıştır.

• Büyük kıtlığa, halkın temel gıda maddesi olan patatese bulaşan geç
yanıklık hastalığı olarak da bilinen patates mildiyösü (Phytophtora
infestans) hastalığı sebep olmuştur.

• 1845’te dikilen patatesin %40'ını, sonraki yıl tamamını yok eden
hastalık, yalnızca tarladaki değil ambarlardaki patatesleri de
etkilemiştir. Bunun sonunda halk yedi yıl boyunca açlık çekmiştir.

• Kıtlık, açlıktan, kolera ve tifüs gibi buna bağlı hastalıklardan bir
milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.

• En az 1 milyon İrlandalı da Kuzey Amerika kıtasına göç etmiş ve
buraya yerleşmiştir. Kennedy ve Regan gibi A.B.D.' nin başkanlığını
yapmış kişiler de, patates kıtlığı nedeniyle göç etmiş İrlandalı
göçmen ailelerdendir.



• Kraliçe Victoria, açlıktan ölmekte olan İrlandalılara yardım etmek için 5
sterlin verdiği iddia edilse de gerçekte, Ocak 1847'de İngiliz Yardım
Derneği'ne 2.000 sterlin bağışlamıştır.

• Dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid başlangıçta 10.000 sterlin teklif
etmiştir. Ancak İstanbul'daki İngiliz Konsolosu ona İngiliz Kraliçesinden
daha fazla para göndermenin kraliyet protokolüne aykırı olacağını
söyledi. 1847 yılında İrlanda halkı için 1.000 sterlin para ve 3 adet tahıl
yüklü gemiyi İrlanda'ya göndermiştir.

• Padişahın cömert katkısı İrlanda'daki insanlar tarafından minnetle
karşılanmıştır ve "İrlanda soyluları, beyleri ve sakinleri" tarafından
resmi bir teşekkür mektubu gönderilmiştir.

• Daha sonraki yıllarda bazı çeşitlerin geç yanıklık hastalığından
etkilenmediği fark edilmiş ve hastalığa dayanıklı çeşitlerin
geliştirilmesinin önü açılmıştır.

Sultan Abdülmecid Kraliçe Victoria

İrlandalıların Padişaha
teşekkür mektubu 

Padişahın  yardımına dair haber  
1847 - London Times



• Patatesin Anadolu’ya geliş zamanı tam olarak bilinmemekle birlikte
iki farklı görüş öne çıkmaktadır.

• 1- Anadolu’da patatesin ilk olarak 1850’li yıllarda (1853) Sakarya
nehri vadisindeki Akova’da İstanbul boğazının yakınlarında ve
Adapazarı bölgesinde üretildiğidir.

• 2- Patatesin Anadolu’ya ilk olarak 1870’li yıllarda kuzeyden Rusya ve
Kafkasya üzerinden geldiği ve Doğu Anadolu ve Karadeniz yaylarında
yetiştirilmeye başlandığıdır.

• Ancak 1870’li yıllarda Doğu Anadolu’daki Erzurum vilayetinin değişik
bölgelerinde patates üretiminin kayıtlara girmiştir. Bu durumda
patatesin bölgeye daha önceleri girmiş olduğu sonucuna varılabilir.

• 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya çok
sayıda göç meydana gelmiştir. Bu dönemde gelen göçmenlerin
patatesi bölgeye getirdikleri kuvvetli bir ihtimaldir.

• Doğu Anadolu’da patatese kartol ismini verilmiş olması bölgeye
Rusya ve Kafkasya üzerinden gelmiş olması ihtimalini
güçlendirmektedir.



• Patates Anadolu’daki ilk yıllarında fazla rağbet görmemiş, uzun
süreler vergiden muaf tutularak ve devamlı teşviklerle üretimi
yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

• Anadolu’da patates tarımının yaygınlaşmasında, 1908-1910 yılları
arasında Marsilya’dan yeni çeşitlere ait tohumlukların getirilmesi ve
bunlardan yüksek verimlerin alınması önemli bir yer tutar.

• Patates Anadolu’ya gelişi ve yaygınlaşmasının temel nedeni genel
verim düşüklüğü ile kuraklık, çekirge vb. afetler nedeniyle özellikle
19. yüzyılda yaşanan kıtlıklardır.

• Osmanlı Devleti açısından kıtlıklara bir çözüm olarak sunulan
patates, vergi muafiyeti ve tohumluk teşvikleri ile 20. yüzyılın ilk 10
yılında artık önemli seviyede üretilir olmuştur. Patates bu dönemde
Osmanlı toplumunun klasik besinlerinin yanında yer almaya
başlamıştır.

• Türkiye’de patates üretimi 1930’lara kadar yavaş bir ilerleme
göstermiş; ancak bu tarihten sonra hızla artmaya başlamıştır.
1970’lerde Ülkesel Patates Projesinin hayata geçirilmesi ve 1980’li
yıllarda özel tohumculuk sektörünün teşvik edilmesi, patates
üretiminin artmasına önemli katkılar yapmıştır.





Grafik 1. 2009-2019 Yılları Arasında Dünyada  Patates Üretim Miktarları.
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Dünya Asya K. ve G. Amerika Avrupa Afrika

 FAO 2019 yılı verilerine göre dünyada toplam 155 ülkede (toplam ülke

sayısı 195) yetiştirilen patatesin üretim alanı 17,34 milyon hektar,

üretim miktarı ise 370 milyon ton olmuştur.

 En fazla patates üreten on ülke sırasıyla; Çin, Hindistan, Rusya, Ukrayna,

ABD, Bangladeş, Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya’dır. Çin,

Hindistan, Rusya, Ukrayna ve A.B.D dünyada sürekli olarak en fazla

patates üretiminin yapıldığı ilk beş ülke olurken, bu ülkeler aynı zamanda

dünyadaki toplam üretimin de %55’ini gerçekleştirmektedirler.

 Dünya üretiminden Çin %25, Hindistan %14, Rusya %6, Ukrayna %5,5, ve

A.B.D %5 pay almaktadır. Dünya patates üretiminde ülkemiz %1,34’lük

pay ile 17. sırada yer almaktadır.

 2019 yılında Dünyada patates verimi 2.136 kg/da iken Türkiye’de 3.537

kg/da olmuştur. Dünyadaki verim 60 kg dan 5.064 kg’a kadar

değişmektedir.



Asya
52%

K. ve G. 
Amerika

12%
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29%
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Grafik 2. Kıtalara Göre Patates Üretim Dağılımları (FA0 2019).

• En fazla patates üreten kıtalar sırasıyla Asya, Avrupa, Kuzey & 
Güney Amerika ve Afrika’dır.

• Üretimin %52’si Asya kıtasında olmakla birlikte bu üretimin %75’i 
ise sadece Çin ve Hindistan tarafından gerçekleşmiştir.

• Avrupa’nın üretimdeki payı %29  iken AB ülkelerinin üretimdeki 
payı %15 olmuştur.

• Kuzey ve Güney Amerika’da üretimi %12 iken, Afrika kıtasında 
üretim %7olmuştur



Yıllar
Dikim Alanı

(da)

Alan Artışı

(%)

Üretim

(Ton)

Üretim Artışı

(%)

Verim

(kg/da)

Verim Artışı

(%)

2003 1.950.000 100,00 5.300.000 100,00 2.717,95 100,00

2010 1.388.660 71,21 4.513.453 85,16 3.250,22 119,58

2011 1.429.849 73,33 4.613.071 87,04 3.226,26 118,70

2012 1.720.867 88,25 4.795.122 90,47 2.786,46 102,52

2013 1.250.297 64,12 3.948.000 74,49 3.157,65 116,18

2014 1.297.032 66,51 4.166.000 78,60 3.211,95 118,18

2015 1.538.022 78,87 4.760.000 89,81 3.095,00 113,87

2016 1.447.056 74,20 4.750.000 89,62 3.283,00 120,78

2017 1.428.835 73,27 4.800.000 90,57 3.360,00 123,62

2018 1.359.373 69,71 4.550.000 85,85 3.348,00 123,18

2019 1.408.967 72,25 4.979.824 93,96 3.538,00 130,17

2020 1.479.935 75,89 5.200.000 98,11 3.514,00 129,29

Tablo 1. Türkiye’de Yıllara Göre Patates Dikim Alanı, Üretim Miktarı ve Verimi (TÜİK).

 Patates, ülkemiz tarımı içinde

en önemli bitki türlerinden

biri olup buğday, şeker

pancarı, arpa ve domatesten

sonra en fazla üretimi yapılan

beşinci bitkidir.

 Patates üretimi 2020 yılında

yaklaşık 148 bin ha alanda 5,2

milyon ton olarak

gerçekleşmiştir.



Resim 1. Türkiye’de Patates Üretimi Yapılan İller ve Üretim Yoğunluğu.

 Ülkemizde ana ürün, turfanda ve ikinci ürün
olmak üzere patates üretim sistemleri
uygulanmaktadır.

 Bu nedenle de ülkemizin hemen her
yöresinde yılın belirli dönemlerinde patates
üretimi mümkün olmakta, Nisan ayından
başlayarak Aralık ayı sonuna kadar patates
hasadı devam etmektedir.
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Grafik 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1’e Göre Patates Üretim Miktarları*

*TÜİK, 2020

 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1’e
Göre en fazla üretim Orta Anadolu, Ege ve Batı
Anadolu bölgelerinde gerçekleşmektedir.



2019 2020

Sır

a
İl

Üretim

(ton)

Dikilen 

alan

(dekar)

Verim

(kg/da)

Sır

a
İl

Üretim

(ton)

Dikilen 

alan

(dekar)

Verim

(kg/da)

1 Niğde 716.180 183.850 3.895 1 Niğde 689.312 182.820 3.770

2 Konya 599.699 143.540 4.178 2 Konya 638.171 151.807 4.204

3 Afyon 532.410 142.163 3.745 3 Afyon 551.453 153.387 3.595

4 Kayseri 451.798 110.839 4.113 4 Kayseri 540.824 124.160 4.356

5 İzmir 390.481 112.100 3.483 5 İzmir 435.925 129.000 3.379

6 Nevşehir 321.301 70.773 4.540 6 Nevşehir 289.413 69.849 4.143

7 Adana 251.408 66.761 3.766 7 Aksaray 250.349 58.155 4.305

8 Aksaray 239.650 56.250 4.260 8 Adana 211.265 60.905 3.469

9 Bitlis 190.511 50.095 3.803 9 Bitlis 194.353 44.920 4.327

10 Sivas 180.756 58.495 3.090 10 Sivas 192.630 65.873 2.924

Tablo 2. Türkiye’de En çok Patates Üreten İller (TÜİK).

 2020 yılında Türkiye’de 72 ilde
patates üretimi gerçekleştirilmiştir. En
fazla üretim yapan il Niğde olup
182.820 da alanda 689.312 ton
üretim gerçekleşmiştir. Niğde’nin
ortalama verimi 3.770 kg/da’dır.

 Niğde, Konya ve Afyonkarahisar
patates üretiminde önemli üç
ilimizdir. Ülke üretiminin yaklaşık
%36’sını, ekim alanlarının ise %33’ünü
bu üç ilimiz oluşturmaktadır.
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• Üretilen patatesler büyük oranda yurt içinde 
tüketilmektedir.

• Patates çoğunlukla yemeklik ve  parmak patates  olarak 
kullanılmaktadır.

• Dünyada kişi başına patates tüketimi ortalama 34 kg, Avrupa’da 
kişi başına patates tüketimi ortalama 75 kg iken ülkemizde ise 
kişi başına tüketim 47,1 kg’dır. (FAO,2018)



• Patates sanayide parmak patates, cips ve un olarak Adapazarı, Bolu, İstanbul,
İzmir, Konya, Mersin/Tarsus, Yozgat, Afyon, Aksaray ve Nevşehir illerinde
işlenmektedir.

• İşlenen bu ürünler özellikle patates cipsi ve dondurulmuş parmak patates
olarak iç ve dış piyasalara pazarlanmaktadır.

• Son zamanlarda patatesin taze halde yemeklik olarak
tüketilmesi azalmakta, buna karşılık hazır patatesli
yiyeceklerin tüketimi ise giderek artmaktadır.





o İthalat ve ihracat esas itibariyle üç noktada 
yoğunlaşmaktadır:

1) Çoğunlukla birbirine yakın ülkeler arasında 
gerçekleşen normal patates ticareti, 

2) Akdeniz ülkelerinden Avrupa ülkelerine yapılan 
turfanda patates ticareti, 

3) Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden diğer 
ülkelere yapılan tohumluk ihracatı. 
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Grafik 4. 2015-2019 Yılları Arasında Dünyadaki ithalat ve ihracat miktarları (FAO).

• Dünyada en çok Asya kıtasında patates üretilmesine rağmen Avrupa ve A.B ülkeleri ithalat ve ihracatta en yüksek paya
sahiptirler. Dünya patates ticaretinin yaklaşık %70’i AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

• Avrupa’nın patates ticaretinde diğer kıtalara göre fazla gelir elde etmesinin nedeni kaliteli tohumluk piyasasını elinde
bulundurmasıdır.
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Grafik 5. 2015-2019 Yılları Arasında Dünyadaki Patates İthalat ve İhracat Parasal Değerleri (FAO).

• Gelişmekte olan ülkelerdeki patates üretiminin artması, tohumluk patateste önemli bir talep yaratmakta,
ticaret hacminin artmasında, tohumluk patatesin önemli bir paya sahip olmasını sağlamaktadır.

• Dünya tohumluk piyasasının büyük ölçüde AB ülkelerinin kontrolünde olması nedeniyle AB, patates
ticaretinde net ihracatçı konumundadır.
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Tablo 3. En Fazla İhracat ve İthalat Yapan Ülkeler  (FAO-2019)

İHRACAT İTHALAT

Ülkeler
İhracat 

Miktarı (Ton)

İhracat Değeri

(Milyon $)
Ülkeler

İthalat Miktarı 

(Ton)

İthalat Değeri 

(Milyon $)

Dünya 14.748.557 5,15 (milyar $) Dünya 15.816.806 5,36 (milyar $)

1.Fransa 2.323.364 805,47 1.Belçika 3.141.332 748,12

2.Hollanda 2.282.985 994,68 2.Hollanda 1.907.297 446,43

3.Almanya 1.875.696 437,19 3.İspanya 838.183 329,36

4.Belçika 998.672 228,44 4.Almanya 749.772 347,71

5. Mısır 684.735 266,15 5. İtalya 640.284 237,56

6.Pakistan 624.525 115,29 6.Fransa 413.591 156,09

7.İran 563.283 152,31 7. A.B.D 412.407 220,32

8.A.B.D 549.620 255,47 8.Portekiz 404.359 122,46

9.Çin 503.509 398,09 9.Ukrayna 394.981 59,45

10.Kanada 442661 228,82 10.Irak 387.000 130,00

17.Türkiye 185.002 42,11 27.Türkiye 123.406 55,97

• 2019 yılı dünya patates ihracat miktarı 14,75 milyon ton
ve değeri ise 5,15 milyar $’dır. En fazla ihracat yapan
ülkeler sırasıyla Fransa, Hollanda ve Almanya ’dır.

• 2019 yılı dünya patates ithalat miktarı 15,82 milyon ton
ve değeri ise 5,36 milyar $’dır. En fazla ithalat yapan
ülkeler ise sırasıyla Belçika, Hollanda ve İspanya’ dır.

• Türkiye ihracatta 17. sırada ithalatta ise 27. sırada yer
almıştır (2018 - 13. ve 72. sıra)



Türkiye Patates Dış Ticaret Verileri

Tablo 4. Türkiye Patates İhracat ve  İthalat  Miktarları (TÜİK).

Yıllar

İhracat

Miktarı 

(Ton)

İhracat 

Değeri 

(1000$)

İthalat 

Miktarı

(Ton)

İthalat 

Değeri 

(1000$)

2010 84.365 9.700 23.360 16.955

2011 100.483 17.375 27.070 21.660

2012 91.358 10.585 23.053 16.467

2013 316.327 43.208 9.431 7.880

2014 13.539 4.297 28.570 21.744

2015 13.283 1.427 46.250 28.562

2016 191.489 23.125 29.135 20.264

2017 205.239 27.719 17.253 11.285

2018 260.068 26.416 21.729 14.852

2019 144.591 26.648 80.603 44.245

2020 124.132 22.695 24.851 15.914

• Türkiye’de gerek ithalat gerekse ihracat değerlerinde yıllara göre
dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Uluslararası ticaretteki bu
dalgalanmalar, ülkemizde patates üreticilerinin pazarlama
konusunda önemli sıkıntılar yasamasına neden olmaktadır. Ayrıca
komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik problemler de patates
ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

• İthal edilen patateslerin tamamı, tohumluk üretimi amacıyla
getirilen ileri kademedeki tohumluk yumrulardır.

• Üretim miktarı dikkate alındığında ülkemiz taze patateste ihracatçı
konumunda yer almaktadır.

• Patates ithalatındaki gümrük vergi oranı %19,3’tür. 2020 yılı patates
ihracatının %97,7’si taze, %2’si tohumluk ve çok az miktarda da
dondurulmuş patates olarak gerçekleştirilmiştir. İhracat değeri
açısından 2020 yılı patates ihracatı değerinin %96’sını taze, %3,2’sini
ise tohumluk patates oluşturmaktadır.



Türkiye Patates Dış Ticaret Verileri

Grafik 6. Türkiye’nin Taze Patates İhracatı ve Tohumluk Patates İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı.



İHRACAT İTHALAT

Ülkeler
İhracat Miktarı 

(Ton)

İhracat Değeri

(Milyon $)
Ülkeler

İthalat Miktarı 

(Ton)

İthalat Değeri 

(Milyon $)

Dünya 8.626.568 8,04 Milyar $ Dünya 8.346.619 8,32 (milyar $)

1.Belçika 2.737.717 2,19 Milyar $ 1.A.B.D 988.413 1,01 Milyar$

2.Hollanda 1.937.656 1,80 Milyar $ 2.İngiltere 730.615 731,26

3.A.B.D 1.095.161 1,28 Milyar $ 3.Fransa 636.711 579,86

4.Kanada 1.038.544 1,06 Milyar 4.Hollanda 408.575 321,96

5.Fransa 376.490 417,53 5.Japonya 395.461 511,06

6.Almanya 351.161 307,26 6.Almanya 362.792 396,80

7.Arjantin 227.989 209,53 7.Brezilya 340.570 321,12

8.Polonya 207.861 177,66 8.İtalya 315.742 322,40

9.Mısır 80.451 78,18 9.İspanya 308.181 249,46

10.Y. Zelanda 77.684 67,68 10.S.Arabistan 232.113 244,61

14.Türkiye 46.748 42,39 117.Türkiye 2.208 0,98

Tablo 5. En Fazla Dondurulmuş Patates İhracatı ve İthalatı Yapan Ülkeler (FAO-2019)
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A.B.D
%12
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• 2019 yılı dünya dondurulmuş patates ihracat miktarı 8,63 m. ton ve
değeri ise 8,04 milyar $’dır. En fazla ihracat yapan ülkeler sırasıyla
Belçika, Hollanda ve A.B.D ’dir.

