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DOMATESİN ORJİNİ

Domatesin kökeni Güney Amerika’nın batı
sahillerindeki yüksek dağların yer aldığı bölgedir.

Buna karşılık kültüre alındığı ilk tarih üzerinde
belirsizlik bulunmaktadır, kesin ve net bir tarih
yoktur.

Kaynak: https://acikradyo.com.tr/botanitopya/azteklerin-altin-elmasi-
domates



ORJİN MERKEZİ

 Domates XVI. yüzyılın ilk 
yarısında Meksika’dan 

İspanya’ya getirilmiş, oradan da 
önce İtalya’ya daha sonra da 

Fransa ve diğer Avrupa 
ülkelerine; ayrıca Kuzey 

Afrika’ya özellikle Fas ve Mısır’a 
taşınmıştır (Şekil 1).

 Domatesin Akdeniz ve Orta 
Doğu ülkelerine yayılmasında 

Türk tacirlerin önemli rolü
olmuştur.

 Aynı dönemlerde İspanyol
koloniyalistler Filipinler

üzerinden Asya’ya taşımıştır
(Diez ve Nuez, 2008).

 . 

Şekil 3:Domatesin Orijin Merkezi, Kültüre Alındığı Bölge ve Dünyaya Yayılışı

Kaynak : https://docplayer.biz.tr/29556021-Turkiye-de-domatesin-dunu-bugunu-ve-yarini.html



Domatesin 

ekonomisi mi 

olur?

https://www.ciceksepeti.com/s
olanum-sus-domatesi-
kc8085546





DÜNYADA DOMATES TARIMININ 
ÖNEMİ

DOMATES;

Dünyada en çok üretilen, tüketilen ve

Ticarete konu olan tarım ürünlerinin başında 
gelmesi,

İnsan beslenmesinde vazgeçilmez ürünlerden 
olması,

Gıda sanayinde dondurulmuş, konserve, salça, 
ketçap, turşu gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip 
olması nedeniyle önemli sebzelerin başında 
gelmektedir. Kaynak: https://www.cnnturk.com/saglik/domates-suyu



DÜNYADA DOMATES ÜRETİMİ

Domates dünyada yaygın olarak yetiştirilen bitkisel 
ürünlerden biridir. Dünyada domates ekili alan
4,7 milyon hektardır.

Son 10 yılda dünya domates ekim alanında değişime 
bakıldığında 2008-2018 yılları arasında domates ekim 
alanı %12,76 oranında artış göstermiştir.

İncelenen dönemde dünya domates üretimi %28,66 
oranında artarak 141.2 milyon tondan 182.2 milyon tona 
ulaşmıştır.

Kaynak: https:// www.kesmarsanalmarket.com /urun/domates-ceri-
kg-2710033



DÜNYADA DOMATES ÜRETİMİ

Domates tarımında birim alandan elde edilen
verimde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Genetik mühendisliğinin hızla gelişmesi sonucunda
tarımsal üretimde yüksek verimli bitki çeşitleri
kullanılmaya başlanmış ve dolayısıyla üretimde
önemli düzeyde verim artışı sağlanmıştır.

Son 10 yılda verim ortalaması değişimlerine
baktığımızda; 2008 yılında dünya domates verim
ortalaması 33,5 ton iken, 2018 yılında 38,2 tona
ulaşarak %14,10 oranında artış göstermiştir.

Kaynak:https://parakazanmafikirleri.com/domates-yetistiriciligi/



DÜNYADA DOMATES  ÜRETİMİ

FAO 2018 Verilerine Göre

1,1 milyar ton olan dünya yaş sebze 

üretiminde domates 182 milyon ton 

ile %16’lık paya sahiptir.

Dünyada lider konumda olan Çin,
toplam dünya domates üretiminin 

%34’lük kısmını karşılamaktadır.



2018 YILINDA DÜNYA DOMATES ÜRETİMİ

61,6 milyon tonluk üretim ile Çin ilk sırada,

19,3 milyon tonluk üretimi ile Hindistan ikinci,

ABD 12,6 milyon ton ile üçüncü ve

12,2 milyon tonluk üretimi ile Türkiye dördüncü sırada yer 
almaktadır.

FAO 2018 Verilerine Göre



DÜNYA DOMATES ÜRETİMİ

Yıllar Üretim Miktarı (ton) Ekim Alanı (ha) Verim (ton)

1961 27617540 1680452 164346

1965 30460051 1678862 181433

1970 35884497 1856709 193269

1975 47047200 2208216 213055

1980 52650437 2443422 215478

1985 65347924 2715548 240644

1990 76309661 2901534 262998

1995 86486032 3240492 266892

2000 109260006 3837515 284716

2005 128363470 4170630 307780

2010 153314047 4430413 346049

2015 176823434 4799965 368385

2018 182256458 4762457 382694

Tablo 2: Dünyada yıllara göre domates üretim verileri

Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYA DOMATES ÜRETİMİ 

Grafik 1: Dünyada Domates Üretim Verileri

Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYADA DOMATES ÜRETİM MİKTARI

Grafik 2 : Dünyada Domates Üretim Miktarı

Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYADA DOMATES ÜRETİMİ

Yıl Üretim Miktarı (ton) Ekim Alanı (ha) Verim (ton)

2008 141648137 4223274 335399

2009 155308602 4419382 351426

2010 153314047 4430413 346049

2011 159489080 4582563 348035

2012 163211178 4803535 339773

2013 165239541 4848347 340816

2014 174787530 4903097 356484

2015 176823434 4799965 368385

2016 178158747 5013367 355367

2017 180945772 4846750 373334

2018 182256458 4762457 382694

Tablo 3: Dünyada Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretim Verileri

Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYADA DOMATES ÜRETİMİ

Yıl Üretim Miktarı (ton) Artış Miktarı(%)

2008 141648137 -

2009 155308602 9,64

2010 153314047 -1,28 

2011 159489080 4,02

2012 163211178 2,33

2013 165239541 1,24

2014 174787530 5,77

2015 176823434 1,16

2016 178158747 0,75

2017 180945772 1,56

2018 182256458 0,72

Tablo 4: Dünyada Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretim ve Artış Miktarları

Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYADA DOMATES ÜRETİM MİKTARI
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Grafik 3: Dünyada Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretim Miktarı
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Kaynak: FAO,2018.



DÜNYA DOMATES ÜRETİMİNDEKİ DEİŞMELER

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grafik 4: Domates Üretimindeki Yıllara Göre Artış Miktarı (%)
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Kaynak: FAO, 2018.



DÜNYADA DOMATES TARIMI

UN-Comtrade’in 2018 yılı verilerine göre;

Dünya domates ihracatında Meksika birinci sırada yer
alırken Hollanda ikinci, İspanya ise üçüncü sırada yer
almaktadır.

Beşinci sırada yer alan Türkiye’nin 2018 yılında ihracattaki
payı ise 525 bin tondan %1 artarak 530 bin tona
yükselmiştir.



DÜNYADA DOMATES TARIMI

Domates ithalatında ise 

1,8 milyon ton ithalat miktarı ile ABD dünya ithalat miktarında tek başına %25,4’ lük bir 
pay ile birinci sırada yer alırken,

731 bin tonluk ithalatıyla Almanya ikinci sırada, 

577 bin tonluk ithalatıyla Rusya ise üçüncü sırada yer almıştır. 

Türkiye’nin ithalatı ise 1041 ton gibi küçük bir değerdedir.

Domates ithalat miktarında dünya sıralamasında önemli bir yer almayan Türkiye ihracat 
miktarındaki payı ile dünyada beşinci sırada yer almaktadır. 



DOMATES ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ ÜLKELER
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Grafik 5: Domates Üretiminde Önemli Ülkeler (%)

ÇİN HİNDİSTAN TÜRKİYE ABD MISIR

Kaynak: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE), 2020.



DOMATES EKİM ALANINDA ÖNEMLİ ÜLKELER
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ÇİN HİNDİSTAN NİJERYA TÜRKİYE MISIR

Kaynak: TEPGE, 2020.



ÜLKELERE GÖRE DÜNYA DOMATES İHRACATI 
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Kaynak: TEPGE, 2020.



ÜLKELERE GÖRE DÜNYA DOMATES İTHALATI 
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Kaynak: TEPGE, 2020.
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TÜRKİYE’DE DOMATES TARIMI

1799-1825 döneminde domates tohumları getirilerek kiraz
boyutlarında olan domates meyvesi ile bugünkü haline
gelmiştir.

1850’li yıllarda Sultan Abdülmecit döneminde Osmanlı
sarayına girmiş, 1900’lü yılların başında ise Adana’da
yetiştirilmeye başlanmıştır. Fakat halk tarafından yoğun olarak
yetiştiriciliği ve tüketimi ise 1950’li yıllardan sonra olmuştur.

Türkiye’de domates, üretim, tüketim ve ekonomideki değeri
bakımından sebzeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır.
Domates, yetiştirme yapılan bölgelerde çiftçilerin önemli gelir
kaynaklarından birisini oluşturmaktadır.



TÜRKİYE’DE 
DOMATES 
YETERLİLİK 
DERECESİ

Şekil 6 : 2000-2015 Yılı Arası Domates Yeterlilik Derecesi

Kaynak: Tarımsal İstatistik, Domates İstatistikleri, 2017.



TÜRKİYE’DE DOMATES TARIMI

Domates Türkiye’de:

Açıkta tarla sebzeciliği şeklinde ve

Örtü altı üretimi şeklinde üretilmektedir.

Domates yetiştiriciliği Türkiye’nin tümünde mümkün olmakla birlikte,

Sanayi tipi domates üretiminin iklimin çok daha uygun olduğu Ege ile Batı ve Doğu
Marmara Bölgelerinde özellikle de Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinde,

Sofralık tip domates üretiminin ise; Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz Bölgelerinde
yoğunlaştığı görülmektedir (Anonim 2014b).



TÜRKİYE’DE DOMATES TARIMI

Domates üretiminde bölgesel yoğunlaşmaya bağlı olarak, işleme sanayi de Marmara ve
Ege bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Akdeniz Bölgesi ise, daha çok taze tüketime yönelik sera tipi üretimde ön plana
çıkmaktadır (Arıkbay 1996).

Türkiye’de en yüksek verim, iklim avantajının ve seracılık bölgesi olmasının doğal
sonucu olarak Akdeniz Bölgesi’nde alınmaktadır.

Açıkta Üretim,

Sözleşmeli ve Sözleşmesiz olmak üzere farklılık göstermektedir.

Sözleşmesiz yapılan üretim çoğunlukla sofralık olarak tüketilmektedir.

 Sözleşmeli üretim Ege ve Marmara Bölgelerinde özellikle imalat sanayine hammadde
temini için önemli olmaktadır (Keskin 2012).