• 2019 yılı dünya dondurulmuş patates ithalat miktarı 8,35 m. ton ve
değeri ise 8,32 milyar $’dır. En fazla ithalat yapan ülkeler ise sırasıyla
ABD, İngiltere ve Fransa’ dır.

• Türkiye ihracatta 14. sırada ithalatta ise 117. sırada yer almıştır.

İhracatı İthalat



Türkiye Dondurulmuş Patates Dış 
Ticaret Verileri

Yıllar İhracat Miktarı (Ton)
İhracat Değeri  

(1000$)
İthalat Miktarı (Ton) İthalat Değeri (1000$)

2015 2.820 2.440 12.191 8.404

2016 32.344 24.051 767 1.087

2017 52.566 39.927 1.241 1.653

2018 36.186 29.055 690 886

2019 46.748 42.385 2.208 978

Tablo 6. Türkiye Dondurulmuş Patates İhracat ve İthalat Miktarları (FAO).

• Türkiye’de dondurulmuş patates ihracatında yıllara göre artış gözlenmektedir.

• Dünyada gelişmiş ve gelişen ülkelerde, sofralık taze patates tüketimi azalırken endüstriyel
patates ürünlerinde tüketim artmıştır.



Türkiye’de Patates Üretiminin 
Geleceği  ve Öneriler

• Patates sadece ülkemizde değil dünyada en önemli birkaç bitkisel gıda kaynağından
birisidir. Patatesin beslenmedeki yeri ve önemi ile geniş kullanım alanı göz önüne
alındığında, üretiminin sürekli ve yeter miktarda yapılması gerekmektedir. Bu
nedenle Türkiye’de patates üretiminden vazgeçilmesi veya üretimin azaltılması
mümkün değildir.

• Üretim daralmasına bağlı olarak fiyatı aşırı yükseldiğinde ülke genelinde krize neden
olmakta, öte yandan üretim (arz) fazlası nedeniyle fiyatı çok düşük olduğunda
yüksek üretim maliyeti nedeniyle üreticileri iflasa sürükleyebilmektedir. Maalesef
ülkemizde birçok alanda olduğu gibi patates sektörü ile ilgili de uzun vadeli
planlamaların yapıldığı sistemli bir politika bulunmamaktadır.

• Kriz zamanlarında bazı geçici çözümler üretilmeye çalışılmakta, ancak sektörü
yönlendirici bir politika izlenmemektedir.



Türkiye’de Patates Üretiminin 
Geleceği  ve Öneriler

• Türkiye’de patates sektörünün geliştirilesi için gereken çalışmalar ve politikalar
konusunda öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

I. Öncelikle teknolojik olanaklardan da yararlanılarak sektörle ilgili doğru ve güvenilir
verilerin toplanması sağlanmalıdır.

II. Ürünün üretiminden pazarlamasına tüm sorunların çözümü için en etkili yol
üreticilerin örgütlenmesini (kooperatif, birlik vb.) sağlamaktır. Bu nedenle, özellikle
üreticiler düzeyinde, örgütlenme teşvik edilmelidir.

III. Patates sektörünün yetiştiriciliğinden tüketicinin sofrasına kadar her aşamasındaki
sorunlarıyla ilgilenecek; patates sektörü ile ilgili konularda ülke politikalarının
oluşmasını ve yönlendirilmesini sağlayacak; sorunların çözümüne yönelik projeler
üretecek bir Ulusal Patates Konseyi’nin oluşturulması sağlanmalıdır.



Türkiye’de Patates Üretiminin 
Geleceği  ve Öneriler

IV. Yerli çeşit ıslahı ve tohumluk üretiminin artırılması konusundaki politika
devam ettirilmelidir. Yerli çeşitlerin tohumluk üretimini yapan firmalara
pozitif ayrıcalıklar sağlanarak yerli üretim desteklenmelidir.

V. Ar-Ge politikalarında patates üretim sistemlerinin iyileştirilmesine ve
girdi kullanımının optimizasyonuna yönelik konuların da öncelikli alanlar
arasına dâhil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarının yayımı
ve üreticilerin eğitimi konularındaki çalışmalar artırılmalıdır.



Türkiye’de Patates Üretiminin 
Geleceği  ve Öneriler

VI. Hastalık ve zararlı gelişimini takip ederek üreticileri zamanında önlem almaya
teşvik edecek erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir.

VII. Patates sanayinin geliştirilmesine yönelik destek/teşvik sistemleri oluşturulmalıdır.
Patates işleme tesislerinin artması, sözleşmeli üretimin yaygınlaşması, fiyat ve satış
garantisi, kaliteli tohumluk ve doğru girdi kullanımı gibi üretimle ilgili birçok sorunun
çözümüne dolaylı yönden önemli katkılar yapacaktır. Bu konuda özellikle patates
üretimin yoğun yapıldığı illerde özel teşvik programları başlatılabilir.

VIII. Patates hacimli bir ürün olduğundan uzak mesafeli uluslararası ticarete çok uygun
bir ürün değildir. Ancak Türkiye, uluslararası patates ürünleri (tohumluk, sofralık
patates, işlenmiş ürünler) ticaretinin hızlı geliştiği bir bölgede yer almaktadır. Bu fırsatı
iyi değerlendirmek için tüm kategorilerde ihracatın artırılmasına yönelik politikalar
geliştirilmelidir.
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Arge Çalışmaları
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1. Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı Projesi

2. Niğde Koşullarında Farklı İkim Nöbeti Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite

Özellikleri İle Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri Projesi

3. Patates Mini Yumru Üretiminde Aeroponik Ve Topraklı Ortam Yöntemlerinin Verim Ve

Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması

4. Patates Siğili Hastalığı Üzerine Çalışmalar



6) Orta Anadolu Patates Islahı ve Doku Kültürü Çalışmaları Projesi

7) Bazı Patates Çeşitleri ve Islah Klonlarının Patateste Kist Nematodu (Globodera
rastochiensis, Wollenweber)’na Karşı Dayanıklılığının Belirlenmesi

5) Patates Mini Yumru Üretiminde Akan Su Kültürü, Aeroponik ve Topraklı Ortam
Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması

6) Çeşit Tescil Denemeleri

7) Patates Çeşitleri Adaptasyon Denemeleri



ORTA ANADOLU PATATES ISLAHI 
PROJESİ
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Bu proje ile;

 Orta Anadolu Bölgesine uyumlu, yüksek verimli, ve hastalıklara dayanıklı yerli çeşitlerin

geliştirilmesi ve çeşit geliştirme süresinin doku kültürü yöntemi kullanılarak kısaltılması

amaçlanmıştır.

 TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmaların 2009 yılında tamamlanmasından dolayı,

bugüne kadar yürütülen çalışmalarda devamı yönünde aksaklık olmaması ve temel

tohumluk üretim çalışmaları adı altında sistemin devamlılığının sağlanması projenin

diğer bir amacıdır.

 Bu amaçlar doğrultusunda proje çalışmaları farklı jenerasyonlarda binlerce yerli çeşit

adayı arasında seleksiyon ve doku kültürü yöntemi ile tohumluklarının çoğaltılması

çalışmaları devam etmektedir.



PATATESTE ISLAHIN AMACI

Yemeklik-protein oranı yüksek, kuru maddesi yüksek, kalite üstünlüğü ve yüksek verimli,

iyi çeşit elde etmek.

Nişasta üretimi için; nişasta oranı ve yumru verimi yüksek çeşit elde etmek.

Sanayi hammaddesi, cips, parmak patates, konservelik yumru elde etme amaçlarına

uygun çeşit elde etmek,

Üretim bölgelerine uygun, dona, kuraklığa, aşırı iklim koşullarına dayanıklı normal ve

turfanda üretime elverişli çeşit üretmek.



PATATESTE ISLAHIN AMACI

Böceklere, mantar ve virüs hastalıklarına, patates mildiyösüne, uyuz hastalığına, mozaik

virüslerine, yaprak kıvırcık virüsüne, nematoda, diğer hastalık ve zararlılara dayanıklı

çeşitler elde etmek.

Depolama koşullarına, depo hastalıklarına dayanıklı, nakil koşullarına uygun çeşitler elde

etmek ve üretmek

Yumru şekli ve düzgünlüğü, yabancı otlara karşı baskın yaprak özelliği, düşük indirgen

şeker içeriği, makinalı hasada uygunluk



MELEZLEME PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

 Patates ıslahında, ebeveynlerin seçilmesi önem arz etmektedir. Islahta, başarıya ulaşmada

en önemli faktör, ıslah amacına uygun ebeveynlerin seçimidir.

 Islahta, ebeveyn olarak doğrudan , ticari çeşitler seçilebileceği gibi, yabani türlerde

kullanılmaktadır.

(Ana) Olgunlaşma Grubu Kullanım Amacı

Marfona Orta Erkenci Yemeklik

Marabel Erkenci Yemeklik

Agria, Orta Geçci Yemeklik, Sanayilik 

Electra Orta Erkenci Yemeklik

L.Claire
Orta Erkenci Sanayilik (cips)

Alegria Orta Erkenci Yemeklik

(baba) Olgunlaşma Grubu Kullanım Amacı

VR 808 Orta Erkenci Sanayilik (Parmak, cips)

Hermes Orta Geçci Sanayilik (cips)

Van Gogh Orta Geçci
Yemeklik, Sanayilik 
(parmak)

L.rosetta Geçci Sanayilik (parmak, cips)

Palladia Orta Geçci Yemeklik

Banba Geçci Yemeklik
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SERALARDA MELEZ BAHÇESİ 

OLUŞTURULMASI
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Melez Bahçesi
Melezleme İşlemi

Melez Patates Meyveleri Melez Tohumları Çıkarma İşlemi



MELEZLEME ÇALIŞMALARI



 Melezlemeden sonra ki yıl ayrı ayrı kombinasyonlarda GPT tohumları saksılara ekimi

yapılmaktadır.

 Arazide her yıl seleksiyon yapılarak amacımıza uygun çeşitler elde edilir.

 Milli ve Yerli bir patates çeşidinin ortaya çıkması yaklaşık 9-10 yıl sürmektedir.
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Yumruda Sürgün Gelişimi Yumrudan Sürgün Alımı

Sürgünlerin Dezenfeksiyonu Mikroskop Altında Meristem Alımı
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Meristem Aktarımı ve Gelişimi Meristemden Gelişen İn-Vitro Bitki

İn-Vitro Fidelerin Çoğaltımı İn-Vitro Fidelerin Gelişimi
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İn-Vitro Fidelerin Büyütme Odasında 

Gelişimi

Seraya Aktarılacak İn-Vitro Fidelerin 

Dış Ortama Adaptasyonu

İn-vitro Fidelerin Seraya Aktarılması Serada Gelişmiş Bitkiler
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Mini Yumru Hasadı Hasat Edilmiş Mini Yumrular

Hasat Sonrası Değerlendirme Depolamaya Hazır Mini Yumrular
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Mutasyon çalışmaları ile bölge şartlarına uygun, verimli, hastalık ve zararlılara
dayanıklı patates çeşitleri geliştirilerek Üreticilerin hizmetine sunulması amaçlanmıştır.

Bu Araştırma çalışmaları kuruluşumuzun arazi ve laboratuvarlarında yürütülmüştür.
Çalışmada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapılmıştır.

Proje çalışmalarında çok sayıda çeşit adayları üzerinde seleksiyon çalışmaları
yapılmıştır. Gerekli seleksiyon çalışmaları sonucunda 4 adet klon patates çeşit adayı
seçilmiştir.

Araştırma çalışmaları sonucunda standart çeşitlerden verim ve kalite yönünden üstün
görülen çeşidimiz NAHİTA ismiyle tescil edilmiştir.
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 Niğde koşullarında patates üretim alanlarında üreticilerimize model oluşturması, bölge
topraklarının daha dengeli kullanımı yanında, hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin
kontrolünün sağlanması ile bölgede sürdürülebilir tarım sisteminin uygulanmasına
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 Araştırma çalışmalarında Niğde yöresin uygulanabilecek 18 farklı ekim nöbeti sistemi
incelemeye alınmıştır.

 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında oluşturulan sabit parseller
üzerinde çalışmalar, 2002-2020 yıllarında yürütülmüştür. 2021 yılında da çalışmalara
devam edilmektedir.

 Patatesin üst üste dikiminden ve patatesin içinde bulunduğu ekim nöbeti sistemlerindeki
verim durumları, toprak özellikleri, ortalama brüt gelirleri ve net gelirleri
incelenmektedir.
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ÇEREZLİK KABAKPATATES

ŞEKER PANCARI KOLZA
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BUĞDAYMACAR FİĞİ

SARIMSAK SOYA FASULYESİ
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FASULYEMISIR

BEZELYE AY ÇİÇEĞİ
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 Aeroponik sistem patatesin kökleri karanlık

kapalı bir alanda asılı ve besin solüsyonunun belli

aralıklarla köklere püskürtüldüğü bir yetiştirme

tekniğidir.

30
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 Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 adet

mini yumru elde edilebilirken, Aeroponik

yetiştirme tekniği ile fide başına 100-150

mini yumru elde edilebilmektedir.

Geleneksel yönteme göre 25-30 kat fazla

mini yumru üretilebilmektedir.

GELENEKSEL

AEROPONİK



AEROPONİK ORTAMDA MİNİ YUMRU ÜRETİMİ
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 Elde edilen mini yumrular açık arazide 3-4 yıl

çoğaltıldıktan sonra yüksek kalitede

tohumluk olarak kullanıma hazır hale gelir.

Böylece yüksek kalitede tohumluk patates

ihtiyacının karşılanması mümkündür.
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Türkiye’de ticari patates çeşitlerinin siğil [Synchytrium

endobioticum (Schilb.) Per.] hastalığına reaksiyonları ve

hastalığın verime etkisi konusunda 2004-2005 yıllarında

kuruluşumuzun da içinde bulunduğu bir çalışma

yürütülmüştür.

Çalışma sonucunda; ticari çeşitlerden Latona, Provento ve

Van Gogh çeşitlerinin tolerant, diğer çeşitlerin ise hassas

olduğu ortaya konmuştur.

2011-2012 yıllarında siğile dayanıklı çeşitlerin belirlenmesi

kapsamında yürütülen çalışmalarda Megusta çeşidi

patates siğili yönünden belirti vermeyen çeşit olarak tespit

edilmiştir.
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2013 yılından itibaren TAGEM ve TÜBİTAK destekleri ile Patates siğili hastalığına

dayanıklı çeşitlerin moleküler markörlerle belirlenmesi amacıyla çalışmalar Enstitümüz

bünyesinde başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapılan üç yıllık seleksiyon çalışmaları sonucunda; PAİ-12-11-76 ve PAİ-12-

11-143 klonları patates siğil hastalığına dayanıklı klonlar olarak belirlenerek doku

kültürü yöntemiyle sağlıklı çoğaltım programına alınmıştır.

Yeterli sayıda tohumluğa ulaşıldığında bu klonlar ile tescil denemelerine başvurulacaktır.



Bu projeler sonucunda;



Yemeklik ve tohumluk alanların ayrılması konusunda adım atılarak; Sivas, Kayseri,

Konya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Niğde (Çamardı-Üçkapılı

köyü) illerinde yaklaşık 200.000 da’lık alan farklı kademelerde tohumluk patates üretim

alanı olarak belirlenmiş ve şu anda tohumluk üretimlerinin büyük çoğunluğu bu

bölgelerde yapılmaktadır.

Tohumluk üretimi yapabilecek özel firmalar doku kültürü laboratuvarı ve seralar

kurularak işletilmeye başlanmıştır.



 Enstitümüz bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2020 yılları arasında

ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 1002899 adet melez patates tohumu elde

edilerek “Patates Genetik Tabanı” oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının

sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur.

 Yapılan çalışmaların çıktıları özel sektör tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bir

çok tohumculuk firması tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü sistemlerini

kurarak doku kültürü ile tohumluk üretim izni almıştır..

 En önemli çıktılardan biri de; Özel sektörce yürütülen ıslah çalışmaları ile yerli

patates çeşitleri geliştirilmiş, tescile sunulan ve tescil edilen çeşitler olmuştur.



Patatesin içinde bulunduğu ekim nöbeti modelleri geliştirilmiş ve bu konu ile ilgili

çalışmalar devam etmektedir.

Patates siğili hastalığına dayanıklı çeşitlerin moleküler markörlerle belirlenmesi

amacıyla çalışmalar Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü bünyesinde devam

etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda; PAİ-12-11-81, PAİ-12-11-76

ve PAİ-12-11-143 klonları patates siğil hastalığına dayanıklı klonlar olarak

belirlenerek doku kültürü yöntemiyle sağlıklı çoğaltım programına alınmıştır.

Enstitümüz tarafından 1 Nisan 2015 tarihinde ONARAN 2015 ve FATİH; 19 Nisan

2016 tarihinde NAHİTA, ÜNLENEN ve NAM; 14 Nisan 2017 tarihinde ÇAĞLI,

LEVENTBEY ve MURATBEY, 12 Nisan 2019 tarihinde ise NİĞDE SARISI ve

SARUHAN isimleriyle toplamda 10 adet yerli patates çeşidi tescil edilmiştir.



 Bu çalışmalar Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile

işbirliği halinde yapılmakta olup ana ürün patates denemeleri Niğde, Nevşehir, Sivas ve

Afyonkarahisar lokasyonlarında,

 Turfanda patates adaptasyon ve tescil denemeleri ise Adana, Hatay/Reyhanlı ve İzmir/

Ödemiş lokasyonlarında yürütülmektedir.
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 Özel tohumculuk firmalarının yurtdışından ithal ettikleri ve üretiminin yapılmasını

istedikleri yeni çeşitler ücretleri karşılığında Kuruluşumuzda adaptasyon

denemelerine alınmaktadır.

 Bu çalışmalar; Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından özel

şirketler adına Niğde, Nevşehir, Adana ve Hatay koşullarında adaptasyon

kabiliyetleri, verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi

amacıyla yürütülmektedir.





45

1. Patates Çeşitleri Verim Adaptasyon Çalışmaları

Bölgemizdeki tohumculuk kuruluşlarının getirdiği yeni patates çeşitlerinin bölge

koşullarındaki adaptasyon kabiliyetleri, verim ve verim unsurları ile bazı kalite

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir.

2. Mikro Besin Elementleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Patateste verim ve yumru kalitesi üzerine mikro besin elementi içeren ürünlerin özel

sektör adına denemeleri yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda verim ve verim unsurları ile

bazı kalite özelliklerine bakılmaktadır.