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ

Yıllar Üretim miktarı (ton) Ekim alanı (ha) Verim (ton)

1961 27617540 1680452 164346

1965 30460051 1678862 181433

1970 35884497 1856709 193269

1975 47047200 2208216 213055

1980 52650437 2443422 215478

1985 65347924 2715548 240644

1990 76309661 2901534 262998

1995 86486032 3240492 266892

2000 109260006 3837515 284716

2005 128363470 4170630 307780

2010 153314047 4430413 346049

2015 176823434 4799965 368385

2018 182256458 4762457 382694

Tablo 5: Türkiye’de Domates Üretim Verileri

Kaynak : FAO,2018.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ
Grafik 9 : Türkiye’de Domates Üretim Verileri 

Kaynak: FAO, 2018.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ
Grafik 10 : Türkiye’de Domates Üretim Miktarı

Kaynak: FAO, 2018.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ

Yıllar Üretim Miktarı (ton) Değişim(%)

2008 141648137 -

2009 155308602 9,64

2010 153314047 -1,28

2011 159489080 4,02

2012 163211178 2,33

2013 165239541 1,24

2014 174787530 5,77

2015 176823434 1,16

2016 178158747 0,75

2017 180945772 1,56

2018
182256458 0,72

Tablo 6: Türkiye’de Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretimi

Kaynak : FAO, 2018.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİM MİKTARI
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Grafik 11: Türkiye’de Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretim Miktarı
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Kaynak : FAO, 2018.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ ARTIŞ MİKTARI
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Grafik 12: Türkiye’de Son 10 Yılda Gerçekleşen Domates Üretimi Artış Miktarı (%)

Değişim(%)

Kaynak : FAO, 2018.



TÜRKİYE DOMATES VERİLERİ

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Değişim(%)

ÜRETİM 11.820 11.850 12.615 12.600 12.750 1,2

TÜKETİM 9.142 9.285 9.340 9.284 9.443 1,7

İTHALAT 11,3 9,7 10,9 10,4 11,2 7,6

İHRACAT 1.259 1.127 1.195 1.246 1.205 -3,3

KİŞİ BAŞINA 
TÜKETİM(KG)

119,2 119,5 118,6 116,3 116,9 0,5

Kaynak: TUİK (08.01.2020) 1/Son iki pazarlama yılının değişimini göstermektedir.

Tablo 7: Türkiye Yıllara Göre Domates Verileri ve Değişimi (Bin Ton)



TÜRKİYE’DE 
DOMATES 
ÜRETİMİ
(2018)

Antalya 2.410 bin ton domates üretimle ilk sırada,

Bursa 1.575 bin ton ile ikinci,

Manisa ise 975 bin ton ile üçüncü sırada yer
almaktadır.

Türkiye domates üretimi 2012 yılına oranla 2018
yılında %7 oranında artmış ve 12,2 milyon tona
ulaşmıştır.

TÜİK bitkisel üretim istatistiklerine göre 2019
yılında domates üretimi bir önceki yıla göre %5,7
artarak 12,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ

Şekil 4: Türkiye’de Domates Üretiminde Öne Çıkan İller 

Kaynak: TEPGE, 2020.



TÜRKİYE’DE 
DOMATES EKİM 
ALANLARI

Türkiye domates ekim alanları (2018)

 Antalya %11,1’lik pay ile 201 bin da ile
ilk sırada,

Bursa 190 bin da ile ikinci,

 Manisa 134 bin da ile üçüncü sırada
yer almaktadır.



TÜRKİYE’DE DOMATES EKİM ALANLARI

Şekil 5: Türkiye’de Domates Ekim Alanında Öne Çıkan Bazı İller 

Kaynak: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE), 2020



TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİ

Tablo 8: 2019 Yılında Türkiye’de Domates Üretim Miktarı

Kaynak : Tüik,2019.



DOMATES ÜRETİMİ NÜFUS VE FİYAT İLİŞKİSİ

Tablo 9’a göre Türkiye nüfusu 2000-2018 yılları arasında %27,92 artmış ve domates 
üretimi yaklaşık 9 milyon tondan 12 milyon tona yükselmiştir.

Nüfus ve üretim artışına bağlı olarak  toplam domates tüketimi 7,4 milyon tondan 9,7 
milyon tona, yıllık kişi başına düşen domates  tüketimi ise 116 kg’dan 120 kg’a 
yükselmiştir. 

Domates üretimi %36,67, tüketimi %31,75,  kişi başına domates tüketimi ise %2,99 
artmıştır. 

İhracat miktarı ise %342,16 artmış ve 2018  yılında 530.143 ton olmuştur.

Ülkeye gelen turist sayısı ise 2000 baz yılına oranla %279,42  artmıştır.

Domates fiyatları aylar itibariyle farklılık göstermekle birlikte yıl içerisindeki  ortalama 
değerler dikkate alınmıştır. Ürün fiyatı yıllar itibariyle dalgalanma göstermiş olup en  
yüksek fiyat (1,85 TL/kg) 2018 yılındadır.



Yıllar
Türkiye 
Nüfusu

Değişim  

Oranı  (%)

Domates

Üretimi (Bin

ton)

Değişim  

Oranı  (%)

Toplam

Domates

Tüketimi

(Bin ton)

Değişim  

Oranı  (%)

Kişi 

Başına 

Düşen
Domates

Tüketimi
(kg/yıl)

Değişim  

Oranı  (%)

İhracat 

Miktarı 

(ton)

Değişim  

Oranı  (%)
Turist 
Sayısı

Değişim  

Oranı  (%)
Nüfus  

Eşdeğeri*

Domates

Fiyatları

(TL/kg)

Normal  
Fiyat

2000 63.174.483 100,00 8.890,00 100,00 7.358,48 100,00 116,48 100,00 119.899 100,00 10.428.153 100,00 123.250,97 0,18

2001 64.100.297 8.425,00 6.889,64 107,48 190.768 11.618.969 138.484,63 0,25

2002 65.022.300 9.450,00 7.673,00 118,01 244.038 13.256.028 160.314,91 0,32

2003 65.938.265 9.820,00 7.885,83 119,59 227.400 14.029.558 156.438,09 0,36

2004 66.845.635 9.440,00 7.508,95 112,33 235.364 17.516.908 186.532,88 0,45

2005 67.743.052 10.050,00 7.978,26 117,77 250.182 21.124.886 205.279,68 0,48

2006 68.626.337 9.854,88 7.692,91 112,10 304.372 19.819.833 186.693,42 0,62

2007 69.496.513 9.936,55 7.748,97 111,50 372.094 23.340.911 206.754,30 0,71

2008 70.363.511 10.985,36 8.518,54 121,06 439.729 26.336.677 258.976,42 0,75

2009 71.241.080 10.745,57 8.200,13 115,10 542.259 27.077.114 344.365,11 0,85

2010 72.137.546 10.052,00 7.804,92 108,19 574.279 28.632.204 452.179,79 1,30

2011 73.058.638 11.003,43 8.561,96 117,19 576.573 31.456.076 590.209,29 1,09

2012 73.997.128 11.350,00 8.863,88 119,79 560.430 31.782.832 1.015.401,42 1,11

2013 75.627.384 11.820,00 9.142,48 120,89 483.046 34.910.098 1.038.900,12 1,15

2014 76.667.864 11.850,00 9.285,98 121,12 585.202 36.837.900 1.083.565,96 1,14

2015 77.695.904 12.615,00 9.340,97 120,22 541.355 36.244.632 1.102.604,39 1,23

2016 78.741.053 12.600,00 9.284,77 117,92 485.963 25.352.213 956.480,50 1,25

2017 79.814.871 12.750,00 9.443,06 118,31 525.690 32.410.034 1.138.648,03 1,35

2018 80.810.525 127,92 12.150,00 136,67 9.694,60 131,75 119,97 102,99 530.143 442,16 39.566.327 379,42 1.234.415,76 1,85

Tablo 9. Nüfus–Üretim–Fiyat Değişimleri

Kaynak: TÜİK, 2019
*Nüfus eşdeğeri yıl içerisindeki yabancı turistlerin konaklama sayıları dikkate alınarak hesaplanmıştır

















TÜRKİYE’NİN DOMATES İHRACATINDA ÖNEMLİ ÜLKELER
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Grafik 13: Türkiye’nin Domates İhracatında Önemli Ülkeler (2019*, %)

Kaynak: TEPGE, 2020.



TÜRKİYE’NİN DOMATES İTHALATI YAPTIĞI ÜLKELER 

RUSYA FEDERRASYONU
76%

IRAK
9%

UKRAYNA
7%

KATAR
2%

GÜRCİSTAN
3%

BELARUS
2%

İSRAİL
1%

Grafik 14: Türkiye’nin Domates İthalatı Yaptığı Ülkeler (2019*, %)

Kaynak: TEPGE, 2020





YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ

Yaş meyve sebze sektörü tarım sektörünün en önemli alt bileşenlerinden biridir.
Yaş meyve sebze sektörü;

Ürünlerin yetiştirilmesi ve hasadından sonra doğal ömrünü tamamlamadan yani
en az fire ve zayiatla,

Üzerinde herhangi bir ikincil işlem yapılmadan tüketiciye ulaştırılması amacıyla,

Faaliyet gösteren çiftçi, komisyoncu, tüccar ve perakendeciden oluşur.

Yaş meyve ve sebzeler genellikle depolama olanakları olmayan, girdi maliyetleri ve
işgücü ihtiyaçları fazla olan ürünlerdir.

 Dolayısıyla ürünlerin pazarlanmasında zaman faktörüne dikkat edilmelidir.



YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ

Türkiye’de yaş meyve-sebze ticareti özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Üreticiden tüketiciye olan pazarlama kanalında genellikle komisyoncu, tüccar ve
perakendeciler görev almaktadır.

Bu süreçte ürünlerin fiyatları maliyetlere bağlı olarak değişmektedir.

Pazar marjının yüksek olması, üreticinin düşük fiyattan sattığı ürünün, tüketici
tarafından yüksek fiyatla tüketilmesine neden olduğu tartışılmaktadır.

Bu fiyat değişikliğinin incelenmesi ve fiyat değişmelerine etki eden faktörlerin
belirlenmesi önemlidir.



YAŞ MEYVE SEBZE PAZARLAMASINDA AKTÖRLER 

ÜRETİCİ KOMİSYONCU
TÜCCAR

PERAKENDECİ

Yaş meyve sebze fiyatları; üretici  hallerinde komisyoncu ve tüccarlarla karşılıklı arz talep 
dengesi gözetilerek belirlenir.