Bazı Patates Çeşitleri ve Islah Klonlarının Patateste 
Kist Nematodu (Globodera rastochiensis, 
Wollenweber)’na Karşı Dayanıklılığının 

Belirlenmesi (2020-devam)



 Nematodlar tarımsal üretimde bitkilerde zarar yapan etmenlerin başında gelmekte

ve verimde çok ciddi azalmalara neden olmaktadır.

 Patates altın kist nematodu (PAN) kökte beslenerek bitkinin iletim demetlerini

tıkamakta ve besin alımını sınırlandırması sonucu üründe kayba neden olmaktadır.

 Zararlının bulunduğu bölgelerde en etkili strateji, dayanıklı çeşitlerin

kullanılmasıdır.

 Planlanan bu çalışmada, ülkemizde yürütülen patates ıslah programında

kullanılmak üzere, yerli ve milli patates çeşitleri ve piyasada kullanılan çeşitler

üzerinde PAN’a dayanıklılığı/tolerantlığı, DNA markörleri ve fenotipleme metodu ile

araştırılması amaçlanmıştır.



Patates Mini Yumru Üretiminde Akan Su Kültürü, 
Aeroponik ve Topraklı Ortam Yöntemlerinin Verim 

ve Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması 
(2020-devam)



 Patates süper elit yumru üretimde 3 yöntem kullanılmaktadır.

 Akan Su Kültürü (Hidroponik),

 Aeroponik,

 Geleneksel (katı ortam)

 Patates mini yumru üretiminde geleneksel topraklı yöntemin dışında daha avantajlı

olan hidroponik sistemlerle daha fazla üretim yapılabilir. Bu nedenle patateste

tohumluk üretiminin başlangıcını oluşturan süper elit kademedeki mini yumru

üretiminin arttırılması çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Bu proje ile birlikte hidroponik sistem ve aeroponik sistemle elde edeceğimiz mini

yumruların sayılarının yanında tarla şartlarında hangisinin daha avantajlı olduğu

tespit edilecektir.
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Patates Araştırma Enstitüsü Tarafından

1 Nisan 2015 tarihinde ONARAN 2015 ve FATİH ismiyle 2 adet çeşit tescil edilmiştir.

19 Nisan 2016 tarihinde NAHİTA, ÜNLENEN ve NAM isimli yerli patates çeşitlerimiz tescil 
edilmiştir.

14 Nisan 2017 tarihinde ÇAĞLI, LEVENTBEY ve MURATBEY yerli patates çeşitleri tescil edilmiştir.

12 Nisan 2019 tarihinde NİĞŞAĞ ve SARUHAN yerli patates çeşitleri tescil edilmiştir.
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Enstitümüz Türkiye’de bir ilke imza atarak 6 adet yerli ve milli patates çeşidinin özel

sektöre satışını da gerçekleştirmiştir. Enstitüce yapılan ihalede ONARAN2015, NAHİTA,

ÜNLENEN, NAM, MURATBEY ve LEVENTBEY çeşitlerinin “Tohumluk Üretim ve

Pazarlama Hakkı” yerli özel sektörümüze devredilmiştir. Yaptığımız Kamu-Özel sektör iş

birliği çerçevesinde yerli ve milli tohumluklarımızın üretimleri devam etmekte olup özel

sektör vasıtasıyla yerli ve milli tohumluklar çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır.



 Bu yıl Enstitümüzce geliştirilen Yerli ve Milli çeşitlerimizden NİĞŞAH ve SARUHAN’ ın

Özel sektör Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ. Devri gerçekleşmiştir.

 Yerli patates çeşitlerinin devreye girerek üreticilerimize ulaşmasıyla birlikte

üreticilerimizin maliyetleri büyük oranda düşecek, patates tohumluğunda dışa

bağımlılığa son verilmesi için büyük bir adım atılmış olacaktır.
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PATATES İKLİM İSTEKLERİ

Doç.Dr. Ufuk DEMİREL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü



İKLİM KOŞULLARI

• Sıcaklık

• Yağış

• Gün uzunluğu



Yüksek verim ve kalite için

• Patates bitkisinin ihtiyaç duyduğu iklim
özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. 

• Patatesin iklim istekleri bilinirse

• Patates uygun çevre koşullarında yetiştirilir ve 
böylece yüksek verim elde etme ihtimali artar.

İKLİM KOŞULLARI



• Patatesin

• Büyümesini

• Gelişmesini

• Kalitesini

• Verimini

etkileyen en önemli iklim etmenlerinden
birisidir.

SICAKLIK



• Patatesin

• Yumrunun dikim tarihinin belirlenmesini,

• Bitkinin toprak yüzeyine çıkma süresini,

• Bitkinin çıkıştan sonra gelişimini,

• Hasada kadar geçen yetişme süresini,

• Bir günde üreteceği ortalama ürün miktarını,

• Bir bitkide meydana gelecek yumru sayısını,

• Bir yumrunun iriliğini etkilemektedir. 

SICAKLIK



• Patates ılıman iklim bitkisidir.

• Düşük ve yüksek sıcaklığa hassastır.

• 5 °C’nin altındaki sıcaklıkla patates için çok
soğuktur.

• Yumruların sürgün vermesi ve bitkilerin toprak 
yüzeyine çıkması için toprak sıcaklığı en az 8 
°C olmalıdır.

SICAKLIK



• Patates ılıman iklim bitkisidir.

• Toprak sıcaklığının 8 °C’nin üzerinde olması,

• Bitki çıkış süresini kısaltır

• Çıkış yapan bitkinin ilk gelişimini hızlandırır.

• Toprak sıcaklığının 3 °C ve altında olması
durumunda

• Yumruda bir etkinlik olmaz ve sürgün büyümez.

SICAKLIK



• Patates ılıman iklim bitkisidir.

Dormant olmayan yumruların ve 10 cm derinliğe
dikilmesi koşuluyla; 

• Toprak sıcaklığının 10 °C olması durumunda

• Patates bitkileri 21-28 günde çıkış yapar,

• Toprak sıcaklığının 20 °C olması durumunda ise

• Çıkış 10-14 günde gerçekleşmektedir

SICAKLIK



• En uygun sıcaklık günlük ortalama 18-21 °C 
arasıdır.

• Patates bitkilerinin sağlıklı büyümesi,

• Yumru bağlaması (yumru sayısı)

• Yumruları büyütmesi (yumru iriliği)

SICAKLIK



• En uygun sıcaklık günlük ortalama 18-21 °C 
arasıdır.

• Patates, 0 °C ve altındaki sıcaklıklarda donarak
ölür.

• Bazı çeşitler −2 °C’ye kadar ancak bir kaç saat
dayanabilimekte

• Fakat çoğu çeşit en düşük 0 °C’ye kadar
dayanıklık göstermektedir.

SICAKLIK



• En uygun sıcaklık günlük ortalama 18-21 °C 
arasıdır.

• Don riskini en aza indirmek için

• Dikimler;

• Bölgenin son don tarihinden sonra

• Toprak sıcaklığının 8-10 °C’ye ulaştığı
dönemde yapılmalı. 

SICAKLIK



• Patatesin temel sıcaklığı 2-4 °C’dir.

• Sıcaklık ≤4 °C olması durumunda,

• Patates bitkisinin büyümesi ve gelişmesi tamamen
durur.

• Patatesin temel sıcaklığı (4 °C) üzerindeki her 10 
°C’lik artışta,

• Bitkideki fizyolojik ve biyokimyasal işlemler 2-2,5 kat 
artmakta

• Bu durum bitkilerin büyümesini hızlandırmaktadır. 

SICAKLIK



• Ortalama günlük hava sıcaklığının 20 °C olduğunda

• Bitkinin yaprak alanı her üç günde bir yaklaşık iki katına
ulaşır

• Yaklaşık 30-40 gün sonra bitkiler toprak yüzeyini tamamen
kapatırlar (75 x 30 cm dikim mesafesi)

• Sonuç itibariyle, temel sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklar

• Patatesin büyümesini hızlandırmakta,

• Yapraklarda daha fazla kuru madde üretilmesini sağlamakta

• Daha fazla kuru madde yumruya taşınarak orada
birikmektedir. 

SICAKLIK



• Optimum sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda

• Patates bitkisinin saplarındaki boğum arası mesafe
artarak bitki boyu artar

• Yumru gelişimi yerine yaprak oluşumu artar

• Ortalama günlük sıcaklığın 22 °C üzerinde
olması,

• Stolon ve yumru oluşum süresini uzatır

• Stolon ve yumru sayısını azaltır

SICAKLIK



• Hava sıcaklığı 28-33 °C arasında olursa

• Patateste fotosentez azalmakta

• Solunum artmaktadır

• Fotosentezle üretilen nişasta miktarı ile solunumla
tüketilen nişasta miktarı eşit hale gelmekte

• veya Solunum fotosentezi geçmektedir.

• Bu nedenle, 28-33 °C arasında yumruda
nişasta birikimi yani yumru büyümesi
durmaktadır. 

SICAKLIK



• Hava sıcaklığı 28-33 °C arasında olursa

• Patateste fotosentez azalmakta

• Solunum artmaktadır

• Fotosentezle üretilen nişasta miktarı ile
solunumla tüketilen nişasta miktarı eşit hale 
gelmekte

• veya Solunum fotosentezi geçmektedir.

SICAKLIK



• Hava sıcaklığı 28-33 °C arasında olursa

• Günlük nişasta üretimi azalmakta

• Günlük nişasta tüketimi artmakta

• Yumruda günlük nişasta birikimi yani yumru
büyümesi durmakta

• Bitkinin yaşam süresi kısalmaktadır. 

SICAKLIK



Yumru Verimi = Günlük Nişasta Üretimi x Nişasta Üretilen Gün Sayısı

• Günlük hava sıcaklığı 21 °C’nin ne kadar çok üzerindeyse

• 21 °C üzerindeki gün sayısı ne kadar fazlaysa

• Günlük nişasta üretimi  o kadar çok düşer

• Nişasta üretilen gün sayısı  o kadar çok azalır

• Sonuç itibariyle yumru verimi o kadar çok düşer.

SICAKLIK



• Yüksek sıcaklıklar yumru kalitesini de 
olumsuz etkilemektedir. 

• Yumrularda çatlamalar

• İkincil büyüme (sekonder büyüme)

• Yumruda sürgün oluşumu

SICAKLIK



• Yüksek sıcaklıklar yumru kalitesini de 
olumsuz etkilemektedir. 

• Depolama süresi kısalır

• Yumrular kızartıldıklarında kararır

• Bu bozukluklar pazarlanabilir yumru verimini 
ve patatesin fiyatını düşürmektedir.

SICAKLIK



• Bir bölgedeki sıcaklıklar, patatesin dikiminden 
hasadına kadar geçen yetiştirme süresinin 
uzunluğunu belirler.

• Don ve yüksek sıcaklığın olmadığı optimum 
sıcaklığa sahip gün sayısı.

• Niğde ve Konya’da 
• Çıkışlar 25-30 gün
• Çıkışından hasada kadar geçen süre (vejetasyon süresi) 

4-5 ay

• Hatay ve Adana’da
• Çıkışlar 60-80 gün
• Vejetasyon süresi 3-3,5 ay

SICAKLIK



Sonuç itibariyle, sıcaklık dikkate alındığında

• Patates üretiminin:

1) Uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde 
yapılması;

2) Bölgenin en uygun üretim döneminde 
(mevsimde) yapılması gerekmektedir.

Uygun üretim sezonları ayarlanarak Türkiye’nin 
bütün bölgelerinde patates tarımı yapılabilmektedir 

SICAKLIK



Türkiye’de bölgelere göre patates üretim dönemleri

Bölgeler Dikim Zamanı Hasat Zamanı Üretim Sezonu

Akdeniz 
Aralık-Ocak

(Turfanda)
Mayıs-Haziran 4-6 ay

Ege

Ocak-Şubat

(Turfanda)
Haziran 4-5 ay

Ağustos

(İkinci Ürün)
Kasım-Aralık 4-5 ay

Güneydoğu 

Anadolu

Kasım-Aralık

(Turfanda)
Mayıs-Haziran 5-7 ay

Marmara
Mart-Nisan

(Ana Ürün)
Ağustos-Eylül 5-6 ay

Karadeniz 
Mart-Mayıs

(Ana Ürün)
Ağustos-Eylül 5-6 ay

İç Anadolu 
Nisan-Mayıs

(Ana Ürün)
Eylül-Ekim 5-7 ay

Doğu Anadolu 
Mayıs

(Ana Ürün)
Eylül 4-5 ay

SICAKLIK



• Patates üretiminde verimi etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi sudur. 

• Bir dekarda (1000 metrekare) 5-6 ton yumru 
verimi oluşturmak için

• Bir üretim sezonunda 500-600 mm suya ihtiyaç 
duymaktadır. (500-600 ton/da)

YAĞIŞ ve SU



• Eğer patates bu su ihtiyacını yağmurla karşılıyorsa 
sulama yapmaya gerek yoktur.

• Fakat Türkiye’nin geniş alanlarda patates 
yetiştirilen hiç bir bölgesinde, bir patates 
yetiştirme sezonunda 500-600 mm yağış 
olmamaktadır.

• Bu nedenle, ülkemizde patates tarımı sulamaya 
dayalı olarak yapılmaktadır. 

YAĞIŞ ve SU



• İç Anadolu bölgesinde patates tarımı Nisan-Ekim 
aylarında ana ürün olarak yapılmaktadır

• Bu dönemde Niğde-Konya bölgesinde toplam 
100-160 mm civarında yağış oluşmaktadır.

• Bu nedenle patatesin 400-500 mm ilave suya
ihtiyacı olmaktadır.

YAĞIŞ ve SU



• Bitkiler yağışla veya sulamayla gelen suyun 
tamamından faydalanamazlar.

• Suyun bir kısmı kök bölgesinden daha aşağıya, 
toprağın derinliklerine doğru sızar. 

• Toprağın yapısına göre su sızıntısının miktarı 
değişiklik göstermektedir.

• Humuslu topraklarda su sızıntısı az olurken, kumlu 
topraklarda su sızıntısı çok olmaktadır. 

YAĞIŞ ve SU



• Toprak yapısı kumlu olan Niğde’de

• 5-8 gün aralıklarla toplam 12-18 kez sulama

• Toprağa verilen su miktarı toplam 800-900 mm

• Akdeniz bölgesinde özellikle Hatay’da

• 10-15 gün aralıkla 4-6 kez sulama

• Sulama miktarı 300-400 mm

YAĞIŞ ve SU



• Patatesin fotosentez için ışığa ihtiyaç duyar.

• Fotosentezle üretilecek nişastanın miktarı, 
dolayısıyla yumru verimi

• Işığın miktarına

• Işığın süresine bağlıdır.

IŞIKLANMA ve GÜN UZUNLUĞU



• Anavatanı Güney Amerika kıtasında (Peru-Bolivya) yer
alan And dağlarıdır.

• Burada kısa gün koşulları (12 saatten az ışıklanma) 
vardır ve patates bu koşullara uyum sağlamıştır.

• Bu nedenle patates, yumru bağlama özelliği
bakımından aslında kısa gün bitkisidir.

• Yumru bağlayabilmek için mutlaka günlük 12 saatten
daha kısa ışıklanma süresine ihtiyaç duyar.

• Eğer günlük ışıklanma süresi 12 saatten fazla olursa, 
patates bitkisi bu ortamda yumru bağlayamaz. 

IŞIKLANMA ve GÜN UZUNLUĞU



• Ancak, patates 1550-1590 yılları arasında
Güney Amerika’dan Avrupa’ya getirildikten
sonra

• Bazı patates türleri Avrupa’daki uzun gün
koşullarına uyum sağlamıştır,

• Yani uzun gün koşullarında da yumru
bağlayabililen patates türü ortaya çıkmıştır. 

IŞIKLANMA ve GÜN UZUNLUĞU



• Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda, uzun gün
koşullarında da yumru oluşturabilen ve yüksek verimli
yeni çeşitler geliştirilmiştir.

• Şu anda patates tarımı yapılan dünyadaki bölgelerin
büyük bir çoğunluğunda uzun gün koşullarında yumru
oluşturabilen ticari çeşitler yetiştirilmektedir.

• Bunun anlamı, modern patates çeşitleri yumru
bağlamak için özel bir gün uzunluğuna ihtiyaç
duymazlar

• Bu nedenle modern patates çeşitleri nötr gün bitkisi
olarak tanımlanmaktadırlar. 

IŞIKLANMA ve GÜN UZUNLUĞU



• Modern patates çeşitlerinin nötr gün bitkisi olarak
geliştirilmesi sonucunda

• Sıcaklık koşullarının ve toprak özelliklerinin uygun
olduğu dünyanın her bölgesinde patates yetiştirilebilir
hale gelmiştir.

• Bu özelliğin kazandırılması sayesinde bugün
dünyada yaklaşık

• 160 ülkede,
• 19 milyon hektar alanda,
• Yılda 390 milyon ton patates üretilmektedir

• Böylece patates günümüzde dünyada en çok
üretilen 3. gıda bitkisi durumuna gelmiştir.

IŞIKLANMA ve GÜN UZUNLUĞU



PATATES

DİKİM, SULAMA ve GÜBRELEME

Prof.Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Niğde 

scaliskan@ohu.edu.tr



Çevresel İstekleri
İklim istekleri

 Sıcaklık;

– Patates, bir serin iklim bitkisidir,

– Sürgün çıkışı için en az 8-10 ºC toprak sıcaklığı gereklidir

– Sürgün çıkışı için en uygun toprak sıcaklığı 20-25 ºC arasındadır,

– Yüksek sıcaklıklarda boğumarası uzunluğu, bitki boyu ve yaprak 

sayısı artmakta, yaprak boyutu ve toplam alanı azalmaktadır.

– Yüksek sıcaklık (>30 ºC ), çiçeklenmeyi teşvik etmektedir,

– Yumru gelişimi için en uygun sıcaklıklar, 18-25 ºC arasındadır.

– Net fotosentez için optimum sıcaklık 20 ºC civarında olup, her 5 

ºC ‘lik sıcaklık artışı, net fotosentezi yaklaşık %25 azaltmaktadır.

– 10 ºC’nin altında bitki büyümesi oldukça yavaşlamakta; -1 

ºC’den sonra dondan zarar görmektedir.



Çevresel İstekleri
İklim istekleri

 Işıklanma ve gün uzunluğu:

– Patates, yumru oluşturma açısından kısa-gün, çiçeklenme ve meyve 
bağlama açısından uzun-gün bitkisidir.

– Uzun gün koşullarında vejetatif gelişme artmakta, yumru oluşumu 
gecikmektedir,

– Çok kısa günler (10-11 saat), bitkileri çok erken yumru oluşturmaya 
teşvik etmekte, bunun sonucunda bitki gelişimi düşük düzeyde 
kalmaktadır.