TÜKETİCİ



YAŞ MEYVE SEBZE PAZARLAMA KANALI

Şekil 1: Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Kanalı

Kaynak: Kazak v ark.,2018. http://journal.tarekoder.org/tr/download/article-file/619108



YAŞ MEYVE SEBZE ÜRETİMİ İÇİNDE DOMATESİN YERİ

Sebze ürünleri üretim miktarı 2019 yılında bir 
önceki yıla göre %3,5 artarak yaklaşık 31,1 
milyon ton olmuştur. 

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden,

 Domateste %5,7, 

Kuru soğanda %13,9, 

Hıyarda %3,7 oranında artış olurken, 

Karpuzda %4, 

Sivri biberde %3,

Patlıcanda %1,6 oranında azalış olmuştur. 

Şekil 2: Bitkisel Üretim İstatistikleri

Kaynak: TÜİK, 2019.



YAŞ MEYVE SEBZE ÜRETİMİ İÇİNDE DOMATESİN YERİ

2018 yılında en çok ihraç edilen
yaş meyve ve sebze ürünleri
sırasıyla;

 %14 ile limon,
 %13 ile mandalina,
 %13 ile domates,
 %7 ile kiraz, vişne,
 %7 ile portakal olmuştur.

Tablo 1: Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Yapılan İlk 10 Ürün

Kaynak: AKİB, 2018.



Basında 
domates
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ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ 
Domatesin Botanik Özellikleri ve İklim İstekleri 

İbrahim ÇELİK 

BATEM 

Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölüm Başkanı   
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Eğitimin İçeriği 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 

Domatesin Botanik Özellikleri  

Domates Yetiştiriciliği 

İklim İstekleri 

Bitki Sıklığı ve Ürün Yönetimi 

Domatesin Botanik Özellikleri  

Toprak İstekleri  
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Örtüaltı Domates Yetiştiriciliği 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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1000 Dane ağırlığı 2.0-4.3 gr 

1 meyvede 40-80 adet tohum 

Çimlenme gücü 5-6 yıl 

Çok meyveli çeşitlerde tohum iriliği azalır 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 

Tohumların rengi kül rengi sarıdır. 
Hafif tüylü olan tohum  
2-4 mm uzunlukta  
2-4 mm genişlikte  
0.5-1.0 mm kalınlıktadır.   
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Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 

Tohum, üretimin ilk girdi ve başlangıç materyali olup, ait olduğu bitkiyi 
yeniden meydana getirebilen en küçük canlı parçasıdır.  

Hayatın başlangıcıdır.  
Bitkisel ve hayvansal üretimin vazgeçilmezidir.  
Gıdanın güvencesidir.  
 
Tohum, üretimi doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Kaliteli bir tohum verimi %25 ile 300 arasında artırabilmektedir.  
 
Özellikle melezleme sonucunda elde edilen F1 hibrit tohumlarda verim, 

kalite, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık çok daha fazla artmaktadır. 
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Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 

Hibrit Domates Tohumu Melezleme Çalışmaları  

Tohum Geliştirme Çalışmaları 
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Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Sebze Tohum Üretimi (ton) 

Ülkemizin sebze tohumu üretimi, 2010 yılında 2500 ton iken, 2015 yılında 2782 ton’a çıkmış, 2018 yılında 
ise 2 042 t’a gerilemiştir (www.tarimorman.gov.tr). 
      Günümüzde hem sofralık hem sanayi domates üretiminde hem OP hem de F1 hibritler çeşitler 
kullanılmaktadır. 
       

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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2012 yılında domates tohumu 
ithalatına 59,65 milyon $ ödenirken,  
 
2019 yılında bu rakam 37,49 milyon 
$’a düşmüştür.  
 
Aynı dönemde ihracat 2.4 milyon 
$’dan 7.11 milyon $’a çıkmıştır.  

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 



10 

Fide ve Fidecilik  
     Fide, tohumun çimlenmesi sonucunda meydana gelen ve birkaç yaprakçıktan oluşan genç 
bitkiye denir.  
     Sebze üretimine başlarken, kaliteli bir tohum ve bundan elde edilecek hastalık ve 
zararlılardan ari kaliteli bir fideye ihtiyaç duyulmaktadır.  
      
Kaliteli ve sağlıklı bir fidede;  
• güçlü bir kök sistemi,  
• boğum araları düzenli ve dengeli gelişmiş elastiki bir gövde,  
• 4 ile 6 adet arasında canlı yeşil renkli yaprak olması istenir.  
• Ayrıca üretilen fide, çeşit ismine doğru olmalı, içerisinde başka çeşitlerden karışıklık 

bulunmamalıdır.  
 

     Fidelerin tüm kök, gövde ve yapraklarında hastalık ve zararlılara ait hiçbir belirti 
olmamalıdır.  

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Fide ve Fidecilik  
Tohumculuğun yanında fidecilikte de güzel gelişmeler yaşanmış, bu alanda özellikle son on beş yılda hızlı bir 
büyüme gerçekleşmiştir.  
Geleneksel fide yetiştiriciliği neredeyse terk edilmiş, onun yerini sağlıklı ve modern hazır fide üretim 
işletmeleri almıştır. Hazır fide üretimi son yıllarda önemli gelişmelerin olduğu sektörlerden birisidir. 
Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde hazır fide kullanımı %100’e ulaşmıştır.  
İyi bir yetiştiricilik sağlıklı tohum ve fide ile başlayacağı ve bütün üretim sezonunu etkileyeceği için, 
sektörel fideciliğin normal üretici şartlarında yapılan fide yetiştirmeye göre bazı avantajları vardır: 
1-) Hastalıklardan ve zararlılardan ari üretim yapılmaktadır. Üretici şartlarında fide yetiştirmede, şaşırtma 
yaparken kök ve kök boğazı bölgesine zarar verilmektedir. Bu yaralardan hastalık bulaşabileceği gibi iletim 
borularına fiziksel zararlarda verilebilir. Aynı zamanda kullanılan ortam hastalıklıda olabilir.  
 
2-) Bitki kök sistemi iyi geliştiği için çevre şartlarından daha az etkilenmektedir. 
 
3-) Üretici fide dikim zamanını kendi planına göre ayarlayabilir. 
 
4-) Üniform bir yetiştiricilik ve hasat yapılabilir. 
 
5-) Ambalajlanması kolay olduğu için uzak mesafelere taşınması kolaydır. 
 
6-) Fidelikte çevre şartları tarafından olumsuz etkilenmemektedir. 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Sebze türlerine göre fide üretim miktarları (bin adet) 
Türler 2013  2014 2015 2016 2017 

Domates  1.214.796 1.278.133 1.257.520 1.261.642 1.075.122 

Biber 289.913 281.902 300.481 383.941 356.697 

Hıyar 163.122 131.373 133.449 142.899 117.085 

Kavun 47.475 64.009 69.626 73.499 73.303 

Karpuz 71.031 90.951 137.331 89.856 102.788 

Patlıcan 91.509 93.773 93.645 88.410 61.234 

TOPLAM 2.539.448 2.486.030 2.989.810 3.143.744 2.910.936 

     Ülkemizde ticari fide üretimi 1994 yılında Antalya’da 1 işletmede 10 milyon adet fide ile başlamıştır. 2008 
yılında fide üreticilerini bir çatı altına toplamak amacıyla 41 fide üreticisi 2006 yılında yürürlüğe giren “5553 
sayılı Tohumculuk Kanunu” çerçevesinde örgütlenerek “Fide üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK)” kurulmuştur. 
 
     2019 yılı Kasım ayı itibari ile birliğe üye 150 üretici (Antalya 62, İzmir 16, Mersin 12, Ankara 9, Adana 7, 
Manisa 7, Bursa 5, Erzincan 4, Burdur 3, Bilecik 3, Muğla 3, İstanbul 2, Eskişehir 2, Samsun 2, Nevşehir 2, 
Amasya 2, Afyon 1, Aydın 1, Balıkesir 1, Denizli 1, Sakarya 1, Giresun 1, Tekirdağ 1, Yalova 1 ve Zonguldak 1 üye) 
bulunmaktadır. Bu 150 üyenin 136’sı sebze, 14’ü çilek fidesi üretmektedir (FİDEBİRLİK, 2019). Mevcut üretimimiz 
örtü altı tarımı için ihtiyacımız olan fideleri karşılayacak düzeydedir. 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Aşılı Fide 

Vejetatif bir çoğaltım şekli olan aşılama sonucu elde edilen aşılı fideler, özellikle 
toprak kaynaklı hastalık ve zararlılara dayanıklılık sağladıkları için gerek açıkta ve 
gerekse seracılıkta kullanılmaya başlanılmıştır. 
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Sebze türlerine göre aşılı fide üretim miktarları  

Türler Üretim Miktarı (Adet) Oran (%) 

Domates  54.609,026 37,33 

Karpuz 67.916,315 46,42 

Hıyar 10.419,972  7,12 

Patlıcan 12.508,334  8,55 

TOPLAM 146.299,441 100 

Türkiye’de aşılı fide ticari olarak ilk kez 1998 yılında satışa sunulmuştur. 1998 yılında aşılı fide firması sayısı 4 ve 
üretim miktarı 500 000 adet iken, 2017 yılı sonu itibari ile aşılı fide yapan firma sayısı 34, üretim miktarı 
146.299,441 adede yükselmiştir. Söz konusu bu üretimde karpuz ilk sırayı alırken bunu domates, patlıcan, hıyar, 
kavun ve biber izlemiştir. 
 
Son yıllarda olumsuz iklim koşulları yetiştiriciliği de olumsuz yönde etkileyerek, verim ve kalite kayıplarına neden 
olabilmektedir. MeBr alternatifi de olan aşılı fideler gerek örtüaltı ve gerekse açıkta tercih edilmektedir. Ancak 
aşılı fideler aşısız fidelere göre anaç genotipine göre değişmekle birlikte 2-3 kat daha yüksek fiyatla 
satılmaktadır. Aşılı fide kullanılması durumda dekara dikilecek fide sayısının azalması ve çift gövdeli yetiştiricilik 
yapılarak fiyat fazlalığının giderilebileceği unutulmamalıdır 
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Aşılı Fide 

 Örtüaltı domates üretiminde kaçınılmaz olan mono kültür tarım nedeniyle özellikle toprak 
kökenli hastalıklar ve nematodlar önemli ölçüde verim ve kalite kaybına neden 
olmaktadır. Domates çeşitlerinin birçoğunda Fusarium ve Verticillium Solgunluğu gibi 
toprak kaynaklı hastalıklar ile özellikle nematoda dayanıklı ve aynı zamanda yüksek 
verimli çeşitler yoktur. Bu açıdan aşılı domates fidesi kullanımı alternatif bir çözümdür  

 Aşılı bitkiler özellikle anaçların toprak patojenlerine karşı dayanıklılıkları nedeniyle 
kullanılmakta ise de yapılan çalışmalarda aşılı bitkilerde kullanılan anaca bağlı olarak bitki 
gelişme hızının, su ve bitki besin maddesi alınımının, erkencilik ve meyve kalitesinin, 
pazarlanabilir meyve sayısının, verimin, düşük sıcaklıklara ve tuz stresine dayanıklılığın, 
hasat döneminin uzunluğunun ve su kullanım etkinliğinin arttığı saptanmıştır. 