– Yüksek ışık yoğunluğu, fotosentez miktarını artırmakta, yumru oluşumu 
ve büyümesini hızlandırmaktadır.

– Düşük ışık yoğunluğu sapların daha ince ve uzun olmasına, yaprakların 
küçülmesine neden olmaktadır.

– Gün uzunluğuna hassasiyet açısından çeşitler arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. 



Çevresel İstekleri
İklim istekleri

 Su isteği ve sulama:

– Patates kuraklığa hassas bir bitkidir,

– Kuraklığa hassas olmasında, etkili kök derinliğinin az olmasının 

önemli etkisi vardır.

– Yumru oluşumu öncesindeki su stresi, yumru bağlamayı 

hızlandırmasına rağmen, stolon ve yumru oluşumunun 

azalmasına neden olmaktadır,

– Yumrular oluştuktan sonraki su stresi ise yumru büyümesi ve 

verimin düşmesine neden olmaktadır.

– Su, patatesin verim yanında içsel ve dışsal kalite özellikleri 

üzerine de çok büyük etkiye sahiptir



Çevresel İstekleri
Toprak istekleri

 Optimum verim için toprağın derin süzek, organik maddece zengin 

ve kumsal yapılı olması gerekir

 Fazla killi topraklarda yetiştirilirse yumru gelişimi normal olmaz.

 En uygun toprak ph’sının 6.0-6.5 olması gerekir.

 Taban suyu yüksek ve tuzlu topraklar patates tarımına uygun değildir.

 Kırmızı topraklar erkencilik bakımından çok önemlidir. Kırmızı 

topraklar erken ısındığı için dikilen yumruların sürmesi ve bitkinin 

gelişmesi hızlı olmaktadır (10-15 gün erkencilik sağlar).

 Kırmızı topraklara patates dikimi yapıldığında sulama ve boğaz 

doldurma işlemlerine dikkat edilmelidir.

 Toprağın sürekli kabarık olmasına dikkat edilmelidir.



Patateste dikim işlemleri

Patates tarımı yapılacak toprağın bitkinin ve yumrunun gelişmesine 

uygun olması gerekmektedir. Bunun için;

 Uygun bir toprak seçimi,

 İyi bir toprak hazırlığı ön şarttır.

Toprak hazırlığı:

Patates tarımında toprak işlenirken temel hedef, 

• kök ve yumru büyümesini teşvik edecek,

• Yumruların düzgün şekilli olmalarını sağlayacak

şekilde, toprağın gevşek ve geçirgen yapıda olmasını garanti altına 

alacak bir toprak işleme yapılmasıdır.

Patateste toprak hazırlığı;

 Ön bitkiye,

 Toprak yapısına, 

 Yetiştirme amacına göre değişir.



Patateste dikim işlemleri

 Ana ürün patates dikimlerinde toprak işleme sonbaharda hafif 

topraklarda yüzlek (15-20 cm), ağır topraklarda derin sürüm (20-25 

cm) şeklinde yapılır.

 Kışı bu şekilde geçiren tarla ilkbaharda 2. sınıf toprak (kültüvatör

vb.) işleme aletleri ile tekrar işlenir.

 Diskaro ve sürgü çekilerek toprak dikime hazır hale getirilir.

 Turfanda patates tarımında toprak ön bitkinin hasadından sonra 

pulluk ile derin (20-25 cm) sürüm yapılır.

 Ön bitkinin türüne göre 2. kez pulluk ile tekrar sürülür.

 Gübre uygulanarak dikimden önce kültivatör ile toprak karıştırılır.

 Toprak sıkışmasını önlemek için diskaro ve sürgü kullanılmamalıdır.

***Toprak hazırlığında özellikle makineli dikimler için toprak yüzeyinin 

makinenin rahat çalışabileği şekilde düz ve keseksiz olmasına özen 

gösterilmelidir.



Dikim işlemleri

Dikim zamanı:

Patateste dikim zamanı çeşit özelliğine ve bölgenin iklim 

özelliklerine göre farklılık gösterir.

Patates yumrularının sürgün oluşturabilmesi için en az 8-

10 ºC’lik toprak sıcaklığına gereksinim vardır.

Bölgenin son don tarihi geçmiş olmalıdır,

Yetiştirme amacı göz önünde bulundurulmalıdır,

Tohumlukların durumu göz önünde bulundurulmalıdır,



Bölgelere göre patates üretim dönemleri

Coğrafi bölgeler Ekim zamanı Hasat Zamanı Vejetasyon

süresi

Trakya-Marmara Mart-Nisan Ağustos-Eylül 5-6 ay

Ege İlkbahar Şubat-Nisan Haziran-Temmuz 4-5 ay

Sonbahar Ağustos Aralık-Ocak 4-5 ay

Akdeniz Aralık-Ocak Mayıs-Haziran 4-5 ay

İç Anadolu Mart-Mayıs Ağustos-Ekim 5-7 ay

Karadeniz Mart-Mayıs Ağustos-Eylül 5-6 ay

Doğu Anadolu Mayıs Eylül 4-5 ay

Güneydoğu Anadolu Şubat Mayıs 3-4 ay



Tohumluk miktarı

Bir patates tarlası için kullanılacak tohumluk miktarı;

 Yumruda gelişen sap sayısına (sap sayısı fizyolojik yaşa, çeşide, 

yumru büyüklüğüne, tohumluk muamelesine ve toprak şartlarına 

bağlı olarak değişir), 

 Arzu edilen yumru büyüklüğüne,

 Beklenen toplam patates verimine bağlıdır.

***Tohumluk miktarı dekardaki ocak veya bitki sayısı ile tohumluk 

yumruların ağırlığına bağlıdır.

***Bir dekardaki ocak sayısı 4-5 bin arasında ve tohumluk yumrularda 

ortalama ağırlık 50-60 g arasında değişmektedir. Buna göre bir dekar 

alan için 200-300 kg tohumluk ihtiyacı bulunmaktadır. 



Tohumluk Dikim Sıklıkları

Tipleri S15 S20 S25 S30 S35

YK 3.76 2.74 2.19 1.66 1.51

YO 6.79 5.00 4.05 3.31 2.90

YB 10.60 8.14 6.86 5.60 4.81

YE/2 6.93 5.23 4.19 3.55 2.94

YD/2 6.88 5.25 4.21 3.52 2.93

YB/3 4.62 3.55 2.80 2.33 1.96

YB/4 3.54 2.64 2.13 1.64 1.50

Farklı Dikim Sıklıkları ile Yumru Uygulamalarına Göre Hektara

Kullanılacak Tohumluk Miktarları (t/ha).



Dikim işlemleri

Dikim sıklığı

Patates yetiştiriciliğinde dikim sıklığının belirlenmesinde:

 Yetiştirme amacı,

 Dikim zamanı,

 Tohumluk yumru iriliği gibi faktörlerin göz önüne 

alınması gerekir.



Dikim işlemleri

Dikim sıklığı

***Tohumluk ve turfanda patates üretiminde sık dikim (70x 25-30 cm), 
ana ürün patates tarımında ise daha seyrek (70x30-35 cm) dikim 
önerilmektedir.

***Yumru iriliğine bağlı olarak dekara kullanılacak yumru sayısı ve 
tohumluk miktarı belirlenirken:

 Küçük yumrulardan (28-35 mm ya da 25 g yumru) ort. 2.5 adet sap,

 Orta yumrulardan (35-45 mm ya da 50 g yumru) ortalama 4 adet sap,

 Büyük yumrulardan (45-60 mm ya da 90 g yumru) ortalama 5 sap elde 
edileceği hesaplanmalıdır.

**Metrekaredeki sap sayısı arttıkça, m2’deki yumru sayısı artmakta, ancak 
bitki başına yumru sayısı, ortalama yumru iriliği ve bitki verim 
azalmaktadır. 

**Hektara yumru verimi belirli bir sıklığa kadar artarken, bir noktadan 
sonra azalma gösterir.



Dikim işlemleri

Dikim derinliği

Patateste dikim derinliği;

 Toprak yapısı (kumsal topraklarda derin, ağır topraklarda 
yüzlek),

 Toprak sıcaklığı (toprak sıcaklığı düşük ise yüzlek ekim),

 Toprak nemi yok ise derin dikim,

 Dikim zamanı (turfanda üretimde yüzlek, ana üründe derin),

 Yağışlı bölgelerde 15 cm’den fazla olmamalı, kurak ve serin 
bölgelerde ise derinlik 18 cm’ye çıkartılmalıdır. 

 Yumru iriliği, (iri yumru derin, küçük yumru yüzlek),

 Hastalık durumu (hastalıksız yumru derin, hastalıklı yumru 
yüzlek),

 Fizyolojik yaş (sürmüş yumru derin, dormant yumru yüzlek),

***Genelde dikim derinliği 18-20 cm arasında değişir. 



Dikim işlemleri

Dikim işlemi

Patates dikimi:

– Ocak yöntemine göre dikim,

– Karık yöntemine göre dikim,

– Pulluk arkasına dikim,

– Makine ile dikim olmak üzere 

farklı şekillerde 

yapılabilmektedir.

***Ülkemizin önemli patates 

üretim bölgelerinde dikim 

makine ile yapılmaktadır.



SULAMA

 Su isteği ve sulama:

– Patates bitkisinin suya olan ihtiyacı fazla olup, kuraklığa hassas bir 

bitkidir. 

– 1 kg kuru madde birikimi için 400-600 litre suya ihtiyaç duyar. 

– Kuraklığa hassas olmasında, etkili kök derinliğinin az olmasının 

önemli etkisi vardır.

– Patates bitkisi ihtiva ettiği suyun %25’ini bir saat gibi kısa bir sürede 

terleme ile kaybetmektedir. 

Patateste su tüketimi ;

 Dikim ile sürgün oluşumu esnasında 1.3-2.5 mm/gün,

 Yumru oluşum döneminde 8 mm/gün, 

 Yumru büyüme döneminde 10 mm/gün ile en yüksek düzeye 

çıkmaktadır. 

 Gelişme döneminin ilk devresi ile olgunlaşma dönemi su eksikliğine 

karşı az duyarlıdır. 



SULAMA

 Çok erken sulama kök gelişmesini olumsuz etkilediği için 

önerilmemektedir

 Yumru oluşumu öncesindeki su stresi, yumru bağlamayı 

hızlandırmasına rağmen, stolon ve yumru oluşumunun azalmasına 

neden olmaktadır,

 Yumrular oluştuktan sonraki su stresi yumru büyümesini azaltmakta 

ve verimin düşmesine neden olmaktadır.

 Yumru oluşum başlangıcında ve yumru büyüme dönemi esnasındaki 

kuraklık çok şiddetli etkiye sahiptir

 Toprakta kullanılabilir su miktarı kısıtlı olması durumunda bitkiler 

daha erken dönemde hasat olgunluğuna ulaşır.



SULAMA

***Patatesin su isteğini başlıca üç dönem halinde ele 
almak gerekir:

1. Dikim ile çıkış arasındaki dönem:

• Hızlı ve yüksek oranda çıkış için mutlaka nemli bir 
ortam gerekir,

• Bu dönemdeki aşırı nem, oksijen yetersizliği 
nedeniyle tohumluk yumrunun çürümesine yol 
açabilir,

• Bu dönemde, aşırı yağış veya fazla sulama, toprak 
sıkışıklığına neden olabilir,

• Aşırı sıcak bölgelerde, çıkış öncesi kısa aralıklarla 
az miktarlarda su verilerek, toprak sıcaklığının 
azaltılması ve sürgünlerin zarar görmesi önlenebilir.



SULAMA

2. Çıkış ile yumru oluşumunun başlaması arasındaki 
dönem:

• Bu dönemde hem toprak üstü yeşil aksam, hem de kök 
gelişimi hızlı bir şekilde devam etmekte olduğundan su 
tüketimi yüksektir,

• Bu dönemde fazla verilecek su, köklerin yüzeysel 
oluşmasına neden olur,

• Bu dönemdeki kuraklık, yumru oluşumunun daha erken 
başlamasına neden olur,

• Ancak, oluşturulan yumru sayısı az olur.



SULAMA

3. Yumru oluşumunun başlamasından sonraki dönem:

• Bu dönemde hem toprak üstü yeşil aksam, hem de 
yumru gelişimi devam ettiğinden, bitkinin suya en fazla 
ihtiyaç duyduğu dönemdir.

• Bu dönemde su eksikliği, net asimilasyon miktarının 
azalmasına ve bitkilerin erken yaşlanmasına neden olur.

• Bu dönemdeki kuraklık, yumru kalitesinin düşmesine, 
yumruların şekilsiz olmasına ve yumruda çatlaklar 
oluşmasına neden olur.

• Bu dönemde, yüksek sıcaklıkla birlikte kuraklık, ikinci 
büyümeye neden olur.



SULAMA

 Patateste sulama sıklığı:

–Bitkinin tükettiği su miktarı,

–Toprağın su tutma kapasitesi,

–Bitkinin kök derinliği,

–Evapotranspirasyon,

–Bitkinin gelişme dönemi,

–Çeşit,

–Mevcut sulama suyu miktarı,

gibi faktörlere bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir.



SULAMA

Patateste sulama sıklığı

 Patateste sulama turfanda yetiştiricilikte yağışa bağlı 

olarak 3 ile 5 kez, ana ürün üretimlerinde ise 10-16 kez 

yapılmanın uygun olduğu;

 Genel olarak patateste sulama aralığının;

*yetiştirildiği bölge, 

*yetişme dönemi, 

*kullanılan çeşit, 

*sulama yöntemine bağlı olarak değişmektedir.

***Patates tarımında yağış durumuna bağlı olarak ana ürün 

yetiştiriciliğinde 5-8 gün, turfanda yetiştiriciliğinde ise 7-12 

günde bir sulama yapılması ideal olmaktadır. 



SULAMA

Patatesin Sulama Miktarı

Patateste sulama suyu miktarı;

 bölgelere, 

 toprak yapısına, 

 bitkinin yetişme dönemine,

 uygulanan sulama yöntemine göre değişir. 

***Patateste uygulanan sulama suyu miktarı 300-800 mm 

arasında değişmektedir. 

***Genel olarak, ana ürün yetiştiriciliğinde toplam 500-800 

mm, turfanda yetiştiriciliğinde ise 300-400 mm sulama suyu 

kullanılmaktadır.



SULAMA

 Patates üretiminde yaygın olarak 

kullanılan başlıca sulama yöntemleri:

–Karık (yüzey) sulama,

–Yağmurlama sulama,

–Damla sulama,



Karık sulama





Damlama sulama



SULAMA

Karık (yüzey) sulamanın avantajları:

– Düşük maliyetli (!) (karık sulama yönteminde salma sulama 
kadar arazi tesviyesine gerek duyulmadığı için sulama maliyeti 
nispeten daha düşüktür),

– Karık usulü sulamada karıkların üst kısımları kuru kaldığı için 
pirlerin suyla teması daha az,

Karık (yüzey) sulamanın olumsuzlukları

– Yüksek işgücü gerektirir,

– Uygulanan suyun ancak %50-70’i bitkiler tarafından 
kullanılmakta olup, sulama verimliliği düşüktür,

– Kullanılan su miktarı fazladır,

– Mekanizasyonda zorluklara neden olabilir,

**Karık usulü sulamada elde edilen verim yağmurlama sulamadan 
elde edilen verimden daha yüksek ancak yumru kalitesi düşüktür.



SULAMA

Yağmurlama sulama

Yağmurlama sulama sistemi; bitkiye verilecek suyun belli aralıklarla 

döşenen basınçlı borulardan belli aralıklarla yükselen boru üzerindeki 

başlıklardan, üstten bitki üzerine veya alttan zemine yağmurlama 

şeklinde verilmesidir. 

**Patates sulamasında yağmurlama sulama yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir.

 Yağmurlama sulamada taban suyu yüksek yerlerde su daha kontrollü 

verilebilir,

 Tarlada tesviyeye gereksinim yoktur,

 Yüzlek ve geçirgenliği yüksek topraklar sulanabilir,

 Su dağıtım sistemi verimli, sulama randımanı yüksek,

 Fazla işgücü gerektirmez,

 Gübre, yabancı ot, hastalık ve zararlı ilaçları sulamayla birlikte 

verilebilir.



SULAMA

 Yağmurlama sulamanın olumsuzlukları

–Kurulum maliyeti yüksektir,

–Rüzgarlı alanlarda kullanımı zordur,

–Yağmurlama sulamada bitkinin ıslatılması ve aşırı nem 
bazı yaprak hastalıklarına (ör. Alternaria spp.) neden 
olabilir,

–Sistemin taşınabilir olması durumunda işgücü, emek ve 
zamana ihtiyaç olacaktır.



SULAMA

Damlama Sulama

Bitkilere uygulanacak sulama suyunun, kurulan damlama

sulama sistemindeki elemanlar tarafından filtre edilerek

süzüldükten sonra, eriyebilir gübre veya gübresiz olarak

bitki kök alanı içerisine denk gelecek şekilde toprak

yüzeyine verilmesine damlama sulama denir.

Damlama sulama yönteminde temel ilke; bitkide nem

eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her

defasında, az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru

ağıyla sık aralıklarla ve yalnızca bitki köklerinin geliştiği

ortama, yerleştirilen damlatıcılarla, düşük basınç altında

toprak yüzeyine damlatılarak verilmesidir.



SULAMA

Damlama sulamanın olumsuzlukları:

–Damlama hatlarının kurulum maliyeti oldukça 
yüksektir,

–Doğru filtrasyon olmaması durumunda damlatıcıların 
tıkanıklığı en önemli problemdir 

–Bitki yakınlarında tuz birikiminin oluştuğu, 

–Hasat döneminde boruların toplanmasının güç olması 
ve ayrı bir maliyet gerektirmesi. 



SULAMA

Damlama sulama yönteminin diğer yöntemlere göre; 

 Daha yüksek verim artışları sağladığı, 

 Buharlaşma kayıplarını azalttığı, 

 Kök bölgesinde su düzeyinin her zaman sabit kalmasını sağladığı, 

 Bitki besin maddelerinin sulama suyu ile birlikte bitki kök 

bölgesine verilmesini sağladığı, 

 Yabancı ot popülasyonunu azalttığı, 

 İşgücünden tasarruf sağladığı, 

 Su uygulama randımanının yüksek olduğu belirlenmiştir.

**Günümüzde su kıtlığı giderek artmakta ve su yıldan yıla daha da 

değerlenmektedir. Bu nedenle, patates tarımında su kullanım 

etkinliğini artırmak için damlama sulama uygulamalarının artması 

muhtemeldir.



SULAMA

 Damlama sulama, bugün için geniş 

alanlarda fazla kullanılmamakla birlikte, 

özellikle 

–Sulama suyunda tuzluluk sorunu olan,

–Su sorunu bulunan yerlerde yararlı olacaktır.