 Ülkemizde aşılı fide sektörü hızlı bir gelişme göstermesine rağmen, hâlen domateste 
aşılı fide üretiminde kullanılan anaç-çeşit ıslahı konusunda yeterli ıslah programı yoktur. 

 Bu sebeple aşılı domateste anaç geliştirme ve ıslahına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır 
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Tohum Ekimi ve Fide Yetiştiriciliği 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Hazır Fide Tesisi 

Domates Tohumculuğuna Genel Bakış 
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Domatesin Botanik Özellikleri  

KÖK 

     Başlangıçta yuvarlak, yumuşak ve tüylü 
iken sonraki dönemlerde yuvarlaklık 
köşeliliğe, yumuşaklık sertliğe dönüşür. 

     Domates tohumu çimlendiğinde kökçük 
uzayarak kazık kökü meydana getirir ve çok 
kuvvetli bir kök yapısına sahip olur. Kökgelişimi 
kazık kök ve bundan çıkan yan kökler şeklinde 
olur. Kazık kök yaklaşık olarak 1-1.5 m kadar 
toprağın altına  ve 40-60 cm yanlara 
yayılmaktadır. Köklerin %72‘si gibi büyük 
çoğunluğu 0-20 cm’lik kısımda, %22’si 20-50 
cm’de ve diğer %6’sı gibi az bir kısmı 50 
cm’den derinde bulunmaktadır. 

GÖVDE 
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Domatesin Botanik Özellikleri  

YAN DALLAR 

     Domatesin yaprağı bileşik yapraktır. 
Yaprağın üst yüzeyinde yeşilin değişik tonları 
görülürken, alt yüzeyi ise mavimsi kül 
rengindedir. Bileşik yaprağı meydana getiren 
yaprakçıkların şekli büyüklüğü, dilimli ve dişli 
olması çeşitlere göre değişiklik gösterir.  

     Gövde boğum ve boğum aralarından oluşur. 
Gövde üzerindeki boğumlardan yapraklar, 
koltuk olarak tanımlanan gövde ile yaprak 
arasından ise yan dal veya yan sürgünler 
oluşur. Domates bitkisi aşırı dallanma 
gösterir.  

YAPRAKLAR 
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Sınırlı (BODUR)  

     Ana gövdenin büyümesi uçtaki sürgünün en 
son oluşmuş yaprağının koltuğundaki tomurcuğun 
büyümesiyle gerçekleşir. 

Bitkinin Gelişimi 

     Bir  bitkide 3-4 yaprakta bir 
çiçek salkımı oluşur.  

Sınırsız (SIRIK)  

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Çiçek Yapısı 

     Domates bitkisinin çiçeği salkım şeklindedir. 
Çiçek salkımları koltuklardan çıkmaz, gövde 
üzerinde boğum aralarında meydana gelir. Çiçek 
yapısı erseliktir, yani hem erkek hem de dişi 
organ aynı çiçekte yer almaktadır  

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Çatal (çift)  Basit (tek)  

Salkımlar 

Domatesin Botanik Özellikleri  

Basit ve çatal çiçek salkımı bir çeşit özelliği olduğu kadar ortam sıcaklığına da bağlıdır. 
Sıcaklık stresine maruz kalan bitkilerde 3. salkımdan itibaren çatal salkım oluşumu görülür.  
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Meyveler 

Domatesin Botanik Özellikleri  

Domates meyvesi botanik bakımdan üzümsüdür. Başlangıçta yeşil iken daha sonra 
kırmızıya döner ve kırmızı rengini likopen maddesinden alır. 
 
Domatesin meyveleri yassı, az yassı, yuvarlak, yüksek yuvarlak, kalp biçiminde, 
uzunca silindirik, uzunca armut biçiminde ve erik biçiminde şekillere sahip olabilir.  



Dünya’da Yetiştiriciliği Yapılan Domates Tipleri 

       Şekillerine Göre 

 Sera Tipi (Standart) 

 İri kalp (Oxheart) Tip 

 Çok İri (Beefsteak) Tip 

 Uzun (Paste) Tip 

 Küçük Meyveliler  

Renklerine Göre 

 Kırmızı 

 İki Renkli 

 Siyah 

 Yeşil 

 Turuncu 

 Beyaz 

 Sarı 

 Pembe 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Sera Tipi 
(Standart) 

  Hafif basık yuvarlak veya tam yuvarlak 

 Tekli meyve hasadına uygun (tane) veya salkım tip 

 Genellikle kırmızı renkte ve 120-200 g ağırlığında 

 Örtüaltı alanlarında, indeterminant çeşitlerdir. 

Domatesin Botanik Özellikleri  



29 

İri kalp 
(Oxheart) Tip 

  Büyük kalp şeklinde, farklı renklerde, etli ve tatlı 

 Salata ve sandviç 

 Rusya, İtalya, Almanya ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nin yerel çeşitleri mevcut. 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Çok İri 
(Beefsteak) 

Tip 

  Genellikle dilimli, farklı renklerde, kalın etli ve tatlı 

 Salata, sandviç ve beyaz olanlar sos olarak tüketilir. 

 Rusya, Romanya, Ukrayna, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 

İtalya, Almanya ve A.B.D.’nin yerel çeşitleri var. 

Domatesin Botanik Özellikleri  

http://www.reimerseeds.com/soldacki-tomato.aspx
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Uzun (Paste) 
Tip 

  Uzun tipte (sanayi), farklı renklerde 

 Brix değeri yüksek. Salça, ketçap ve sos sanayinde 

yaygın olarak kullanılır. 

 İtalya’da makarna ve pizzada sos olarak kullanılıyor. 

Domatesin Botanik Özellikleri  

http://www.reimerseeds.com/classica-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/plum-tomato-yellow.aspx
http://www.reimerseeds.com/purple-russian-tomato.aspx
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Küçük 
Meyveliler 

  Genellikle şekilleri yuvarlak olmasına rağmen, erik, uzun 

tip gibi çok farklı meyve şekilleri gözükmektedir. 

 Tat ve aroması en yüksek domates tipi (kahvaltılık ve 

atıştırmalık) 

 İtalya, Fransa ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinin güney 

kısımlarında yoğun olarak yetiştirilmektedir.  

Domatesin Botanik Özellikleri  

http://www.reimerseeds.com/brown-cherry-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/isis-candy-tomato.aspx


Kırmızı Meyveliler 

İki Renkliler 

http://www.reimerseeds.com/old-german-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/elberta-girl-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/green-zebra-tomato.aspx


Siyah-Mor Meyveliler 

Yeşil Meyveliler 

http://www.reimerseeds.com/green-grape-tomato.aspx


Turuncu Meyveliler 

Beyaz Meyveliler 

http://www.reimerseeds.com/white-queen-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/snow-white-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/white-beauty-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/orange-strawberry-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/tangerine-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/sunsugar-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/amana-orange-tomato.aspx


Sarı Meyveliler 

Pembe Meyveliler 

http://www.reimerseeds.com/banana-legs-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/dixie-golden-giant-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/morning-light-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/jelly-bean-tomato-yellow.aspx
http://www.reimerseeds.com/brandywine-tomato-pink.aspx
http://www.reimerseeds.com/watermelon-beefsteak-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/new-zealand-pink-paste-tomato.aspx
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Renklerine Göre Domates Tipleri 

Meyve rengi ise kırmızı, 

sarı, turuncu, beyaz, mor ve 

siyah gibi farklılıklar 

göstermektedir.  

Domatesin Botanik Özellikleri  

http://www.reimerseeds.com/old-german-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/green-grape-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/white-beauty-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/amana-orange-tomato.aspx
http://www.reimerseeds.com/jelly-bean-tomato-yellow.aspx
http://www.reimerseeds.com/watermelon-beefsteak-tomato.aspx
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DOMATES TİPLERİ 

 Beef (250> g) 

 Tane (140-250 g) 

 Salkım 

 Kokteyl 

 Cherry (Kiraz) 

 Söbü 

 Plum 

 Pembe 

 Dilimli 

 Açık tarla; oturak 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Domateste Tipler   

KIRMIZI ve YEŞİL İRİ (Beef) 
SALKIM DOMATES (red) 
KÜÇÜK MEYVELER (cherry) 

Domatesin Botanik Özellikleri  



40 

MEYVE 

Domatesin Botanik Özellikleri  



Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Domates Tipleri 

 Tane ve İri (Beef) Tipler 

 Salkım Tipler 

 Kokteyl Tipler  

 Kiraz (Cherry) Tipler  

 Erik (Plum) Tipler  

 Oturak-Sofralık Tipler  

 Sanayi Tipler  

 

Domatesin Botanik Özellikleri  



 Meyve ağırlığı 140-250 g (tane), 250 g fazla ise iri (beef) 

 Örtüaltı domates yetiştiriciliğinin % 75-80’i oluşturur. 

 Rusya ve Almanya’ya ihraç edilen tiplerdir. 

Tane ve İri (Beef) Tipler 

Domatesin Botanik Özellikleri  



 Meyve ağırlığı 80-140 g 

- Salkım şeklinde hasat 

 Topraksız tarım alanlarında ve iyi seralarda yetiştirilebilir. 

 İhracatta ve marketlerde daha yüksek fiyat 

 Gelişmiş Avrupa ülkelerine ihraç edilen tiplerdir. 

Salkım Tipler  

Domatesin Botanik Özellikleri  
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  Meyve ağırlığı 30-60 g- Salkım şeklinde hasat 

  Topraksız tarım alanlarında ve iyi seralarda yetiştirilebilir. 

  İhracatta ve marketlerde daha yüksek fiyat 

  Gelişmiş Avrupa ülkelerine ihraç edilen tiplerdir. 

Kokteyl Tipler 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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  Meyve ağırlığı 30 gramdan az. Salkım şeklinde hasat 

  Topraksız tarım alanlarında, tat ve aroma yüksek 

  İhracatta ve marketlerde daha yüksek fiyat 

  Gelişmiş Avrupa ülkelerine ihraç edilen tiplerdir. 

Kiraz (Cherry) Tipler 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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   Meyve küçük, erik veya oval şekil  

  Salkım şeklinde hasat 

  İhracatta ve marketlerde daha yüksek fiyat 

  Tat ve aroması yüksek  

  Ülkemizde, son birkaç yılda erik (plum)  tipinde F1 hibrit çeşitler tescil 
edilmiştir. 

Plum (erik) Tipler   

Domatesin Botanik Özellikleri  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Tomate_mit_Gr%C3%BCnkragen.jpg
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   Meyve büyüklüğü genellikle orta veya  iri  

  Açık saha yetiştiriciliği 

  Yaz döneminde hasat 

 Brix değeri yüksek 

  Açık saha yetiştiriciliği, % 20 üretim miktarı 

  Salça, Sos, Ketçap ve Kurutmalık 

Oturak ve  Sanayi Tipleri 

Domatesin Botanik Özellikleri  
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Domates Yetiştiriciliği 

Örtü altı Domates Yetiştiriciliği 
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     Dünyada ve Türkiye'de domates açık alanda ve örtüaltında yetiştirilmektedir.  
 
     Örtü altı iklim faktörlerinin mümkün olduğu kadar kontrol altına alınabildiği suni 
yetiştirme ortamlarıdır.  
 
     Bitkilerden kaliteli ve yüksek verim almak için, iklim faktörlerinin bitkinin istediğine göre 
ayarlanması gerekir. Özellikle ışık, sıcaklık, nem ve CO2  oranları ile bunların entegre bir 
şekilde sağlanması bitki gelişimi için çok önemlidir. 

Domates Yetiştiriciliği  

ÖRTÜALTI PARAMETRELERİ 

 IŞIK 

 SICAKLIK 

HAVA NEMİ 

 CO2 

 İKLİM ENTEGRE YÖNETİMİ 
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Cam Sera 

Yüksek Tünel 

Plastik Sera 

Alçak Tünel 

Örtü altı Çeşitleri 

Domates Yetiştiriciliği  
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İllere Göre Örtü altı Alanları (da) 
İller Örtüaltı Tarım 

Alanı (Dekar) 

İller Örtüaltı Tarım 

Alanı (Dekar) 

İller Örtüaltı Tarım 

Alanı (Dekar) 

İller Örtüaltı Tarım 

Alanı (Dekar) 

Antalya 278.063 Bursa 1.072 Ordu 190 Yozgat 31 

Mersin 190.047 Şanlıurfa 983 Trabzon 178 Bingöl 25 

Adana 136.248 Afyon 866 Erzurum 170 Bayburt 23 

Muğla 38.770 Balıkesir 812 Giresun 157 Karaman 22 

Aydın 15.411 Elazığ 770 Van 155 Kırıkkale 16 

İzmir 15.287 Uşak 574 Sivas 149 Kilis 15 

Samsun 13.291 Kütahya 567 Aksaray 137 Osmaniye 14 

Hatay 11.923 Ankara 563 Erzincan 132 Malatya 9 

Burdur 8.748 Karabük 540 Çankırı 111 Hakkari 5 

Isparta 4.586 Sakarya 530 Artvin 109 Tunceli 5 

Amasya 4.426 Çanakkale 498 Gümüşhane 109 Ardahan 0 

Bilecik 3.851 Çorum 493 Düzce 108 Bitlis 0 

Yalova 3.660 Diyarbakır 449 Edirne 96 Gaziantep 0 

Eskişehir 3.205 K:Manmaraş 393 Nevşehir 89 Kars 0 

Kocaeli 2.305 Kastamonu 373 Kırklareli 77 Muş 0 

Manisa 1.888 Sinop 361 Batman 60 Niğde 0 

Bartın 1.752 Tekirdağ 312 Kayseri 50 Rize 0 

İstanbul 1.594 Kırşehir 278 Siirt 50 Şırnak 0 

Denizli 1.307 Konya 259 Ağrı 48 

Zonguldak 1.131 Mardin 252 Bolu 44 TOPLAM 752.168 

Tokat 1.113 Adıyaman 195 Iğdır 40 

Domates Yetiştiriciliği  
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İSPANYA-Almeria 
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Antalya-Kumluca 
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İTALYA Palermo  
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Örtü altı Domates Üretimi  

Üretim Alanları (2019) Üretim Miktarları (ton) Oran (%) 

Plastik Sera 3.094.272 75,77 

Cam Sera 710.110 17,39 

Yüksek Tünel  184.186 4,51 

Alçak Tünel 95.113 2,33 

Toplam 4.083.681 100 

Örtülatı alanlarının %52.3’ünde domates üretilmektedir.  

Domates Yetiştiriciliği  
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 Antalya’da Örtüaltı Sebze Üretimi 

Örtüaltı Üretim 

Sezonu 

 Fide Dikimi ve  Hasat Sonu 

Ock Şbt Mrt Nis May Haz Tem Ağs Eyl Ekm Kas Ara 

Tek Ürün 
Sahil           

Yayla        

Çift Ürün 
Baharlık        

Güzlük      

14 tür sebze, 

3.667.000 ton üretim 

384.000 Ton 

%11 

2.399.000 Ton 

%65 
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İklim İstekleri (7) 

Örtü altı Domates Yetiştiriciliği 



58 16.11.2020 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

İklim : Örtü altında ışık, sıcaklık, nem ve CO2 en önemli iklimsel 
parametrelerdir. 
 
Işık:   Güneş bitkilerin hem ışık hem de ısı kaynağıdır. 
  Kısa, Uzun ve Nötr bitkiler 
 
Sıcaklık : Optimum sıcaklık  
  Toplam sıcaklık,  
  Minimum ve maksimum  
   
Nem:   Bağıl (Oransal – Nisbi – Özgül) Nem (%),  
  Mutlak Nem (g),  
  Maksimum Nem (Doyma noktası),  
  Minimum nem  
   
CO2:   Ortamdaki CO2  yoğunluğunun 400-1000 ppm olması istenir. 
    

İklim İstekleri 
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• Işık: Güneş bitkilere hem ışık hem de ısı enerjisi sağlar. Bu 
yüzden güneşten gelen ışık yoğunluğu ve süresi, bitki 
gelişimi için bilinmesi gereken önemli parametrelerdir.  

• Güneşten gelen ışık yoğunluğu ve süresi mevsimlere göre 
değişmektedir. Güneş ışığı, kışın daha kısa süreli ve daha az 
yoğunlukta Kuzey Yarı Küre’ye ulaşır. Yazın bunun tam tersi 
olur. Işık fotosentez ile doğrudan ilişkili olduğundan, 
bitkilerin hangi mevsimde ne kadar ürün üretebileceği 
tamamen seradaki bitkilere ulaşan ışık süresi ve 
yoğunluğuna bağlıdır.  

• Genel olarak kültür domatesleri nötr gün bitkileri olup, 
günde 12-16 saat ışıklanmaya ihtiyaç duyarlar.  

• Işık yoğunluğu az olduğu kış aylarında (Aralık-Şubat) yapay 
ışıklandırma yapılarak bitkilerin ışık ihtiyacı (m2’ye ilave 
2000-5000 lüks ışık) karşılanır.  
 

• Genel olarak domates bitkisi10 000 lüks ışık şiddetinde çok 
iyi gelişmektedir. Yaz aylarında ışığın çok yoğun olarak 
seralara gelmesini önlemek için gölge tozu veya otomatik 
gölge perdeleri kullanılır. 

PHOTOSYNTESIS (Klux)
Starting Optimum Maximum

Light Plants 2 10 30
Shadow Plants 0,5 4 10

IŞIK 

İklim İstekleri 
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Domateste Yapay Işıklandırma  

Işık Miktarı yıl boyu farklılık gösterir 
Ocak ayında 700 J/cm2/gün 
Temmuz ayında 700x4=2100J/cm2/gün 
Işık miktarına göre Yaprak Alan İndeksi (LAİ),  
Bitki Sayısı ve Salkımdaki meyve sayısı ayarlanmalıdır.  

İklim İstekleri 
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SICAKLIK • Bitkiler, güneş ışığının yaydığı radyasyon ile 
enerjilerini sağlarlar.  
 

• Bu enerji bitkilerin solunum, fotosentez ve 
asimilasyon yapması için gereklidir.  
 

• Bitkiler tür ve gelişme dönemlerine göre farklı 
sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle gece ve 
gündüz arasındaki sıcaklık farkı en düşük 5-7 ºC 
olmalıdır. 
 

• Domates ve biber türleri için sıcaklık değerleri 
verilmiştir.  
 

• Fakat bu değerler türden türe bazı değişiklikler 
göstermektedir. Örneğin biberin sıcaklık isteği 
domatese göre daha yüksektir. 

Domates ve Biber için SICAKLIK değerleri 

Ölümcül Minimum  0°  +5°C 
Biyolojik Minimum +7    +11°C 

Optimal ………………………. 
Gündüz +20    +22°C 

Gece +12    +15°C 
Ortalama 24h (Min) +16    +18°C 

Gelişme Dönemi ………………………. 
Çimlenme +24   +26°C 
Köklenme +18   +22°C 

Çiçeklenme +13   +15°C 
Biyolojik  Max +30   +35°C 

Optimum Toprak 
Sıcaklığı 

+15   +21°C 

İklim İstekleri 
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Nem: Sera içi mutlak nem miktarı, bitkilerin gelişmesinde 
önemli rol oynar.  
 
Mutlak nem, bir m3 havadaki su buharının gr olarak 
ölçülmesiyle tespit edilir.  
 
Her bitki türü için farklı oranlarda nem isteği mevcuttur. 
Fakat genel olarak sebze ve süs bitkileri %50-90 arasındaki 
nem oranlarında daha iyi gelişirler.  

SERA İÇİ NEM ORANI 

İklim İstekleri 
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ORTAMDAKİ NİSBİ NEM  

16.11.2020 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

• Nemin %50’nin altına düşmesi polen çimlenmesinin engeller.  
• Nemin %85’in üzerinde çıkması polenlerin hareket kabiliyetini zayıflatır.  
• Nemin %90’ı aşması durumunda ise bitkiler su kaybedemedikleri için kaba dokulu, gevrek-sulu 

ve köklerinin gelişmedikleri görülür ve sonra mantari hastalıklar hızlı yayılır. 

• DEĞERLER (domates/biber): 

• Minimum   55%  65% 

• Optimum         
•  Gündüz  70%    83% 

•  Gece    82%    87% 

• Maksimum 
• Max-Max  92%    94% 

• Max- Ort  87%    90% 

• Nisbi nemin etkileri: 

• Solunum  Fotosentez 
• Fizyopatoloji  ÇBÇ, Uç yanıklığı, meyve çatlamaları 

• Hastalıklar  Botrytis, Phytophthora, Külleme 

İklim İstekleri 
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Karbondioksit (CO2): Havada oksijen, 
karbondioksit, azot gibi gazlar belirli oranlarda 
bulunur. Normal şartlar altında havada 300 ppm 
civarında CO2  bulunur.  
 