Besin isteği ve gübreleme

Patateste yumru verimi, 

 Genetik materyal,

 İklim, 

 Toprak koşulları, 

 Uygulanan besin elementi miktarı, 

 Yetiştirme tekniği gibi birçok faktöre bağlı olarak büyük 

değişkenlik gösterir. 

 Patates çeşitlerinin yumru oluşturabilmek için ihtiyaç 

duyduğu ve buna bağlı olarak tüm gelişme dönemleri 

boyunca topraktan kaldıracağı besin maddesi miktarları 

birbirinden farklıdır. 



Besin isteği ve gübreleme

 Patates bitkisi, yetişme süresi boyunca 

topraktan fazla miktarda besin elementi 

kaldırmaktadır.

 Besin elementi ihtiyacının fazla olması 

nedeniyle gübrelemeye en iyi tepki veren 

bitkilerden birisidir. 



Besin isteği ve gübreleme

Hollanda şartlarında

3 t/da patates ürünü için 

topraktan:

15 kg N,

6 kg P2O5,

35 kg K2O,

9 kg CaO,

3 kg MgO

kaldırıldığı hesaplanmıştır.

İngiltere şartlarında ise

3.75 t/da patates ürünü için

22.4 kg N,

6.8 kg P2O5,

33.8 kg K2O

kaldırıldığı hesaplanmıştır.



Besin isteği ve gübreleme

Patates bitkisi 1 ton yumru verimi için topraktan yaklaşık:

5 kg Azot, 2 kg Fosfor ve 10 kg Potasyum kaldırmaktadır.

Patatese verilecek N, P, ve K miktarları arasında

1 : 0,5 : 2 şeklinde bir oran bulunmaktadır.

Patatese uygulanacak P ve K gübrelerin tamamı dikim 

öncesi; azotlu gübre ise 2 veya 3 parça halinde 

verilmelidir.



Azot gübrelemesi

 Patateste azot gübrelemesi yüksek verim ve kalite 

açısından kritik öneme sahiptir. 

 Patatesin büyüme ve gelişme döneminde yaşanılan 

N eksikliği yaprak alanı, bitki boyu, sap sayısı, 

klorofil miktarı, fotosentez hızı vb. olumsuz 

etkilenir, 

 Patateste azot eksikliği nişasta içeriği, nişasta 

miktarı, kuru madde miktarı ve yumru veriminin 

azalmasına neden olur. 



Azot gübrelemesi

Patates azot eksikliğinin belirtileri:

 Azotun ilk eksiklik belirtileri yaşlı yapraklarda 

görülür.

 Başlangıçta yapraklar açık yeşil bir renk alır, 

daha sonra sararmaya başlar, Eksikliğin ileri 

dönemlerinde sararmalar alt yapraklardan üst 

yapraklara doğru ilerler. 

 Vejetatif gelişme azalarak, bitkilerin normalden 

daha küçük kalmasına yol açar,

 Yapraklarda kıvrılmalar ve yanıklık halinde 

belirtiler görülür. 

 Gövde incelir ve sert bir yapı meydana getirir.

 Azot eksikliği görülen bitkiler normale oranla 

daha kısa boylu ve bodur bir görünüm alır.

 Bitkiler normalden daha önce ölmeye başlar,



Azot gübrelemesi

 Patates bitkisi yetişme dönemi boyunca ihtiyaç

duyduğu toplam azotun yaklaşık %60’ını yumru

büyütme döneminin başlarına kadar almaktadır.

 Patatesin N ihtiyacı büyümenin ilk 4 ve 5 haftasında

diğer dönemlere göre daha düşüktür.

 Bitki gelişiminin ilk döneminde uygulanan azot

bitkinin daha çok kök gelişimine yardımcı olurken,

daha sonraki dönemlerde yumru oluşumu ve

büyümesine önemli katkı sağlar.



Azot gübrelemesi

Vejetatif dönemde çok yüksek miktarda

azotlu gübre uygulanması bitkinin sap ve

yaprak büyümesinin artmasına, ancak

yumru oluşumunun gecikmesine, yumru

sayısının azalmasına, verim ve kalitenin

düşmesine ve olgunlaşma süresinin

uzamasına neden olur.



Azot gübrelemesi

 Patates tarımında kullanılacak gübre miktarı bitkinin yetiştirme amacına 

ve çeşide göre farklılık gösterir. 

 Sanayilik (cips ve parmak patates) patates üretiminde yüksek miktarda 

azotlu gübre uygulamasından kaçınmak gerekmektedir.

 Yüksek miktarda uygulanan azotlu gübreleme yumrularda iç 

boşluğunun artmasına, kuru maddenin azalmasına, indirgen şeker 

miktarının artmasına, yumrularda şekil bozukluklarına ve kabuk 

oluşumunun azalmasına neden olur. 

 Hasada yakın dönemlerde verilecek azotlu gübre, kabuk oluşumunu 

geciktirmekte ve depoya dayanımı azaltmaktadır. 



Fosfor gübrelemesi

 Patates bitkisi saçak kök sistemine sahip olması ve 

yumruların genelde 30-40 cm toprak derinliğinde 

oluşması nedeniyle, P ihtiyacı daha yüksek bir üründür. 

 Patates bitkisi için fosfor gübresi önerileri diğer 

bitkilere kıyasla daha yüksektir. 

 Patates bitki kökleri fosforu fosfat formunda kolayca 

alabilir. 

 Bitki tarafından alınan fosfat hareketlidir ve bitkide 

aşağı ve yukarı hareket eder. 

 Fosfor, patateste hücre bölünmesi, hücre genişlemesi, 

solunum ve fotosentez gibi metabolik olaylarda rol 

oynayan makro besin elementidir. 



Fosfor gübrelemesi

 Patateste maksimum verim, erken vejetatif gelişme 

dönemi ve yumru büyüme dönemi boyunca yeterli 

fosfor mevcut olduğunda elde edilir. 

 Patates bitkisinde fosfor alımı yumru oluşum 

başlangıcı sırasında hızla artar, yumru büyümesi 

sırasında sabit bir hıza çıkar ve bitki olgunlaşması 

ile son bulur. 

 Patates bitkisinde verilen fosforlu gübre bitki 

büyümesini teşvik etmesinin yanında verilen diğer 

gübrelerden bitkilerin en iyi şekilde yararlanmasına 

imkan sağlar.



Fosfor eksikliği belirtileri

* Büyümenin ilk devrelerinde bitki gelişimi  

yavaşlar,

*Yaprakların üst tarafı koyu yeşil hale dönüşürken 

alt tarafı ve gövde morumsu bir renge dönüşür,

*Bitki bodur bir görünüm alır, büyüme noktaları 

arası kısalır ve kök sistemi iyi gelişemez

*Eksikliğin ileri boyutlarında yaprak   

kenarları kıvrılır ve siyahımsı-kahverengi bir  

görünüm kazanır,

*Yumru oluşumu olumsuz etkilenir, yumrular 

normale oranla daha küçük olur ve verim düşer,

* Bitki başına yumru sayısı azalır,

* Kabuk olgunlaşması azalır.

*Yumru özgül ağırlığı düşer,

*Virüs enfeksiyonlarına hassasiyet artar.



Fosfor gübrelemesi

 Fosfor toprakta çok yavaş hareket eden bir 

element olduğu için uygulanacak fosforlu 

gübrenin tamamı dikimden önce veya dikim 

sırasında bir defada yapılmalıdır. 

Genel olarak fosfor içeren kompoze gübreler (20-

20-0, 15-15-15, 18-46-0) veya süper fosfat 

gübreleri tercih edilmelidir. 

Uygulanan fosforlu gübreler; bitkinin erken 

gelişmesini, erken yumru oluşumunu ve bitki 

başına yumru sayısını olumlu etkilemektedir.



Potasyum gübrelemesi

 Potasyum (K) patates yumrularında en yüksek miktarda 

bulunan makro besin elementidir.

 Patates diğer besin elementlerine göre topraktan daha çok 

potasyumun kaldırır. 

 Potasyum bitki besin elementleri arasında bitki büyümesi 

ve gelişmesi için en hayati elementlerin başında gelir. 

 Patates bitkisi, erken gelişme döneminde, çıkıştan 

yaklaşık 30-40 gün sonra en yüksek düzeyde potasyuma 

ihtiyaç gösterir. 

 Patates bitkisinde potasyum yaprak gelişimi ve fotosentez 

üzerine etkili olmakla birlikte, yumru oluşumu ve yumru 

büyümesi üzerine belirgin etkiye sahiptir.



Potasyum eksikliği belirtileri

 İlk olarak yapraklar parlak ve koyu yeşil bir   

görünüm alır,

 Damar araları buruşuk bir görünüm kazanır,

 Daha sonra yapraklar kahverengi ve bronz bir  

renk alır,

 Yaprak kenarları aşağıya doğru kıvrılır,

 Boğum araları kısalarak bitkiler bodurlaşır, 

yapraklar dışbükey bir görünüm kazanır

 Bitkiler normalden daha önce ölmeye başlarlar,

 Yumrularda kuru madde oranı azalır,

 Yumruların zararlanmalara ve depolamaya 

karşı hassasiyetleri artar,

 Yumruların kalitesini düşüren hastalık ve 

enzimsel faaliyetlerin oluşumu artar.



Potasyum eksikliği belirtileri

 Yetersiz potasyum beslenmesi yumru sayısı ve verimde azalmaya

neden olur.

 Yumrularda kuru madde miktarının azalmasına, iç kararması ve

renk bozukluklarına, kızartma kalitesinin bozulmasına ve depo

dayanımının azalmasına yol açar.

 Fazla potasyumlu gübre uygulaması da yumru kuru madde

oranının azalmasına neden olmaktadır.



Potasyum gübrelemesi

Potasyum gübrelemesi genel olarak dikim 

öncesi veya dikimle birlikte bir defada 

uygulanması yeterlidir.

Patates üretiminde toprak yapısına ve 

yetiştirme amacına göre değişmekle 

birlikte genel olarak 15-22 kg/da arasında 

potasyum gübrelemesi yapılmaktadır. 



Kalsiyum gübrelemesi

 Kalsiyum (Ca), patates bitkisinin büyüme ve 

gelişmesinde temel besin elementidir.

 Patateste kalsiyum, genç dokuların (yaprak, sap ve 

kökler) düzgün ve sağlıklı gelişimi, renklerinin daha 

iyi olması, kaliteli ve sağlam yumru için gereklidir. 

 Kalsiyum, hareketli bir bitki besin elementi olmadığı 

için bitkilerin yaşlı dokularından genç dokularına 

taşınamaz. 



Kalsiyum eksikliği belirtileri

 Bitki gövdesinin üst kısmı sarı-yeşil, yaşlı olan 

yapraklar ve alt kısmı koyu yeşil renk alır. 

 Genç yaprak uçları yana doğru bükülür ve 

dokunulduğunda yapışkan bir hal alır.

 Bitki bodur kalır.

 Patates yumrularında şekil bozulmasına neden olur.

 Yumru içinde kararmalara ve bazen de yumru içi 

boşluklar oluşmasına neden olur.

 Patates kabuğunun olgunlaşmasını geciktirir.

 Patatesin depolanma süresini kısaltır.



Kalsiyum gübrelemesi

 Patates kalsiyuma en çok çiçeklenme ve 

yumru büyütme döneminin başlangıcında 

ihtiyaç duyar.

 Kalsiyumlu gübre, boğaz doldurma 

döneminde çapayla, çiçeklenme dönemi 

sonrası ve yumru büyütme döneminde 

sulama suyu ile uygulanır. 

Kalsiyumlu gübre olarak genellikle kalsiyum 

nitrat kullanılmaktadır.



Magnezyum gübrelemesi

Magnezyum (Mg), bitkisel üretimde genellikle hafife

alındığı için “unutulan element” olarak tanımlanır.

Magnezyum bitkilerde fotosentezde, fotoasimilatların

parçalanmasında, protein sentezinde ve enzim

düzenlenmesinde rolü vardır. Magnezyum noksanlığı çok

kumsal topraklarda ve aşırı iyi yanmamış hayvan gübresi

kullanımında ortaya çıkar. Mg eksikliğinde bitkilerin yaşlı

yapraklarında damarlar arası kloroz görülür. Önce sarımsı

yeşil ve daha sonra kahverengi lekeler halinde görülür.

Magnezyum noksanlığı yaprağın, yaprak sapından

başlayarak yaprak ucuna doğru ilerler, aynı zamanda orta

damardan başlayıp yaprak kıyısına doğru renk değişimleri

görülür. Magnezyum noksanlığında damarlar yeşil kalır,

bu durum magnezyum elementinin noksanlık belirtilerini

ayırt etmek için karakteristik bir özelliktir.



Demir gübrelemesi

Kireçli ve alkali karakterli topraklarda demirin 

çözünürlüğü ve bitkilere yarayışlılığı azalır. 

Kireçli topraklarda pH yüksek olduğundan, demir 

bileşikleri çözünmez ve bitkilerce alınamaz. 

Bitkilerde demir, hareketsiz bir besin elementi 

olduğundan yaşlı yapraklardan genç yapraklara 

demir taşınmaz. 

 Genç yaprakların sararması,

 yapraktaki damarların yeşil kalması ve 

damarlar arası rengin tamamen sarıya dönmesi,

 Demir eksikliğinin ileri aşamalarında en ince 

damarlar olmak üzere tüm damarlar sararır, 

 bitki gelişimi yavaşlar,

 yumru sayısı ve yumru verimi azalır. 



Besin isteği ve gübreleme

Çiftlik Gübresi

 Patates bitkisi tüm tarla bitkileri arasında çiftlik gübresi uygulamasına 

en iyi yanıt veren bitkilerin başında gelmektedir.

 Patates beslenmesinde en önemli organik kaynaktır.

 Toprağın verimliliği yanında, organik madde içeriğinin artırılarak, 

yapısının iyileştirilmesi açısından önemlidir.

 Azotlu gübrenin etkinliğini %20 oranında artırabilmektedir.

 Çiftlik gübrelerinin besin elementi içeriği, hayvanın türüne, beslenme 

şekline, hayvanın yaşına, barınma koşullarına ve hayvanın sağlık 

durumuna bağlı olarak değişmektedir.

 Genel olarak 1 ton büyükbaş hayvan gübresinde 6-10 kg azot, 3-5 kg 

fosfor, 8-10 kg potasyum, 2-3 kg kükürt ve 1.5-2 kg magnezyum 

bulunmaktadır.

 Çiftlik gübresi uygulamasının mutlaka dikimden önce toprak hazırlığı 

sırasında yapılması ve toprağa karıştırılması gerekmektedir. 



TEŞEKKÜRLER
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• Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan,
sözü edilen bu özelliklerden en az biriyle diğer bitki gruplarından ayrılan, değişmeden çoğaltılmaya
uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıdır.

ÇEŞİT NEDİR



ÇEŞİT SEÇİMİ

• Yetiştirici öncelikle nasıl bir ürün elde etmek istediğine karar vermeli, üretim amacına göre tohumluk
çeşidini seçmelidir.



• Ana ürün patates: Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Geçit Bölgeleri, Kuzey ve Kuzeydoğu 
bölgelerinde Toplam üretimin yaklaşık %80’idir. 

• Turfanda patates: Güney ve batı kıyı bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu’da Toplam 
üretimin %18’i

• İkinci ürün patates (Ödemiş) Güney ve batı kıyı bölgelerinde Toplam üretimin %2’si

TÜRKİYE DE PATATES ÜRETİM SİSTEMLERİ



YETİŞME SÜRELERİNE GÖRE PATATES ÇEŞİTLERİ



Çeşit 
Seçiminde 

Dikkat Edilecek 
Hususlar

Sertifikalı 
Tohum 

Kullanılmal
ı

Hastalıktan 
ari olmalı

Üretim 
Amacına 

Uygun 
Olmalı

Tüketici 
tercihleri 
Dikkate 
Alınmalı

Üretim 
Yapılan 

Bölgenin 
koşullarına 

Uyum 
Sağlamalı

Mekanik 
ve Genetik 
Karışıklık 
olmamalı

ÇEŞİT SEÇİMİ
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TOHUMLUK

• Tohumluk, bitkisel üretimin temel girdisi olup, kaliteli, hastalıklardan ari
tohum kullanımı bitkisel üretimde verimliliğin ilk şartıdır.

• Tohumluk seçiminde tohumluk yumrunun fizyolojik yaşı, iriliği, hastalık
ve zararlılarla bulaşıklık durumu dikkate alınmalıdır.

• Sertifikalı tohumluklar belirli bir kalite standardına sahip olduğundan
sertifikalı tohumluk kullanımı tercih edilmelidir.



PATATES TOHUMLUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 

Yetiştirme amacına uygun çeşit kullanılmalıdır.

Hastalık bakımından temiz olmalı

Dikimden önce sürgün oluşumu sağlanmalıdır.

İyi depolanmalıdır.

Yetiştirme amacına uygun boyutta olmalıdır.



PATATESTE TOHUMLUK KADEMELERİ

1. Süper Elit (SE)

2. Ön Elit (ÖE)

3. Elit (E)

4. Temel;
a) Temel 1 (T1)

b) Temel 2 (T2)

5.  Sertifikalı;
a) Sertifikalı 1 S1,

b) Sertifikalı 2 S2.



TOHUMLUK KADEME ETİKET RENKLERİ
Elit Tohumluk Etiketi

Sertifikalı I Tohumluk Etiketi Sertifikalı II-IV Tohumluk Etiketi

Temel I-II Tohumluk Etiketi
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TOHUMLUKTA FİZYOLOJİK YAŞ
Fizyolojik yaş, patates yumrusunun genel durumunu ve sürgün verme gücünü ifade
eden bir kavramdır.

Uyku Dönemi Uç Filiz Hakimiyet Dönemi

Normal Sürgün Dönemi Yaşlı Yumru



• Yetişme dönemi içerisindeki (yüksek sıcaklık, kuraklık) ve sonrası olumsuz depo
koşulları (sıcaklık, nem, yetersiz havalanma) fizyolojik yaşlanmayı artırmaktadır.

• Tohumluk patateslerde sürgün oluşumunun başlaması ve gözlerin uyanmış olması
gerekmektedir.

• Depolardan çıkarılan tohumluk patatesler uyku döneminde iseler hemen tarlaya
dikilmemeli, ön filizlendirme yapılmalıdır.

• Fizyolojik yaş, elde edilecek yumru sayısı, yumru verimi ve kalitesi üzerine belirleyici
etkiye sahiptir.

• Dikimde en uygun fizyolojik yaş Normal Sürgün Dönemi’dir.

TOHUMLUKTA FİZYOLOJİK YAŞ



HASAT

• Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların kahverengileşip kuruduğu, yumruların

normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinde anlaşılır.

Kabuk tırnakla kolayca soyulmaz.

• Patates hasat ederken dikkatli olunması gereken bir üründür. Yumruların kesilip zedelenmemesi ve

toprakta yumru bırakılmaması gerekir.