Bitkilerin hızlı gelişmesi için ortamdaki CO2  
yoğunluğunun 400-1000 ppm olması istenir.  
 
Gündüz vakti bu oran düştüğünden ya sera 
havalandırmaları açılarak içeri CO2  alınır veya 
dışarıdan CO2  gazı (resim) ilave edilir.  
 
Sera içine CO2  ilavesi ya metan, bütan ve propan 
gibi sıvı gazlar yakılarak çıkan CO2  veya doğal 
olarak elde edilen CO2  gazının verilmesiyle yapılır.   

• “CO2 verme”: 

• Değerler(domates): 

• Minimum  50-250 
ppm 

• Optimal  400-1000 

• Maximum  >2000 

İklim İstekleri 
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 Bitkiler günde belirli saat güneş ışınlarına maruz kalmadıkları zaman normal gelişmelerini 
sağlayamazlar. Bu değer günde en az 6 saat olup, günlerin en kısa olduğu Ekim ile Mart ayları 
arasında (altı ay) toplam 900-1100 saat ışıklanmaya karşılık gelir. 

 
 Zayıf ışık koşullarında bitkilerde az miktarda üretilen karbonhidratlar (şeker ve nişasta) uzun 

gecelerde solunum ile tüketilir.  
 

 Sonbahar ve kış döneminde karbonhidratların düşük düzeyde olması verimi sınırladığı gibi 
kalitesiz meyve sayısını da artırır.  
 

 Işık özellikle sebzelerin meyve rengi ve büyüklüğü üzerinde etkilidir.  
 

 Sera koşullarında ışığın yeterli düzeyde olmaması durumunda bitkilerin sarardığı, boğum 
aralarının uzadığı ve bitki boyunun artığı görülür. Bitki yaprakların küçüldüğü, sap ve gövdesinin 
inceldiği ve alt yapraklarının da erken döküldüğü görülür. 

IŞIK YETERSİZLİĞİ 

İklim İstekleri 
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Örtüaltı Işık Yetersizliği 
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Nem Düşüklüğü  

     Örneğin hava nemi sera içerisinde %50 ve daha aşağısına düşerse domates meyvelerinde çiçek burnu 
çürüklüğü, çatlama, sürgün ucu ve çiçek yanıklığı gibi fizyolojik sorunlar ortaya çıkar.  
 
     Ayrıca düşük nemde külleme ve kırmızı örümcek gibi etmenlerin çoğalama ve yayılması daha kolay olur.  

Nemin çok düşük veya yüksek olması durumlarında bitkilerde ciddi fizyolojik ve patolojik problemler 
ortaya çıkar.  

Çiçek Burnu Çürüklüğü Domates Meyvelerinde Çatlama 

İklim İstekleri 
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Domateste Nem Düşüklüğü Zararı  

16.11.2020 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Nemin %50’nin altına düşmesi Kırmızı Örümcek ve külleme  zararını artırır.  

Külleme Domateste Kırmızı Örümcek Zararı 

İklim İstekleri 

Sera içi nemi çok düşerse havalandırmalar kapatılarak veya sisleme ünitesi çalıştırılarak nem 
yükseltilir.  
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     Bitkiler %92’nin üzerinde 3 saatten fazla yüksek neme maruz kaldıklarında; kurşuni küf (resim 
19), beyaz çürüklük, mildiyo  gibi fungal, ve bir çok bakteriyel hastalık etmenleri gelişir ve 
bitkilerde çok önemli verim ve kalite kayıpları ortaya çıkar.  

NEM YÜKSEKLİĞİ 

Hava nispi nemi artığında havalandırma pencereleri açılarak ve fanlar çalıştırılarak nem düşürülür. 

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Mildiyö (Phytophthora infestans) 

İklim İstekleri 
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Düşük Sıcaklıklarda Görülen Olumsuzluklar 

• Fotosentez yavaşlar. Bitki büyümesi azalır. 

• Bitkinin boğum arasında uzama görülür.  

• Vegatatif gelişme artar generatif döneme geçiş olmaz.  

• Bitkinin kök faaliyetleri yavaşlar. 

• Bitkinin yaprak ve gövde dokularının olgunlaşması gecikir.  

• Hastalık ve olumsuz çevre şartlarına direnci azalır.  

• Bitkinin generatif döneme geçişi gecikir. Özellikle çiçekli bitkilerde tomurcuk, çiçek, 

meyve tutumu ve tohum bağlama gecikir veya gerçekleşmez. 

• Madde birikimi ve depolanması yavaşlar ve olgunlaşma gecikir. 

 

 

 

16.11.2020 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

İklim İstekleri 
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Domateste kedi yüzü 

•      Domateste meyve tutumu döneminde 
düşük sıcaklık gibi elverişsiz iklim koşulları 
nedeniyle hücreler tahrip olmakta ve kedi 
yüzü adı verilen yan yüzeyde girinti ve 
çıkıntılar görülmektedir 

•      13 C altında zayıf döllenme görülür 

Domateste zayıf döllenme 

İklim İstekleri 
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Beyaz iç doku  

Lekeli olgunluk 

İklim İstekleri 
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     Domateste sıfır ve sıfırın altındaki sıcaklık durumunda süreye 
bağlı olarak bitki ölüme gider. 

      

    

 

Biyolojik Minimum Sıcaklık Noktası 

İklim İstekleri 
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• Türkiye’de seralar genel olarak 
dondan korunmak maksadıyla yılda 
sadece birkaç gün soba (resim) 
veya LPG’li ısıtıcılarla (resim) 
ısıtılmaktadır.  

• Modern seralarda ise ısıtma 
işlemi sıcak sulu (resim) veya 
sıcak hava üflemeli (resim) 
sistemlerle yapılmaktadır.  

• Sıcaklığın çok artığı yaz 
mevsiminde sera dış yüzeyi gölge 
tozu püskürtülerek (resim), 
sisleme (resim), otomatik 
gölgeleme perdeleri (resim) veya 
fan-pet sistemi (resim) 
çalıştırılarak sera içi sıcaklığı 
düşürülür.  

Isıtma ve Soğutma 

• GÖLGELEME: 
• Gölge tozu 
• Netting (in/out) 
• Mobil screens 

HAVA SİRKÜLASYONU: 
• Doğal 
• Yapay 

• EVAPORASYON: 
• Soğutma sistemi 
• Fog sistem 

• TİPİ: 

• Substrate 

• Su Isıtma Sistemleri 

• Hava Sirkülasyonu 

• YAKIT: 

• Odun 
• Kömür 
• Mazot,  

• LPG 

• Methane Gas 

• ENERJİ KORUMA: 

• Bitki sıklığı/Dağılımı 

İklim İstekleri 

ISITMA 
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ISITMA  

İklim İstekleri 
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SOĞUTMA 
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Sera içerinde ışık, sıcaklık, nem ve CO2’in belirli oranlarda ve bir birleriyle uyumlu 
şekilde bulunması bitki gelişimini etkilemektedir.  
 
     Güneş ışığı sahip olduğu enerjiden dolayı sera içi sıcaklığını artırmakta, dolaylı 
olarak da nem miktarını düşürmektedir.  
 
     Sera içi ışık yoğunluğu 10000-12000 lüks, sıcaklığı 15-25 C, nem %65-85 ve CO2  
miktarı 400-600 ppm olduğu durumlarda bitkiler, çok iyi gelişirler.  
 
     Bahsedilen parametrelerden ne kadar uzaklaşılırsa, bitkilerde o oranda verim ve 
kalite kayıpları ortaya çıkar. Bu yüzden sera içi iklim parametrelerinin çok iyi kontrol 
edilmesi gerekir. 

İklim İstekleri 

 Entegre İklim Yönetimi:  
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İklim Entegre Yönetimi 

• İLİŞKİLER: 
• IŞIK-SICAKLIK 

• IŞIK-SICAKLIK-ORANSAL NEM 

• IŞIK-SICAKLIK-CO2 

İklim İstekleri 
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Örtüaltı Domates Entegre İklim Yönetimi 

A-%60 nem ve 35 oC’de Mutlak nem 
miktarı 22 g/m3 ve aynı sıcaklıkta 
doyma noktası 35 g/m3’dir. Bu 
nedenle hava kütlesinin doyması için 
aradaki fark (13.00 g) kadar nem 
yüklenmesi gerekir 
 
B-25°C sıcaklık nem %30 neme sahip 
bir hava kütlesinin taşıyabileceği 
mutlak nem miktarı 6 g/m3 ve doyma 
noktası 20,0 g/m3’tür. 20-6=14 g/m3 
nem açığı var.  
 
Bitkiler hangi istasyonda daha iyi 
gelişir? 

İklim İstekleri 
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• BÖLGESEL İKLİM KOŞULLARININ DİKKATLE İNCELENMESİ: hava sirkülasyonu 
iyi, uygun sıcaklığa ve yüksek ışık intensitesine sahip alanların aranması 

• ORANSAL HAVA NEMİ VE SICAKLIĞIN ENTEGRE KULLANIMI: Oransal hava 
nemini kontrol altında tutmak, Nem noksanlığını kontrol etmek 

• CO2’İN ÖNEMLİ BİR SINIRLAYICI FAKTÖR OLDUĞUNU AKLINDA TUT: Doğal 
havalandırma veya yapay besleme ile CO2’i tamamla 

• ENERJİ TASARRUFU İÇİN MÜMKÜN OLAN TÜM STRATEJİLERİ KULLAN: tür 
seçimi, bitki sıklığı ve dağılımı 

• SOĞUTMA SİSTEMİNİ DİKKATLİ KULLAN:  

• Serada T°/RH oranını homojen sürdürebilmek için ışık intensitesini mümkün olduğu 
kadar düşük tut 

 

ENTEGRE İKLİM YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
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Bitki sıklığı ve ürün planı  

Örtü altı Domates Yetiştiriciliği 
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 Domates yetiştiriciliğinde yüksek gelir sağlamak için ürün planlaması 
yapılmalıdır.  
 
Ürün planlaması yapılırken hangi mevsimde ne kadar ürün çıkartılacağı önceden 
bilinmelidir.  
 
Ürün planlaması yapılırken dikkate alınması gereken en önemli faktör ışık 
yoğunluğudur.  
 
Bilindiği üzere güneşten gelen ışık yoğunluğu ve süresi mevsimlere göre 
değişmektedir. Güneş ışığı, kışın daha kısa süreli ve daha az yoğunlukta Kuzey 
Yarı Küre’ye ulaşır.  
 