• Patates Yumrusunun içeriğindeki %80 oranındaki su nedeniyle mekanik zedelenmelere karşı çok

hassas bir bitkidir.

• Patates hasadındaki yumru kaybı ve zedelenmeler, kaliteli patates verimini çok düşürmekte,

patatesin depolanabilirliğini azaltmakta ve özellikle kullanım alanını sınırlamaktadır.



Hasatta önemli olan hususlar

• Toprak neminin hasada uygun olması gerekmektedir.

• Yumrular güneşe maruz kalmamalı

• Don zararından korunmalı

• Kabuk soyulmamasına ve yumru kesilmesine dikkat edilmelidir.



HASAT YÖNTEMLERİ

Hasat Yöntemleri:

Elle Hasat: Patates ocakları, bel veya kazma yardımı ile

kazılarak, yumrular toprak yüzeyine çıkarılır ve çuvallara
doldurulur. Bu yolla hasat kaybı yok denecek kadar az
olmaktadır.



HASAT YÖNTEMLERİ

Pullukla Hasat: Özel olarak yapılmış patates sökme pullukları geliştirilmiştir. Bu
pulluklar yardımı ile yumrular toprak yüzeyine çıkarılmakta ve daha sonra, elle bu
yumrular toplanmaktadır. Hasat sırasında yumrular kısmen de olsa zarar
görebilmektedir.



MAKİNALI HASAT

Yarı otomatik makineler traktöre 
bağlı hareket ederler ve çıkarılan 
yumrular tarlaya bırakılır ve elle 
toplanır.

Yarı otomatik hasat makinelerinde yumrular kazıldıktan sonra toprakları
ile birlikte delikli ve hareketli bir düzenek üzerinde hareket
etmektedirler. Bu hasat yönteminde yumrular parçalanmamakta ancak
hasat kaybı yüksek olmaktadır. Bu makineler traktör ile çekilerek
hareket ederler. 



MAKİNALI HASAT

Tam Otomatik Makinelerle Hasat: Patates
yumruları makinenin kazıcı aksamı ile
topraktan sökülürler ve belirli düzeneklerden
geçerek taş ve topraklardan ayrılırlar.
Hareketlerine devam eden yumrular, makine
üzerinde bulunan bir depoda toplanırlar veya
makine ile birlikte hareket eden römork
üzerine boşaltılırlar.



DEPOLAMA

Volkanik kaya depolarda 
yığın şeklinde depolama.

Volkanik kaya depolarda 
çuvallarla depolama.



Depolamanın temel amacı yumruların besin içeriğindeki kayıpları
azaltarak pazarlanabilir durumda tutmaktır.

Ülkemizde turfanda ve ikinci ürün olarak yetiştirilen patatesler
hasattan hemen sonra tarladan pazara sevk edilirken,

Ana Ürün Bölgelerinde yetiştirilerek hasadı yapılan patateslerin
büyük bir bölümü depolanmaktadır.

Patates yumrularının yüksek nem içeriği (%75-85) ve metabolik
aktiviteye sahip olmaları nedeniyle birçok bitki türüne göre zor ve
maliyetlidir.



DEPOLAMA TÜRLERİ

• Mahzen ve kilerler: Bu depolar temiz, havalanabilir, serin 
ve rutubetsiz olmalıdır. Dışarıdan ışık almamalıdır.

• Toprak Silolar: Depo nemi sıcaklığı kontrol edilemediği için 
%9-15 kayıp meydana gelmektedir. Bu depolar dik ve su 
tutmayan yerlere yapılmalıdır.



DEPOLAMA TÜRLERİ

• Volkanik Kaya Depolar: Niğde ve Nevşehir bölgesinde yetiştirilen 
patateslerin çoğunluğu hasat sonrasında bu tip depolarda 
saklanır. Depo içi sıcaklık hiç değişmeden 6 °C olup, depo içi 
rutubeti ise %90’dır.  

• Modern Depolar: Bu tarz depolarda, depo şartları patates 
yumrularının kullanım amaçlarına göre ayarlanabildiği için, 
yumrularda ağırlık ve kalite kaybı en az seviyededir.



PATATES DEPOLAMA KOŞULLARI

Patates yumrusu,  depolama süresi boyunca uyku halinde olsa bile,  yaşayan organizmadır. 
Uygun depolama ortamı, solumanın kontrolü, su çürümesi ve filizlenme İçin önemlidir.
Yumrular, depolama süresince birkaç fiziksel aşamalardan geçer. 
Bunlar:
a) iyileşme Periyodu : Hasat yaraları iyileştirilir.
b) Soğutma Periyodu : Yumrular istenilen soğutma sıcaklığına düşürülür,
c)   Tutma Periyodu : Yumrular, depolama çeşidine göre depolama sıcaklığında ve süresinde
tutulur.



Modern Depoların Havalandırması

Bu depolarda her patates çeşidi için uygun sıcaklık ayarı ve havalandırma 
sistemi vardır.



Patates yumruları canlı bir organizma olup solunum yapmaktadır. Buharlaşma ile su kaybının azaltılması
ve solunum ile nişasta kaybının azaltılması açısından depo sıcaklığı depolanan ürüne göre farklılık
göstermektedir.

Yemeklik patates 4-7 oC

Parmak patates 6-8 oC

Cipslik Patates 8-10 oC

Tohumluk patates 3-4 oC’ dir.

Cips ve parmak patates yapımında kullanılan yumrular 5°C' nin altında depolandıklarında; nişasta, şekere
dönüşmekte, bu da kızartma sırasında istenmeyen renkte ürün meydana getirerek kaliteyi düşürmektedir.

DEPO SICAKLIĞI



• Yemeklik ve sanayide (cipslik ve parmak patates) kullanılacak yumruların uzun süre
depolanmasını, kalitelerinin devamlılığını sağlamak için erken filizlenmesini önlemek amacıyla;

Maleic Hydrazine (MH),

Chlorpropham (İsopropyl-N-(3-cholorophenyl) Carbamate) veya

(CIPC) kimyasallar kullanılmaktadır.

Fakat tohumluk olarak değerlendirilecek patateslerde filizlenmeyi önleyici kimyasallar kesinlikle
kullanılmamalıdır.



TEŞEKKÜRLER
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PATATES HASTALIKLARI

Ömer GÜÇ
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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SUNU PLANI

• Patates Fungal Hastalıkları,

• Patates Bakteriyel Hastalıkları,

• Patates Virüs Hastalıkları,



3

Türkiye'ye 1850’li yıllarda girdiği kabul edilen patates,

2020 yılında 1.480 hektar alanda 5.200.000 ton üretimi bulmuştur.(TÜİK)

Ülkemizde geniş dikim alanına sahip olan patates tarımı Niğde de 2020 yılı
itibariyle 182.820 dekar alanda 689.312 ton üretimle ilk sırada yer almaktadır. (TÜİK)
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Ülkemizde patates yetiştiriciliği açısından ideal olan toprak yapıları ve iklim
özellikleri,

Yüksek verim

Yüksek ekonomik geliri beraberinde getirmiş,

Bu nedenle patates tarımı hızlı bir gelişme göstermiş ve ekim desenlerinin en
önemli bitkisi haline gelmiştir.
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Ülkemizde ticari anlamda patates üretiminin 72 ilde yapıldığı
düşünüldüğünde;

Bölge topraklarının daha dengeli kullanımı ve sürdürülebilir bir
patates tarımı için hastalık ve zararlılar ile etkin bir kontrol ve
mücadelenin yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı gerekli mücadele
yöntemlerinin etkin ve zamanında uygulanmaması durumunda
üretimin kalite ve miktarı olumsuz yönde etkilenmektedir.





PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

Patates üretimini engelleyen en önemli yumru hastalıklarından biridir.

Patates siğil hastalığı tüm dünyada toleransı sıfır olan bir KARANTİNA hastalığıdır.

Hastalık ciddi enfeksiyonlarda yumru oluşumunu engellemek suretiyle patates üretimini
tamamen önlemektedir.

S. endobioticum çok sayıda patotip oluşturma yeteneğinde bir fungustur. Günümüze kadar
dünyada, ülkemizle birlikte Hollanda, Almanya, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti’nde
tanımlanmış 37 patotipi bilinmektedir.

Patates siğili ve diğer patates hastalık etmenleri ile birlikte 25 ilimizde hastalıkların
görüldüğü 142 bin dekar alanda karantina tedbirleri kapsamında patates ekimi
yasaklanmıştır. (BÜGEM -2019)



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

Yeşil aksamda genellikle belirti vermemektedir.



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

Kök Boğazı, stolonlar ve yumruda hastalığın şiddetine göre belirtiler meydana gelmektedir. 



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

Etkili bir mücadele yönteminin mevcut olmaması, tohumla taşınabilme özelliği ve tohumluk üretiminde
toleransının sıfır olması nedeniyle önemli bir patojendir.

Bu nedenle iç ve dış karantina listesinde yer alan çok önemli bir hastalıktır.



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

Kimyasal bir mücadelesi bulunmayan Patates siğil hastalığında başta
kültürel önlemler olmak üzere bir takım önlemler zinciri hastalığın
bulaşmasının ve yayılmasının önüne geçilmesinde büyük önem
taşımaktadır.

Tarlada bir tek bitkide hastalık belirtisi görülmesi halinde o tarla bulaşık
kabul edilir.

1- Bulaşık olduğu belirlenen tarlada; patates ve yumrulu bitkiler ile fide ve
fidan vb. toprak taşıyan bitkilerin üretimi yasaklanmalıdır.

2- Bulaşık tarladan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve
hayvan yemi olarak kullanılmamalı, yakılarak veya bulunduğu tarlada derin
çukurlara gömülerek örtülüp imha edilmelidir.

3- Tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha edilmeli,
tarla kenarındaki solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir.



PATATES SİĞİL HASTALIĞI 
(Synchytrium endobioticum)

4- Üreticiler, tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında kullandıkları her türlü araç gerece,
hayvanların ayaklarına ve hasat edilen ürün üzerine yapışan bulaşık toprağı tarla dışına
çıkararak temiz alanların bulaşmasına neden olacak her türlü hareketten kaçınmaları ve
bunu önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

5- Bulaşık tarlanın etrafını saran alanlarında koruma altına alınması ve bu alanlarda
patates yetiştiriciliği yapılacaksa etmenin bazı ırklarına dayanıklı olan çeşitlerin
yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

6- Sporangia hayvan bağırsaklarında da canlılığını sürdürebildiği için hayvan gübresi ile de
yayılabileceğinden hastalıklı yumrular hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.



PATATES GEÇ YAPRAK YANIKLIĞI (MİLDİYÖ) HASTALIĞI 

(Phytophthora infestans)



PATATES GEÇ YAPRAK YANIKLIĞI (MİLDİYÖ) HASTALIĞI 

(Phytophthora infestans)

Genellikle yaprak uçları ve kenarlarından başlayan küçük Soluk yeşil veya sarımsı
lekeler şeklinde görülmektedir.

Yüksek nem ve yaprak ıslaklığında lekelerin alt yüzünde pamuk benzeri beyaz kül
renginde bir küf tabakası oluşur.

Bu lekeler hızla büyür kahverengi veya morumsu siyaha dönüşür. Hastalık
ilerlediğinde bu lekeler kahverengileşerek orta kısımları ölür.

Hastalık için gerekli nem ve yüksek sıcaklık istenilen düzeyde olursa, bitkinin
yapraklarında başlayan hastalık tüm bitkiye saldırır ve bitkinin çürüyerek ölmesine
neden olur.

Mildiyö nedeniyle ölen bitkinin kendisine has kötü bir kokusu bulunmaktadır.



PATATES GEÇ YAPRAK YANIKLIĞI (MİLDİYÖ) HASTALIĞI 

(Phytophthora infestans)



PATATES GEÇ YAPRAK YANIKLIĞI (MİLDİYÖ) HASTALIĞI 

(Phytophthora infestans)

Yeşil aksamda bu denli bariz semptom veren hastalık başlangıcında etkin
bir kimyasal mücadeleye girilmezse hastalık yumruya geçer ve kabuk yüzeyinde
çöküntü, kabuk altında ise yer yer 11 cm derinliğine varan koyu renkli mor ve
siyah belirtiler vermektedir.

Yumrularda yüzeysel eflatun renkli, kuru çürüklük halinde beliren lekeler
depoya taşınırsa, +4 derecenin altındaki sıcaklıklarda kuru çürüklük olarak kalırlar.
Ancak tam tersi durumunda ise, diğer fungus ve bakterilerin de devreye girmesiyle
yaş çürüklük haline dönüşür ve depoda da mildiyöye has kötü koku yayılır. Sağlıklı
yumrularında kalitesini olumsuz yönde etkiler.



PATATES GEÇ YAPRAK YANIKLIĞI (MİLDİYÖ) HASTALIĞI 

(Phytophthora infestans)

Sonuç olarak mildiyö, bitkiyi hastalandırarak yumru veriminin azalmasına, yumruyu 
hastalandırmak suretiyle de verimin yanında yumru kalitesinin ve pazar değerinin 

düşmesine neden  olmaktadır. 



PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI 
HASTALIĞI 

(Alternaria solani )



PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIĞI 

(Alternaria solani )

Bu hastalığa bitkilerin her devresinde rastlanır. Erken devrelerde fidelerde kök
çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar.

İlk belirtiler yaşlı yapraklarda görülür. Yaprak ve de bitki sapında gayri muntazam
küçük kahverengi lekeler halinde başlar.

Lekeler iç içe geçmiş daireler şeklinde 1–2 cm büyürler. Hastalığın şiddetli olması
halinde bütün yapraklar kurur.

Hastalık için en uygun gelişme hava sıcaklığının 28–30 °C’dir.



PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIĞI 

(Alternaria solani )

Yeşil aksamda bitkinin kurumasına ve ölümüne
varan hastalık semptomlarının ilk görülmeye başlanmasını
müteakip en kısa sürede etkin bir kimyasal mücadeleye
girilmezse hastalık yumruya geçer ve kabuk yüzeyinde
düzensiz, koyu çöküntüler oluşturur.

Kabuk altındaki doku kuru, derimsi ve çoğunlukla
kahverengi renklidir.

Çürüklüğün ileri dönemlerinde, dokular genellikle suyla
ıslanmış gibi ve sarı ya da sarı yeşil karışımı bir renk alır.

Lezyonlar depolama süresince genişler ve yumrularda
buruşmaları beraberinde getirmektedir.



PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI HASTALIĞI 

(Alternaria solani )

Patates geç yaprak yanıklığı hastalığı ile kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yeşil aksam 
ilaçlaması şeklinde  olan ilaçlamalar, başta bölgenin iklim şartlarına bağlı  olarak en az 2-3 

kez ilaçlama yapılmasını gerektirmektedir. 



KURU ÇÜRÜKLÜK 
(Fusarium spp.)



KURU ÇÜRÜKLÜK 
(Fusarium spp.)

İlk belirtiler yumruda koyu renkli çökük lekelerdir.

Çürüklük ilerledikçe yumru içinde boşluklar oluşur fungusun gelişme
organları ipliksi şeklinde görülür.

Hastalıkla bulaşık yumrularda çürüklükler ilerledikçe nemli ortamda
yumuşak çürüklük bakterileri tarafından meydana getirilen sekonder
enfeksiyonların gelişmesi nedeniyle bir arada bulunabilirler. Yumruda
mumyalaşmaya neden olur.

Kuru çürüklük çoğunlukla bir depo hastalığıdır, diğer etmenlerin ve
yumuşak çürüklük bakterilerinin enfeksiyonu için de uygun ortam sağlar.

Hasat esnasında yumru yaralanmadıkça genellikle hastalık görülmez.
Hasatta oluşan yaralar ya da ezilmeler yumru yüzeyindeki toprakta
bulunan fungusun yumruya girmesi için bir yol teşkil ederler. Tarlada ise
ana yumrunun çürümesine, zayıf çıkışa ve solgunluğa neden olur.



KURU ÇÜRÜKLÜK 
(Fusarium spp.)

Patateste kuru çürüklüğe karşı herhangi bir kimyasal  mücadele 
tavsiye edilmemektedir.  



KÖK BOĞAZI NEKROZU, SİYAH SİĞİL HASTALIĞI 
(Rhizoctonia solani)



KÖK BOĞAZI NEKROZU, SİYAH SİĞİL HASTALIĞI 
(Rhizoctonia solani)

Toprak kaynaklı bir fungustur.

Toprakta bitki kalıntılarında miselyum halinde, yumrularda ise skleroti
halinde canlılığını sürdürür.

Etmen gövde ve kök boğazında kırmızı- kahverengi çökük yaralar
meydana getirir.



KÖK BOĞAZI NEKROZU, SİYAH SİĞİL HASTALIĞI 
(Rhizoctonia solani)

Yumru üzerinde siyah yada kahverenginde yüzeysel sclerotinia
gelişir. Sclerotinia düzensiz, yüzeysel, sert ve toprak kümelerine 
benzer ve yumru üzerinde düzensiz şekilde bulunurlar. 

Ancak yumru yıkandığında toprak uzaklaştığı halde sclerotinia kalır ve 
parmak tırnağı ile kaldırılabilir. Yumruda genellikle periderm dokusunda 
enfeksiyon meydana getirmez. 



KÖK BOĞAZI NEKROZU, SİYAH SİĞİL HASTALIĞI 
(Rhizoctonia solani)

Patateste, siyah siğil hastalığı ile kimyasal mücadele dikim
öncesi patates tohumluklarının ilaçlanması şeklinde
yapılmaktadır.



TOZLU UYUZ HASTALIĞI 
(Spongospora subterranea) 



TOZLU UYUZ HASTALIĞI 
(Spongospora subterranea) 

Yumru hücrelerinin hastalık nedeniyle aşırı büyümesi sonucu yüzeyde siğil oluşumu ilk belirtileridir.

Zamanla siğiller koyulaşır içerisi beyazımsı kahverengi tozla dolar.Yumruda 1 cm.ye kadar inen yaralar
oluşur.Yumru içi genellikle sağlamdır.



TOZLU UYUZ HASTALIĞI 
(Spongospora subterranea) 

Olgunlaşma ile birlikte konukçu peridermi parçalar ve siğil benzeri yaralar gelişir.



TOZLU UYUZ HASTALIĞI 
(Spongospora subterranea) 

Bu açık yaralardan başka hastalık etmenleri girerek çürüklük yapabilirler. Etmenle enfekte olduğunda bitki
köklerinde beyaz urlar oluşur.



TOZLU UYUZ HASTALIĞI 
(Spongospora subterranea) 

Patateste kuru çürüklüğe karşı herhangi bir kimyasal  mücadele tavsiye 
edilmemektedir.  





BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK 
(KARABACAK) HASTALIĞI

(Erwinia carotovora subsp. carotovora)  



BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK 
(KARABACAK) HASTALIĞI

(Erwinia carotovora subsp. carotovora)  

Yumuşak Çürüklük grubu bakteriler patates yumrusuna  
yaralardan ve doğal açıklıklardan giriş yapar.

Bakteriler kışı toprakta, sulama suyunda, toprağa 
karışmış yumru ve bitki parçaları ile enfekteli yumrularda 
geçirir.

Hastalıklı yumrular çoğunlukla bitkinin çıkışından önce 
çürüyebilir veya çok zayıf bitkilerin gelişimine neden olur. 

Hasta bitkilerin yapraklarında yukarıya doğru kıvrılma, 
sararma, solgunluk ve bazı durumlarda ölüm gözlenir. 



BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK 
(KARABACAK) HASTALIĞI

(Erwinia carotovora subsp. carotovora)  

Ağır enfekteli yumrulardan çıkan bitkilerde yan kökler oluşmaz.

Enfeksiyona uğramış bitkiler çekildiğinde toprak seviyesinden 
koparlar. 

Hasta bitkilerin gövdesinin hemen toprak üstündeki kısmında 
siyahlaşma ve yumuşama görülür .

Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin üst kısımlarına kadar 
ulaşır



BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK 
(KARABACAK) HASTALIĞI

(Erwinia carotovora subsp. carotovora)  



PATATES UYUZU HASTALIĞI
(Streptomyces scabies) 



PATATES UYUZU HASTALIĞI
(Streptomyces scabies) 

Yeni oluşan yumrularda meydana gelir

Yumrularda genellikle 5-8cm çapında düzensiz şekilli lekeler meydana
gelir

Lekeler yüzeysel mantarımsı bir tabaka şeklinde gözükür

Lekeler bazen hafif kabarık olur. 1-2 mm kalınlıktadır.

Ayrıca lekeler bazen derince de olabilir ama hiçbir zaman 7 mm’den daha
derin olmaz

Bazen kök ve gövdede stoma veya yaralardan oluşan enfeksiyonlar
sonucu kabarık küçük urumsu lekeler oluşabilir. Ama lekeler yaygın
olarak yumrularda oluşur.



PATATES UYUZU HASTALIĞI
(Streptomyces scabies) 

Patates uyuz hastalığı ile kimyasal mücadele, dikim öncesi
patates tohumluklarının ilaçlanması şeklinde yapılmaktadır.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Sıcak yerlerde iyi gelişen tropik ve subtropik bölgelerde çıkan bir hastalıktır.

Sıcaklık hastalık gelişimi için sınırlayıcı bir faktördür. Sıcaklığın 15oC altında olduğu yerlerde görülmez.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Etkili bir mücadele yönteminin mevcut olmaması, tohumla taşınabilme özelliği ve tohumluk
üretiminde toleransının sıfır olması nedeniyle önemli bir patojendir.

Bu nedenle iç ve dış karantina listesinde yer alan çok önemli bir hastalıktır.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Yeşil aksamdaki ilk belirtileri, sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda meydana gelen 
solgunluktur. 

Susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan farkı gece serinliğinde solgunluğun kaybolmamasıdır. 



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Hastalık geliştikçe kök boğazının hemen üzerindeki bölgede çizgi şeklinde kahverengileşme ve
yapraklarda bronzlaşma görülür.

Bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri kesildiğinde veya kırıldığında beyaz, sümüksü bir bakteriyel 
akıntının çıktığı görülür.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Hastalığın gelişme evresine bağlı olarak yumru belirtileri dışarıdan görülmeyebilir. 

Yumru belirtileri, Halkalı çürüklük hastalığı (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ) ile karıştırılabilir. 

Ancak, R.solanacearum yumruların gözlerinden ve gövdeye olan bağlantı kısmından bakteriyel 
damlacıkların çıkmasıyla ayırt edilebilir.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Hastalıklı yumrular kesildiği zaman, yumru iletim demetlerinde nekroz ve kahverengileşme görülür.
Kahverengileşen iletim demetlerinden kremimsi bir bakteriyel akıntı çıkar.



PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ ve 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

(Ralstonia solanacearum) 

Mücadelesi:

- Bir çok bakteriyel hastalıkta olduğu gibi R..solanacearum‘ la da etkili bir mücadele 
yöntemi bulunmamaktadır. 

- Sertifikalı tohumluk kullanımı, 

- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreli nadas veya hububat ekimi 

- Bunların yanı sıra özellikle sulama kanallarının kenarlarında yetişen Solanum 
dulcamara gibi yabancı otların imhası gerekmektedir. 

- Ayrıca patates yumruları kesilmeden dikilmeli, eğer mutlaka kesilmesi gerekiyorsa 
bıçaklar çamaşır suyu ile her yumruda dezenfekte edilmelidir.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) ) 



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 

İlk belirtiler bitkinin çiçeklenme dönemine yakın uçlarında sararma ve kıvrılma şeklinde 
ortaya çıkar.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 

Yumru enfeksiyonları stolonlar yoluyla olmaktadır. Yumru sapa bağlandığı yerden enine keslilirse stolona

yakın yerlerindeki iletim dokusunda dar, şeffaf, krem sarı renkli alanlar görülür.
İlerlemiş enfeksiyonlarda yumrunun iletim demetleri boyunca dar sarımsı kahverengi renk değişimleri

görülür.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 

Son aşamada ise yumrularda iletim demeti ve renk değiştiren bölge yumuşar.
Yumrular sıkıldığında dokular kolaylıkla ayrılır ve krem renkli, peynir gibi, kokusuz bir akıntı görülür.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) ) 

Hastalık ilerledikçe yumrunun dışında da belirtiler görülür. Gözlerin etrafında kırmızımsı kahverengi lekeler 
şeklindedir. Yumru kabuğunda sık sık yıldız biçiminde çatlaklar görülür.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 

-Hastalıklı yumrularda, depo, 
sandık, çuval gibi patates tarımında 
kullanılan alet ve malzemelerde 
kışlar.

-Etmenin yayılmasında en önemli 
yol enfekteli tohumluk patateslerin 
kullanılmasıdır.

-Ayrıca tohumluk patateslerin dikim 
öncesi kesilmesi de önemli bir 
bulaşma kaynağıdır.

- Her türlü toprak işleme, hasat 
aletleriyle taşınır.



PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) )

Etkili bir mücadele yönteminin mevcut olmaması, tohumla taşınabilme özelliği ve tohumluk üretiminde toleransının sıfır
olması nedeniyle önemli bir patojendir.

Bu nedenle iç ve dış karantina listesinde yer alan çok önemli bir hastalıktır.



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI

Bitkinin  iletim demetlerinde yer alan  ve vektör böcekler tarafından  taşınan 
bakteri parazitleri olan  fitoplazmanın hastalıklı  bitkilerden sağlıklı bitkilerin 
yeşil aksamına daha sonra yumrusuna geçen bir hastalıktır. 
Yaprak bitleri, beyaz sinek vb. vektör böceklerin taşıyıcılığının yanında Tarla 
sarmaşığı ve küsküt yoluyla da bir bitkiden diğerine taşınabilir. Mekanik yolla 
ve temasla geçmez. 



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI

Hastalık tarlada bulaştıysa patateste ilk belirtiler, uç yapraklarda morumsu renk değişimi ve külah şeklinde
kıvrılma ile birlikte sararma şeklinde görülür.
Bitkinin boğum araları kısalmaya, boğumlar ve koltuk sürgünleri kalınlaşmaya başlar ve ileri safhalarda koltuk
yumruları oluşur.
Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluşmaya başlar.
Solgunlukla birlikte kökler tamamen ölür. Olgunlaşmamış yumrularda pörsüme meydana gelir.



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI

Eğer hastalıklı yumru dikilmişse çıkan bitkide ilk 
belirtilerden sonra solma başlar ve yumru 
bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür ya da 
ipliksi sürgün oluşur, yeşil aksam oluşmaz. 

Hastalığın depodaki belirtisi iplik şeklinde 
çimlenmedir .



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI

Etkili bir mücadele yönteminin mevcut olmaması,
tohumla taşınabilme özelliği nedeniyle tohumluk seçimine özen göstermeli,
yabancı ot ve vektör böceklerle mücadeleye önem verilmeli.



PATATESTE STOLBUR HASTALIĞI

Yaprak pirelerinin yoğun olduğu alanlarda üretim yapılmamalı.
Tarla içinde ve etrafındaki tarla sarmaşığı gibi yabancı otlar yok 
edilmeli.
Patates tohumluğu seçiminde stolbur belirtsi veren ipliksi sürgün 
veren yumruların dikiminden kaçınılmalı. 





YAPRAK KIVIRCIKLIK  VİRÜSÜ HASTALIĞI
(Potato leafroll luteovirus, PLRV )



YAPRAK KIVIRCIKLIK  VİRÜSÜ HASTALIĞI
(Potato leafroll luteovirus, PLRV )

Bu hastalığa Patates yaprak kıvrılma virüsü (PLRV) yol
açmaktadır.

Etmen tohumluk yumrularla ya da yaprak bitleri tarafından
sağlıklı bitkilere bulaştırılır.

Hastalığın bulunması ve patates alanlarında salgın yapması
yaprak bitlerinin popülasyonuna bağlıdır.

Bu virüs mekanik olarak taşınmaz. 

Hastalık Türkiye’de patates yetiştirilen her yerde

görülmektedir.



YAPRAK KIVIRCIKLIK VİRÜSÜHASTALIĞI
(Potato leafroll luteovirus, PLRV )

İlk belirtiler bitkinin genç tepe yapraklarında görülür. Genç yapraklar sararır, yukarı doğru ve külah
şeklinde içe kıvrılır.

- Hastalıklı bitkiler genellikle cüce kalır ve yukarıya doğru kalkarlar.

- Yaşlı yapraklar kıvrılır, alt yapraklar dik ve deri gibi kalınlaşmış ve sertleşmiştir. Böyle yapraklar ele alındığında
bir hışırtı ile kırılır.

- Bazı çeşitlerin yumrularında ağ nekrozlarına ve yumrunun gövde ile birleştiği yerde kahverengileşmeye yol
açar.



PATATES ÇİZGİ VİRÜSÜ (PATATES Y VİRÜSÜ)
(Potato Y potyvirus, PVY)



PATATES ÇİZGİ VİRÜSÜ (PATATES Y VİRÜSÜ)
(Potato Y potyvirus, PVY)

Yaprak biti bu virüs hastalığının vektörüdür. 

PVY yaprak biti vektörleriyle bütün dünyaya yayılmıştır. Virüs, mekanik 
olarak taşınabilmektedir. 

Bulaşık tohumluk patatesler virüsün esas bulaşma kaynağıdır.



PATATES ÇİZGİ VİRÜSÜ (PATATES Y VİRÜSÜ)
(Potato Y potyvirus, PVY)

İlk belirtiler, hasta yumrudan meydana gelen bitkide mozaik ve kıvırcıklaşma şeklinde kendini 
gösterir. Daha sonra yaprak alt damarları boyunca meydana gelen kahverengileşme yerini siyah 
çizgi görünümüne bırakır. 

Bazı çeşitlerde ise, yapraklarda nekrotik lekeler ve benekler oluşturur. Bitkilerde bodurlaşma 

meydana gelir.



PATATES ÇİZGİ VİRÜSÜ (PATATES Y VİRÜSÜ)
(Potato Y potyvirus, PVY)

Yıl içindeki geç enfeksiyonlar yapraklarda belirti oluşturmaz. Ancak virüs yumrulara yerleşir.

Enfekteli yumrularda genel olarak bir belirti oluşmaz. Ancak virüsün bazı ırkları bazı patates çeşitlerinin 
yumrularında nekrotikleşmeye neden olur.



PATATES X VİRÜSÜ
(Potato X potexvirus, PVX)



PATATES X VİRÜSÜ
(Potato X potexvirus, PVX)

Bu hastalığa Patates X Virüsü yol açmaktadır.

Etmenin patateslerde sebep olduğu hastalık “Patates latent”,   Patates   
beneklenme”   ve “Patates   latent mozaik” hastalığı olarak bilinmektedir.

Patates X  Virüsü mekanik olarak kolaylıkla taşınır. 
Yaprakların birbiri ile teması, alet- ekipman,  dikim makinaları,  patates böceği
ve çekirgeler gibi ısırıcı ağız yapısına sahip böcekler ile de kolaylıkla
taşınmaktadır.



PATATES X VİRÜSÜ
(Potato X potexvirus, PVX)

Patates X Virüsü, bazı hassas patates çeşitlerinde yapraklarda klorotik lekelenmelere, renk
değişimine ve yapraklarda küçülmeye neden olur.

Bu virüsün PVY ya da PVA ile birlikte enfeksiyon yapması durumunda şiddetli “Rugoz mozaik” 
hastalığına yol açmakla birlikte verim kaybı da artmaktadır. 



PATATES A VİRÜSÜ
(Potato A poteAvirus, PVA)



PATATES A VİRÜSÜ
(Potato A poteAvirus, PVA)

•   Etmenin patateslerde sebep olduğu hastalık
“Hafif Mozaik” olarak bilinmektedir.

•   Patates A Virüsü de yaprak bitleri ile
taşınmaktadır.

Ayrıca virüs mekanik olarak ta taşınmaktadır.



PATATES S VİRÜSÜ
(Potato S carlavirus, PVS)



PATATES S VİRÜSÜ
(Potato S carlavirus, PVS)

İki ırkı saptanmıştır. PVSa yaprak bitleriyle taşınırken PVSo taşınmaz.

Patates S Virüsü mekanik olarak bitkiler arası temas ve bulaşık yumruyla
taşınır.

Hastalıklı bitkilerin yaprak kenarlarında dalgalanma, yüzeyinde pürüzlenme
görülür. Daha şiddetli durumlarda ise beneklenme, bronzlaşma ve nekrotik lekeler
görülür.

Bazı çeşitlerde belirti göstermeyebilir.



VİRÜS HASTALIKLARIYLA MÜCADELE

Sertifikalı tohum kullanılmalı,

Vektörlerle mücadele edilmeli,

Patates yumruları kesilmeden dikilmeli,

Patates tarlalarının içindeki ve etrafındaki yabancı otlarla mücadele 
edilmeli,

Dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmeli,

Virüs belirtisi gösteren bitkiler uzaklaştırılarak imha edilmeli,



Etkili bir mücadele yönteminin mevcut olmaması, tohumla taşınabilme özelliği açısından değerlendirildiğinde kimyasal
mücadelesi bulunmamaktadır.

VİRÜS HASTALIKLARIYLA MÜCADELE
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ENTEGRE MÜCADELE

Belirli bir agro-ekosistemde bulunan zararlı ve 
yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, 
bunların hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun 
mücadele metodları ve tekniklerinin, birbirini 
tamamlayacak şekilde uygulanmasıdır.



Entegre mücadelede Bazı Temel Uygulamalar

ENTEGRE MÜCADELE

•• Dayanıklı çeşit kullanımı
•• Sağlıklı fide, fidan, tohum kullanımı
••  Ekim nöbeti (münavebe)

•• Ekim zamanını ayarlama
•• Toprak tahlili ve dengeli gübreleme
•• Dengeli sulama
•• Örnekleme ve kontrol yöntemleri
•• Zararlıların ve hastalıklı bitki artıklarının toplanıp yok edilmesi
•• Yabancıotların çapa ile yok edilmesi
•• Solarizasyon
•• Biyoteknik mücadele, tuzak kullanımı
•• Doğal düşmanların korunması
•• Biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı
•• Zararlı organizmaları görür görmez değil, mücadele eşiğine 
geldiğinde ilaç uygulanması bazı uygulamalardır.



.

ENTEGRE MÜCADELE

Entegre Mücadele Kazanımları

• Sürdürülebilir tarımsal üretim,
• Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün, 
• Zararlılarda direnç oluşturmasını geciktirilmesi,
• İnsan sağlığı ve çevrenin korunması,
• Biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal 
dengenin korunması,
• Mücadele masrafları azalması sağlanır.
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PATATES BÖCEĞİ 
(Leptinotarsa decemlineata Say )

• Patates böceği kışı toprakta ergin olarak geçirir.

• Patatesin ana zararlısıdır.

• Yumurtalarını gruplar halinde veya bazen tek tek
yaprakların alt yüzlerine bırakırlar. Orta Anadolu
Bölgesi koşullarında 1-5 döl vermektedir.

• Patates böceği'nin ergin ve larvaları patatesin
yapraklarını ve çiçeklerini genellikle dıştan
başlayarak içe doğru yer.
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PATATES BÖCEĞİ 
(Leptinotarsa decemlineata Say )

• Hasat sonrası tarlada yumru ve bitkiler bırakılmamalıdır.

• Yeşil aksam (günlük ortalama hava sıcaklığı 14- 15°C’ye
ulaştığında haftada bir tarlaya köşegenleri doğrultusunda
girilerek Patates böceği’nin yumurta, larva ve ergini aranır.)

1. döle karşı ilaçlama : ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) de,

2. döle karşı ilaçlama  yumurta açılımının tamamlanması 
beklenmelidir.

• tohumluk ilaçlaması
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PATATES GÜVESİ
(Phthorimaea operculella Zeller)

•  Larvalar yumru içine girerek düzgün olmayan galeriler açar.

•   Galerilerin ağzında ise yumru üzerinde biriken siyah renkteki
pislikler ile zararlının varlığı kolayca anlaşılır.

•   Patates yumrusunda gözlerin zarar görmesi sonucunda,
patateslerin tohumluk özellikleri de azalır veya kaybolur.

• Patatesin ana zararlısıdır.



PATATES GÜVESİ
(Phthorimaea operculella Zeller)

Mücadele Yöntemleri
• Çapalama, boğaz doldurma ve bakım iyi yapılmalıdır,

•   Boş depo temizliği,  depolanacak ürün temizliği ve depo sıcaklığı 10 C altında 

olması gerekmektedir.

Biyoteknik mücadele, tuzak kullanımı

• Yeşil aksam ilaçlaması ( Bitki çıkışından sonra 1 adet/da  eşeysel çekici  
feromon tuzak asılır. Haftalık kontrollerde :

1. İlaç ilk ergin görülünce,
2. ilaç  ilkinden 1 ay sonra, 
3. İlaç hasattan 15 gün önce yapılır.

• Depo ilaçlaması (Depolamadan yumru ilaçlaması)
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PATATESTE TELKURDU
(Agriotes spp.)

•   Kışı larva  veya ergin halde toprak içinde geçirirler.

•   Larvalar bitki   köklerini kemirerek,   kalın kök ve
yumruların içine girerek zararlı olurlar. 

MÜCADELESİ

•  Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işlemesi

• Dikimden önce tarlanın en az 10 farklı yerinde, toplam 1m² 
olacak şekilde 25 cm derinliğe kadar toprak kazılır, gözle 
inceleme yapılır. Ortalama olarak m2’de 6  ve daha fazla
sayıda larva mevcutsa ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlama toprak veya tohumluk ilaçlaması şeklinde yapılır.



.
• Bozkurt larvaları patatesin toprak içindeki yumrularını yiyerek ürün

kaybı meydana getirirler.

Mücadele Yöntemleri

•   Sonbaharda tarlada yapılan toprak işlemeleri

• Dikim zamanında köşegenler doğrultusunda girilerek en az 5 ayrı 
yerde  1’er m²’lik alan kontrol edilerek larva aranır, m² ’de 2-3 adet 
larva varsa ilaçlama yapılır. 

• Bitki çıkışından sonra  köşegenler doğrultusunda bitki dipleri kontrol 
edilir % 1-3 oranında larva veya kesik bitki saptandığında ilaçlamaya 
başlanır.



PATATESTE YAPRAKBİTLERİ 

Patates yaprakbiti (Macrosiphum

euphorbiae)

•  Ergin ve nimfleri bitki özsuyunu emerek zarar 
yaparlar.

Mücadelesi
•   Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı
için yaprak bitlerine karşı kimyasal mücadele
yapılmamaktadır.

• Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde
virüs hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için
kimyasal mücadele gerekebilir

• Yaprak başına 6 ve daha fazla birey saptandığında
ilaçlama yapılır.
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PATATESTE YAPRAK PİRELERİ

(Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca

decedens (Paoli)

•  Ergin ve nimfleri bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar.

Mücadelesi

•   Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı için
yaprak pirelerine karşı kimyasal mücadele yapılmamaktadır.

• Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde virüs
hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için kimyasal
mücadele gerekebilir

• Yaprak başına 10 ve daha fazla birey saptandığında
ilaçlama yapılır.
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MANAS (KADI LOKMASI 

(Polyphylla spp.)

•  Esas zararı larvalar yapar.

• Yumurtalardan çıkan larvalar etraflarında bulunan bitkilerin kökleri
ve yumruları ile beslenirler.

Mücadele Yöntemleri

•   Dikim öncesi derin sürüm yapılması,

•   Yabancı ot temizliğine önem verilmelidir.

•   En az 2 yıl süre ile mısır vb. tırfıl ekilerek münavebe yapılması
uygun olur.
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PATATES KİST NEMATODLARI
(Patates Altın Nematodu; Globodera rostochiensis Wollenweber ve

Patates Beyaz Kist Nematodu; G. pallida Stone)

• Bitki kökleri üzerinde dikkatli bakıldığında görülebilen, türe 
göre değişen sarı veya krem renginde yuvarlak kistlerle 
tanınırlar.

• Dayanıklı dönem olan kistler canlı yumurtaları yıllarca
(10-30 yıl kadar) toprakta muhafaza ederler.

• Ergin dişiler boyun kısımları kök içinde gömülü vaziyette
beslenir.

• Patates Kist nematodları yılda bir döl verir. 

• Patatesin ana zararlısıdır.
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PATATES KİST NEMATODLARI
(Patates Altın Nematodu; Globodera rostochiensis Wollenweber ve

Patates Beyaz Kist Nematodu; G. pallida Stone)

• Konukçu bitkilerin kökünde nematodların beslenmesi sonucu;
kökün iletim demetlerinde oluşan dev hücreler bitkinin su ve
besin alım düzenini bozar.

• Patates kist nematoduyla bulaşık olan alanlarda sürekli patates
ekimi yapılması sonucu nematod popülasyonunu çok yüksek
seviyelere ulaşmakta ve % 80’e kadar varan ürün kaybı
oluşabilmektedir.

. •Ekonomik zarar eşiği, 8 yumurta/g toprak olarak saptanmıştır. Bu
oranın 20 yumurta/g toprak olması halinde hektarda 2 ton ürün
kaybı görülmektedir.



PATATES KİST NEMATODLARI
(Patates Altın Nematodu; Globodera rostochiensis Wollenweber ve

Patates Beyaz Kist Nematodu; G. pallida Stone)

• Örnekleme; birim alan 0-1 hektar olarak belirlenir. Bütün tarlayı temsil
edecek şekilde, genişliği en az 5 metre uzunluğu ise en çok 20 metre
olacak şekilde en az 100 ayrı noktadan, 0-20 cm toprak derinliğinden
asgari 1500 ml toprak numunesi alınarak nematod varlığı açısından
incelenir.

• Nematodla bulaşık olmayan temiz tarlada üretim yapılmalıdır.
• Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

• Dayanıklı patates çeşitlerinin kullanılmalıdır.

•Bodurlaşma çalılaşma gözlenen bitkiler patates bitkisinin çiçeklenme 
başlangıcında  her 20  da için 10 bitki kökleri  kist varlığı yönünden 
incelenir.  
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• Patates Kist nematodları iç ve dış karantinaya tabi olan nematodlardır. 

• Bulaşık alanlarda patates, domates, patlıcan ve diğer konukçu bitkilerin
üretimi en az 8 yıl süreyle yapılmamalıdır.

• Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden 
kullanılmamalıdır.

• Hasat sonrası   Patates kist nematodları açısından olgunlaşan kistler 
toprağa dökülmüş olabileceğinden bu dönemde sadece toprak örnekleri 
dikim öncesi tarla kontrollerinde anlatıldığı şekilde alınarak analize tabi 
tutulur.

PATATES KİST NEMATODLARI
(Patates Altın Nematodu; Globodera rostochiensis

Wollenweber ve Patates Beyaz Kist Nematodu; G. pallida 
Stone)
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Ülkemizde ruhsatlı ilacı 

yoktur.

PATATES KİST NEMATODLARI
(Patates Altın Nematodu; Globodera rostochiensis

Wollenweber ve Patates Beyaz Kist Nematodu; G. pallida 
Stone)
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KÖK-UR NEMATODLARI

(Meloidogyne spp.)

• Dişileri armut şeklinde, erkekleri iplik şeklinde olan, gözle çok

zor görülebilen canlılardır.

• Bitkilerin kökünde meydana getirdikleri irili ufaklı urlarla

kolayca tanınır. Patates yumrusu üzerinde siğiller oluşturur.

• Sıcaklık ve nem uygun olduğunda 3-6 haftada bir yeni döl

oluşturur.

• Kışı urlu bitki kökü artıklarında veya toprakta yumurta veya larva

halinde geçirir.

• Patatesin ana zararlısıdır.



.

KÖK-UR NEMATODLARI

(Meloidogyne spp.)

• Patates bitkisinin üzerinde meydana getirdiği urlar nedeniyle yumrular
pazar değerini kaybeder. Bulaşık yumruların pazar değeri olmadığı için 
üreticinin ekonomik kaybı %100’e kadar ulaşır.

• Kökteki urlanmalar nedeniyle, bitkinin topraktan su ve besin alımı
kısıtlanır. Üst aksamda gelişme geriliği, sararma ve meyve silkmeleri
olur. Gelişme yavaşlar ve durur. Bitki kuruyabilir.

• Bulaşık bitkilerde besin elementi eksikliğine benzer belirtiler görülür.

• Fungus, bakteri gibi diğer hastalık etmenlerine giriş kapısı oluşturur.



KÖK-UR NEMATODLARI

(Meloidogyne spp.)

• Üretim yapılacak alanın toprağı analiz ettirilmedir.

•  Tohum ve sulama suyu temiz olmalıdır.

•  Hasat sonrası bulaşık alanlardaki bitkiler uzaklaştırılmalı
ve imha edilmelidir.

• Kadife çiçeği, kenevir, kekik, kuşkonmaz ve susam gibi

bitkiler Kökur nematodları’nın kontrolünde uzaklaştırıcı

(antagonistik) bitki şeklinde kullanılabilmektedir.

•  Yılın sıcak ve kurak aylarında tarla boş ise 15 gün ara ile 
derin sürüm yapılabilir.

•  Konukçusu olmayan bitkilerle tarlada 3-4 yıllık münavebe
uygulanmalıdır.

• Patatesin erken dikilmesine ve erkenci çeşitlerin 
kullanılmasına özen gösterilmelidir.::
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PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU
(Ditylenchus destructor Thorne)

• Dişisi ve erkeği ipliksi formda ve mikroskobik

canlılardır.

• Nematodun bütün dönemleri genellikle konukçusu

içinde (endoparazit= iç parazit) bazen de etrafındaki

toprakta bulunabilir.

• Çoğunlukla depolanan tohumluklarda ve toprakta

kalan bulaşık yumrularda kışlar.
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PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU
(Ditylenchus destructor Thorne)

• •Patates Çürüklük nematodu patates yumrularına göz ve
benzeri açıklıklardan girer.

• Başlangıçta hemen kabuğun altında lekeler görülür. Bu
lekeler daha sonra birleşerek kabuk altında bütün yumruyu
saran koyu kahverengi lekeler oluşturur.

• Dokular kurur, büzülür ve çatlar, kabuk kağıt veya deri gibi bir 
hal alır.

• Nematodla bulaşık yumrular depolama süresince çürümeye
devam ederler.
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PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU
(Ditylenchus destructor Thorne)

•  Hasat edilmeyen bulaşık yumruların imhası,

• Temiz tohumluk kullanımı,

• Uygun depolama koşullarının sağlanması,

• Konukçusu olmayan bitkilerle (fasulye, mısır) 3-4 yıllık

münavebe

• Tarla nanesi, tarla eşek marulu gibi yabancıotlar bu

nematodun konukçuları olduğundan ot mücadelesine

önem verilmelidir.
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PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU
(Ditylenchus destructor Thorne)

Kimyasal Mücadele Önerilmemektedir.



SOĞAN SAK NEMATODU
[Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

• Dişi ve erkeği iplik formundadır.

• Soğan-sak nematodu sak, sürgün, yaprak ve

soğanlı bitkilerin iç parazit (endoparazit)

nematodudur.

• Soğan-sak nematodu bitki dokusu içinde ve

özellikle killi topraklarda, 4. dönem larva

halinde uzun yıllar canlı olarak kalabilir.
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SOĞAN SAK NEMATODU
[Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

• Soğan-sak nematodu patates yumrularında Patates çürüklük

nematodu (D. destructor)'nun zararına benzer belirtiler meydana

getirir. Ancak yumruda oluşturduğu lezyonlar daha derindir. Genellikle

yumru üzerinde çatlak görülmez.

• Soğan-sak nematodu patates bitkinin toprak üstü aksamında

zararlıdır. Yumruda herhangi bir belirti oluşturmaksızın bitkide

tipik bodurluk, kalınlaşma ve çarpıklılıklar meydana getirebilir.

Yapraklarda lekeler oluşturur.
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SOĞAN SAK NEMATODU
[Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

• Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
• Tohumluk patates yumruları bulaşık olmayan yerden alınmalı,
• Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa tohumluklar mutlaka analiz
ettirilmelidir.
• Hasat edilmeyen bulaşık yumrular toplanıp imha edilmelidir.
• Münavebede (havuç, ıspanak, marul gibi) yetiştirilmelidir. Toprak tipine göre münavebe 2-4 yıl arasında 
uygulanmalıdır. 
• Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden kullanılmaması
gerekir.

Türkiye’de patateste Soğan-sak nematodu’na karşı ruhsatlı herhangi bir preparat yoktur.



.

SİRKEN [Chenopodium album L. (Chenopodıaceae)]

• Tek yıllık 20–150 cm boyunda, sağlam yapılı dik gelişen, köşeli bir 

gövdeye sahip ve tohumla çoğalan bir bitkidir. 

• Yapraklar almaşıklı dizilmiş eşkenar dörtgenimsi veya oval-mızrak ucu 

şeklinde kenarları düz veya dişli beyaza çalan yeşil renktedir.

• Üst yüzleri unsu madde ile örtülüdür. Çiçekleri çok eşeylidir, yani aynı 

bitki üzerinde erkek, dişi ve erkek-dişi çiçekler vardır. 

• Çimlenme Nisan-Mayıs aylarında olur. Çiçeklenme Temmuz-¬Ekim 

ayları arasındadır. 

• Tohum bağlama çiçeklenmeden 1–2 ay sonradır. Bir bitki (3000–

20000) kadar tohum verebilir. 



.

YABANİ HARDAL (Sinapis arvensis L.) Brassıcaceae

• Bitki boyu 20–80 cm gövde taç genişliği 50 cm olan tek yıllık bir yabancı 

ottur.
• Gövde yuvarlak olup, dik gelişir, alt kısmı tüysüzdür. Çiçekleri salkım 
şeklinde olup taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir. 

• Meyve 20–45 mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni 
şeklinde olan bir kapsüldür. Bir meyve 5–12 adet tohum içerir. Yabani 
hardal, tohumları ile çoğalır.

• Tohumlarında güçlü bir dormansi olduğundan 5–13 yıl toprakta 
canlılığını koruyabilmektedir. 



BOYNUZLU YOĞURT OTU [Galium tricornutum
Dandy (Rubiaceae)]

• 20–150 cm boyunda, yatık veya diğer bitkilere sarılmış durumdadır. 

• Gövde keskin dört köşeli ve köşelerde tutunucu diken şeklinde 

tüyler bulunan tek yıllık bir yabancı ottur. 

• Çiçekler küçük beyaz veya yeşilimsi renktedir. Her bir küre 

şeklindeki gözde bir tohum bulunur. 

• Tohumları ile çoğalır. Çiçeklenmeden 1–2 ay sonra her bitkide 100–

500 adet tohum oluşur.



TARLA SARMAŞIĞI [Convolvulus arvensis L. 
(Convolvulaceae)]

• Çok yıllık, tohum ve toprak altı organları ile çoğalan bir yabancı ottur.

• Çiçekler pembemsi veya morumsu beyaz huni şeklinde uzun saplıdır..

• Tarla sarmaşığının kök sistemi oldukça derindir. Kökler üç metreye 
kadar ulaşabilir. Yan köklerin uzunluğu ise iki metreyi bulur. Ayrıca bir 
metrenin üzerinde uzunluğa sahip yeraltı gövdeleri (Rizomlar) üzerinde 
yeni bitkiler oluşur. 

• Toprakta 20 yıl veya daha fazla canlılığını korur. 

• Kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.



SEMİZOTU [Portulaca oleracea L. (Portulacaeae)]

• Semizotu tek yıllık bir yabancı ottur. Sap 100 cm kadar 
uzunluğunda, yatık durumda ve etlidir. 

• Saplar menekşe kırmızısı rengindedir. Yapraklar etli ve 
genellikle alt kısmı kırmızıdır. 

• Bir bitki ortalama 10000 adet tohum verebilir. Tohumlar 
su, rüzgar veya ekim aleti ile dağılabilir. 

• Tohumlar karanlıkta çimlenme yeteneğini 19 yıl 
koruyabilirler. Kesilmiş saplardan yine hızlı bir şekilde 
gelişebilirler. 



KIRMIZI KÖKLÜ TİLKİKUYRUĞU [Amaranthus retroflexus
L. (Amaranthaceae)]

• Bitki tek yıllık ve otsu olup 100 cm'ye kadar boylanabilir.
• Bitkinin gövdesi açık yeşil ya da kırmızımsı renkte, sap ve dallar az 
veya çok tüylüdür. 

• Bitki 1.000–50.00 tohum oluşturabilir ve tohumları 10–40 yıl toprakta 
çimlenmeden kalabilir.

• Uygun şartlarda 1 milyondan fazla tohum verebilir. Ürümesi 
tohumladır. 

• Kumlu, azotça zengin humuslu toprakları, ışıklı ve aşırı ıslak olmayan 
ortamları sever, sıcaktan hoşlanır. Sıcaklık ve kumlu toprakların 
göstergecidir. 



DARICAN [Echinochloa crus-galli (L.)P.B. Poaceae]

• Tek yıllık, otsu bir bitki olup, 30–100 (150) cm'ye kadar boylanabilir.

• Sap güçlü, boğumlar tüylü ve yer yer kırmızımsı renktedir. 

• Başak 10–20 (40)cm uzunlukta, genellikle 10–13 başakçıktan oluşur.

• Tek çiçek 2-3mm boydadır. Temmuz-Ekim ayları arasında çiçek açar. 

• Bir bitki 200–1000 tohum oluşturabilir. Fakat ortalama olarak 400 

tohum verir. Üremesi tohumladır. 

• Besin maddesince zengin, toprakların göstergecisidir. Tınlı, kumlu-tınlı

ve killi toprakları, ayrıca sıcağı sever. 



KÖPEK DİŞİ AYRIĞI [Cynodon dactylon (L.) Pers. 
(Poaceae)

• Çok yıllık, otsu bir yabancı ottur.

• Rizomlar yayılıcı ve tüysüzdür. Çok sayıda rizom, stolon ve ana 

sürgün yatık şekildeki gövdeyi oluşturur. 

• Genellikle tüysüz, başakların üst kısmı az tüylüdür. Yapraklar 

kuşaksı-mızraksı, 5-16 cm uzunluğunda ve 2-5 mm genişliğinde, 
yaprak ayası kısa, yaprak kını tüylüdür.

• Genç yapraklar V şeklindedir.

• Üreme tohum, rizom ve stolanladır.



.

KÜSKÜT [Cuscuta campestris L. (Convolvulaceae)]

• Bazı yerlerde şeytansaçı, verem otu, kızıl ot ve bereket otu gibi 

adlarla anılır. 

• Çoğalmaları tohum ile veya gövde parçalarıyla olmaktadır. Bir yıldan 

diğer yıla tohum ile veya çok yıllık konukçu bitkilerin gövdelerinde 
gömülü kalan kendi parçaları ile geçerler.

• Tohumla çoğalabildiği gibi, iplik gibi olan sarılıcı dallarının her bir 

parçası ile de çoğalabilmektedir.

• Kültür bitkisinde daldan dala uzanır, bitkinin içinde besin maddelerini 

ve suyu emeçleri ile alarak bitkinin zayıflamasına, kurumasına, 
bodurlaşmasına sebep olur. Yoğun olarak bulaşık yerlerde ürün 
alınamaz.



. Patates bir çapa bitkisidir. Patateste yabancı otlara karşı öncelikle çapa tavsiye 
edilmelidir
Kültürel Önlemler
• Tarla içindeki yabancı otları, tohum vermeden önce imha etmelidir.
• Temiz ve sertifikalı tohum kullanılmalıdır 

• Kullanılan tarım aletlerini, traktör, tırmık, pulluk, diskaro, bulaşık sahalardan 
çıkmadan önce temizlemelidir.
• Yanmış çiftlik gübresi kullanmalıdır.
• Sulama kanalları temiz tutulmalıdır. Böylece sulanan tarlalara ot tohumlarını 

veya parçalarının taşınması önlenir.

• Tarla kenarlarındaki yabancı otların gelişip tohum vermelerini engellemelidir.

• İyi bir tohum yatağı hazırlamalı, ekim derinliğini iyi ayarlamalıdır. Böylece kültür 
bitkisinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olarak yabancı otlarla rekabeti güçlendirir.

YABANCI OTLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
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