Yazın bunun tam tersi olur. Işık fotosentez ile doğrudan ilişkili olduğundan, 
bitkilerin hangi mevsimde ne kadar ürün üretebileceği tamamen seradaki 
bitkilere ulaşan ışık süresi ve yoğunluğuna bağlıdır.  
 

Bitki sıklığı ve ürün planı  
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Bitki sıklığı ve ürün planı  

Bu yüzden m2 deki bitki (tepe adedi) ve meyve sayısı mevsimlere göre değişir (sık ve seyrek 
bitkiler).  
 
Örneğin m2 deki tepe sayısı kışın (Aralık-Ocak aylarında) en az 1.8 en fazla 2.7 olması gerekirken; 
Nisan ayında 3.5, Haziran-Eylül aylarında 5.5’e kadar çıkabilir. 
 
BİTKİ SIKLIĞI 
BİTKİ/TEPE (1,8-->5,5 tepe/m2) 
YAPRAKLAR (7-->18 yaprak/bitki) 
 
Bitki sıklığı dikimde ayarlanabileceği gibi, ışık yoğunluğuna bağlı olarak bitkilerin gelişme 
dönemlerinde de yan dallardan yeni tepeler oluşturarak da ayarlanabilir. Örneğin Nisan ayından 
sonra ışık yoğunluğu ve sıcaklık artacağından, m2’deki tepe sayısı yan dallardan yeni tepeler 
bırakılarak istediğimiz kadar artırılabilir (yan daldan tepe oluşturma).  
 
Birim alana düşen meyve sayısı da mevsimlere değişir. Örneğin kışın m2’deki meyve sayısı; iri 
domateslerde 50, salkım domateslerde 80, kiraz domateslerde 160 civarında olması gerekirken, 
yazın bu sayılar; iri domateslerde 75, salkım domateslerde 150, kiraz domateslerde 400 (seyrek 
ve sık meyveli resimler) civarında olabilir. 
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Bitki sıklığı ve ürün planı  

Genel bir kural olarak her salkım için gün boyu toplam 100 joule (J) ışık enerjisi gerekir. 
Eğer bir domates bitkisi üzerinde 7 salkım var ise, o bitki salkımları için 7x100=700 J ve 
bitkinin diğer organları (gövde yaprak vb) içinde en az 100 J, toplam en az 800 J ışık 
enerjisi gerekir. Kış aylarında gün boyu gelen ışık yoğunluğu toplamı bu miktarı 
karşılayamadığından, bitki üzerindeki salkım sayısı ve salkımdaki meyve sayısı 
azaltılmalıdır. 
 
Birim alana düşen meyve sayısı da mevsimlere değişir. Örneğin kışın m2’deki meyve sayısı; 
iri domateslerde 50, salkım domateslerde 80, kiraz domateslerde 160 civarında olması 
gerekirken, yazın bu sayılar; iri domateslerde 75, salkım domateslerde 150, kiraz 
domateslerde 400 (seyrek ve sık meyveli resimler) civarında olabilir. 
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Domatesin Botanik Özellikleri  

Kışın Azaltılmış Meyve Yaz Dönemi meyve yükü Yan sürgünden tepe oluşturma 
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Toprak İsteği 

Örtü altı Domates Yetiştiriciliği 
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Toprak İsteği 

     Sebzeler derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, humus ve besin maddelerince 
zengin tınlı toprakları severler. 
     Topraklar genel olarak üçe ayrılır; 
1. Kumlu topraklar: Kaba yapılı olup %85 den fazla kum içerirler. İçinde kil ve organik 

madde miktarı az olduğundan su tutma kapasiteleri düşüktür. Verimli hale getirmek 
için içine iyi yanmış organik gübre karıştırmalıdır. 
 

2. Siltli topraklar: Bu topraklar %80 den fazla silt ve %12 den az kil içerirler. Su 
tutma kapasiteleri ve su içerikleri orta düzeydedir.  
 
3. Killi topraklar: Yaklaşık olarak %40’dan fazla kil, % 45 kum ve %40 da mil ihtiva 
ederler. Ağır topraklar olup su tutma kapasiteleri yüksektir. 
 
     İçerisinde eşit miktarda kum, kil ve silt içeren topraklara tınlı topraklar denir. 
Sebze yetiştirmek için en ideal topraklardır. Bu toprakların su tutma kapasiteleri, 
havalanması, gözenek yapıları, su ve hava dengesi bitki gelişmesi açısından en uygun 
durumdadır. 
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     Domates toprak bakımından pek seçici değildir. Kumlu topraklardan hafif killi topraklara 
kadar her tip toprakta yetiştirilmesine rağmen; en iyi netice organik maddelerce zengin hafif 
topraklardan alınmaktadır. 
 
 Domates derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, humus ve besin maddelerince zengin tınlı 
toprakları sever. 
 
Yetişme periyodu çok kısa olan yerlerde erkencilik çok önemlidir. Bu nedenle erken mahsul 
almada kumlu-tınlı topraklar ideal kabul edilmektedir.  
 
Erkencilikten ziyade verim önemli olduğundan, yetiştirme periyodu uzun olan yerlerde tınlı, 
killi-tınlı, milli-tınlı topraklar hafif topraklara tercih edilir. Domates yetiştirilecek 
toprakların drenajının iyi olması gerekir.  
 
Toprak pH’sı 5,5-7,0 arasında, tuzsuz-az tuzlu (2,3 mS’dan az) olan topraklarda iyi yetişir. 
 
Domates toprak asitliğine oldukça dayanıklıdır.  
 

Toprak İsteği 



Sabrınız için 
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– YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 
 

– YETİŞTİRME DÖNEMLERİ 
– ÇEŞİT SEÇİMİ 
– SERA HAZIRLIĞI 
– FİDE DİKİMİ (teknikler, zaman --> pythium) 

 
– İPE ALMA (ilk bağlama, domates kancaları, tel, clips) 
– BUDAMA 
– SÜRGÜN ALMA (zamanında işlemler, teknikler) 
– YAPRAK ALMA (yoğunluk, sıklık, teknikler) 
– SALKIM BUDAMA (zamanında işlemler, teknikler) 

 
– BİTKİNİN SALINMASI (sıklık , teknikler) 
– MEYVE TUTUMU  
– HASAT (sıklık, teknikler) 
– TEMİZLEME (bitki, sera) 
– İŞÇİ YÖNETİMİ (işler, kontrol) 

 
 
 

SUNU İÇERİĞİ 
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ÖRTÜALTI YETİŞTİRME DÖNEMLERİ   

1) Tek Ürün Yetiştirme Dönemi (Kış Merkezli)  EYLÜL- HAZİRAN 

2) Çift ürün Yetiştirme Dönemi 

Sonbahar Yetiştirme 

Dönemi (Birinci Ürün) 

AĞUSTOS-OCAK 

İlkbahar Yetiştirme 

Dönemi (İkinci Ürün) 

OCAK-HAZİRAN 

Erken Sonbahar 

Geç Sonbahar  

Erken İlkbahar 

Geç İlkbahar  

3) Yayla Seracılığı Yetiştirme Dönemi (Yaz Dönemi) NİSAN-EKİM  

4) Jeotermal Seracılık Yetiştirme Dönemi      ARALIK-KASIM 
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Örtüaltı Üretim 
Sezonu 

 Fide Dikimi ve  Hasat Sonu 

Ock Şbt Mrt Nis May Haz Tem Ağs Eyl Ekm Kas Ara 

Tek Ürün 

Sahil           

Yayla        

Jeotermal             

Ç
if
t 

Ü
rü

n B
a
h
a
r Erken Bahar      

 

 
 

Bahar        

G
üz

 

Erken 
Güzlük 

      

Güzlük       

Geç Güzlük       
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ÇEŞİT SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

 Müşteri ve Pazar Talebi 

 Çeşidin Yetiştirme Dönemine Uygunluğu  

 Yöredeki Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık 

 Farklı İklim ve Toprak Şartlarına Uyum Yeteneği  

 Verim, Kalite ve Erkencilik  

 Fiyat  

 Üreticinin Bilgi, Tecrübe ve Alışkanlıkları  
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Çeşit Seçimi 

     Örtü altı yetiştiriciliği için sırık tipte gelişme gösteren taze 
tüketime uygun domates çeşitleri kullanılmaktadır. 
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Domateste Dikim Sezonları  

     Örtüaltında domates çeşitleri ilkbahar, sonbahar, tek ürün ve yayla seracılığı 

olmak üzere 4 ayrı dönemde yetiştirilmektedir. Topraksız kültürü de içine 

katarsak 5 dönem yapar.  

     Yetiştirme şartları dikkate alındığında verim ve meyve kalitesi bakımından 

çeşitlerde farklılık göze çarpmaktadır.  

      



Rusya, Romanya, 

Almanya ve Arap Ülkeleri 

Avrupa 

Sanayi 

tipi 

Müşteri ve Pazar Talebi 

36 

http://bursatohum.com/asp/show_stock.asp?Product_ID=SS_1


Ana Dönem Dönem Dikim 

Tarihi 

Hasada 

Başlama 

Son Hasat 

Çift Ürün Sonbahar Ağustos Kasım Ocak 

İlkbahar Ocak Nisan Haziran 

Tek Ürün Tek Ürün Ekim Şubat Haziran 

Sahil Kuşağı Ana Ürün Dönemleri 

Tek ürün döneminde düşük hava ve toprak sıcaklığında 

yetişebilecek çeşitler tercih edilmelidir.  

Yetiştirme Dönemine Uygunluk 
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Domateste Çeşit Seçimi  

   Yetiştirme Dönemine Uygunluk:  

•      Üreticiler yetiştirilecek çeşitlerin seçiminde meyve tipleri, 

meyve rengi gibi pazar taleplerinin yanında, yetiştirme dönemine 

uygunluk, farklı iklim ve toprak şartlarına uyum yeteneği gibi 

özellikleri de dikkate almaktadır.  

•       
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Bölgedeki Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık 

Yörede yaygın olan TYLCV (Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü), 
Fusarium ve kök ur nematodlarına dayanıklı veya tolerant çeşit seçimi 
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Domateste Çeşit Seçimi  

    Hastalık ve zararlılara dayanıklılık:  

•      Türkiye’de domatese pek çok hastalık arız olmakta ve yetiştirme sezonu içinde bu 

hastalıklarla mücadele zaman almakta ve önemli maliyet getirmektedir. Seracılığın 

yoğun olarak yapıldığı güney sahillerinde, uzun yıllar aynı yerde aynı türler sürekli 

yetiştirildiğinden bazı hastalık ve zararlılar çok yaygın hale gelmiştir. Bu yüzden 

gelişilecek çeşitlerde yöredeki yaygın hastalık ve zararlılara dayanıklılık aranmaktadır.  

•      
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Farklı İklim ve Toprak Şartlarına Uyum Yeteneği 

Kuraklık 

Yüksek Sıcaklık Düşük Sıcaklık 

Tuzluluk 

Sel, su baskını 
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• Abiyotik Stres koşullarına Dayanıklılık: Domateslerin büyük bir 

çoğunluğu seralarda yetiştirilmekte ve tüketime sunulmaktadır.  

 

• Yola ve Depolamaya dayanıklılık:  

• Ülkemizde domates yetiştirdiği Akdeniz ikliminin hâkim olduğu 

güney sahillerinde ve yaylalarında yapılmakta ve bu noktalardan 

taşınarak büyük şehirlerde tüketime sunulmaktadır.  

Farklı İklim ve Toprak Şartlarına Uyum Yeteneği 
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Verim Kalite ve Erkencilik 

      Üretici her zaman verimli, erkenci ve dayanıklı çeşitleri tercih eder. 

      Tüketici domatesin renk, şekil ve sertlik gibi kalite kriterlerine göre 
satın alma talebini belirler.  
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Domateste Çeşit Seçimi  

•      Verim: Bütün bitki türlerinde olduğu gibi domates 
yetiştiriciliğinde de verim en önemli amaçtır. Zira üretici 
kazancını yüksek verimden aldığı miktar üzerinden elde 
etmektedir.  

•        
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Domates Çeşit Seçimi  

Erkencilik:  

•      Domateste erkencilik yetiştirme mevsimine bağlı olarak 

aranan bir kriterdir.  
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Fiyat 

 Bir yıl önceki ürün fiyatı ve ihracat durumu 

 Erkenci çeşitler 

 Domates tipleri arasında fiyat farkı vardır. 
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Üretici Bilgi ve Tecrübesi  

 Üretici ve tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmek zordur. 

 Üretici, iyi bir yetiştiricilik için üniversite, kamu ve özel 
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almalıdır. 
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Piyasa Bilgisi: Domates üretiminin %30-35’i örtü altından elde 

edilmektedir. Örtü altı yetiştiriciliği erken güzden başlayarak yayla 

seracılık sezonuna kadar devam eden süreleri de göz önüne alınarak 

dikimler planlanmalıdır.  

  

Domateste Pazar Durumu 
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Örtüaltı Üretim Sezonu 
 Fide Dikimi ve  Hasat Sonu 

Ock Şbt Mrt Nis May Haz Tem Ağs Eyl Ekm Kas Ara 

T
e
k
 Ü

rü
n 

Sahil 
Antalya Merkez 
Serik 

          

Yayla Tüm 
Türkiye 

       

Jeotermal Afyon 
Denizli Aydın 

           

Ç
if
t 

Ü
rü

n 

B
a
h
a
r 

Erken Bahar 
Fethiye Alanya 

       

Bahar 
Merkez Kumluca  

       

G
üz

 

Erken Güzlük 
Fethiye Alanya 

      

Güzlük 
Antalya Merkez, 
Serik ve Kumluca 

      

Geç Güzlük 
Kumluca ve 
Demre 
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Bitkilerin sökülmesi       

 Toprak Dezenfeksiyonu 

SERA HAZIRLIĞI 
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Toprak Hazırlığı: Toprak hazırlığına, bir önceki dönemin son hasadının 
bitimiyle başlanması bitki artıkları, seralardan suretle uzaklaştırıldıktan 
sonra gömülerek veya yakılarak yok edilmelidir 
 
Toprağın Yıkanması: yoğun gübre kullanılması, sera toprağının çok hızlı bir 
şekilde tuzlanmasına neden olur 
 
 

SERA HAZIRLIĞI 

Sera Temizliği: Sera, bir 
önceki yetiştiricilikten 
kalan hastalıklı bitki 
artıklarından, yabancı ot 
ve olası bulaşık 
materyallerden 
temizlenmelidir.  
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Toprak Hazırlığı 

Pulluk tabanının kırılması: Sera toprağının devamlı aynı derinlikte 
işlenmesi ile toprağın 30-40 cm altında pulluk tabanı denilen sert ve 
geçirimsiz bir tabaka meydana gelir. Bu nedenle sera toprağının 2-3 
yılda bir derince işlenmesi ve bu geçirimsiz, sert tabakanın 
kırılması gerekir.  
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Sera Temizliği 

Toprağın Dezenfeksiyonu: Örtüaltı yetiştiriciliğinde yoğun üretimin 
yapılması yanında münavebe imkânlarının da sınırlı olması, başta nematod 
olmak üzere toprak kökenli hastalıkların hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlar. 
Ayrıca seralarda mevcut yüksek oransal nem yanında sıcaklıkla beraber 
toprağın yeterli havalanamaması sonucu oluşan toprak hastalık ve 
zararlılarını gidermek için toprak dezenfeksiyonu zorunlu olabilir. 
 
Toprak dezenfeksiyonunda 16 
Solarizasyon 
Biyo-fümigasyon 
Faydalı Mikro-organizma Kullanımı 
Buhar uygulaması 
Aşılı Fide 
Dayanıklı Çeşit 
 
 
Kimyasal Fümigantlar 
Son 50 yılda toprak dezenfeksiyonu kimyasal fumigantların kullanımı ile 
sağlanmıştır. methil bromid, metam sodyum, 1,3 dichloropropen ve 
dazomettir.  
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Solarizasyon 

Solar enerji ile toprak sıcaklığını 
artırmak suretiyle sterilizasyon 
sağlayan, kimyasal olmayan ve 
hidrotermal bir yöntemdir.  

Solarizasyon Uygulaması: 
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Solarizasyon 

Damla sulama sistemi döşendikten sonra, toprak 0.025-0.1 mm 
kalınlığında UV katkılı şeffaf plastik örtü ile düzgünce 
kapatılmalıdır. Toprak nemini kaybederse örtünün altında 
bırakılan damla sulama sistemi belli aralıklarla çalıştırılmalıdır.  
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Biyofümigasyon 

Biofumigasyon, her türlü hayvansal 
veya bitkisel organik artıkların 
dikim öncesi toprağa karıştırılarak 
çürütülmesi, bu işlem sırasında 
ortaya çıkan ısı enerji ve bazı 
kimyasal gazlar ile toprak 
dezenfeksiyonunun sağlanmasıdır.  
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Faydalı Mikroorganizma Kullanımı 

Toprak, birçok faydalı ve zararlı mikroorganizmayı 
bünyesinde barındıran, yaşayan bir yapıdır. 
Topraktaki zararlı etmenlere karşı biyolojik 
mücadele son yıllarda önem kazanmaktadır. 
Biyolojik mücadelede temel amaç, hedef alınan 
hastalık etmenin zararını faydalı 
mikroorganizmalar yoluyla engellemektir.  
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Buhar uygulaması 

Buhar uygulaması; suyun buhar 
makineleriyle kaynatılıp buhar formunda 
yetiştirme ortamı veya toprağa 
verilerek, kullanılan ortamın steril 
edilmesi işlemidir. Buhar uygulaması çok 
etkili bir toprak sterilizasyon metodu 
olup, uygulama sonucunda ortamdaki 
hastalık, zararlı ve yabancı ot tohumları 
etkisiz hale getirilir.  
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Aşılı Fide 

Çift gövdeli aşılı fide 

1- Aşılı fide anaçlarının toprak 
kökenli hastalık ve nematodlara karşı 
dayanıklı olması, 
 



32 

Dayanıklı Çeşit 

Uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda, toprak kökenli hastalık ve 

nematodlara (şekil) karşı bazı sebze türlerinde dayanıklı çeşitler 

geliştirilmiştir. Bu tür ve çeşitler toprakta hiç kimyasal ilaç kullanmadan 

başarılı bir şekilde ürün yetiştirilmesine imkân sağlamaktadır. 

Dayanıklılık çalışmaları daha çok domateste; nematod, kök mantarlaşması 

(Pyrenochaeta lycopercisi), Fusarium, Vercilium, Virüs gibi patojenlere 

yoğunlaşmıştır. Halen piyasada bahsedilen türlere ait çok sayıda ticari çeşit 

bulunmakta olup, üreticiler tarafından kullanılmaktadır. 
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Topraksız Kültür 

Topraksız tarım, bitki yetiştiriciliğinde köklenme ve beslenme ortamı olarak, 
toprak kullanılmadan yapılan yetiştiricilik şeklidir. 
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Kimyasal Uygulamalar 

Dazomet Uygulaması  Metham Sodyum 1,3 Di-klor propan (condor) 
uygulaması  
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Solarizasyon Sonrası Toprak Hazırlığı 

27 
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Hazır Fide 

Bir sebze fidesinin 4-6 gerçek yaprağa sahip pişkin bir 

görüntüde, yeterli köke sahip sağlıklı bir yapıda olması 

gerekir.  

 

Hastalıksız olmalıdır.  

 

Fidelere uygulanan özel gübrelemelerden dolayı, 

fidenin kök sistemi çok daha iyi gelişmiş durumdadır.  

 

Çiftçinin serasına dikildiğinde vakit kaybetmeden büyür 

ve gelişir.  

 

Bir sebze fidesinin ilk dört salkımı fidelikte bitki 

bünyesinde oluşmaktadır. Bundan dolayı sağlıklı 

üretilmiş bir sebze fidesinin verimi yüksektir.  

 

Ayrıca erkencilik sağlar.  
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AŞILI FİDE  

 Son yıllarda özellikle toprak kökenli hastalık ve zararlılara karşı 
aşılı fide kullanımı artmıştır. Bunun yanında aşılı fidelerin, anaca 
bağlı olarak, bitki gelişim hızı, su ve bitki besin maddesi alımı 
yüksektir.  

 Ayrıca erkencilik, iyi meyve kalitesi, daha fazla verim, düşük 
sıcaklıklara ve tuz stresine dayanaklı olduğu saptanmıştır. 
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AŞILI FİDE  

Aşısız 

Aşılı Domates Kökleri 
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Tek ve Çift Sıra Dikim Sisteminde Dekara Bitki Sayısı 

Dikim Şekli Sıra Arası Mesafe 
(cm) 

Sıra Üzeri Mesafe 
(cm) 

Dekara Bitki Sayısı 
(adet) 

Tek Sıra Dikim 90 40 2800 

80 50 2500 
Çift Sıra Dikim 120-60 40 2800 

100-60 50 2500 
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Dikim Şekilleri  

41 



41 

Dikim Sistemi 
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Dikimden İlaçla Muamele   

41 



43 
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• Akdeniz iklimi, Plastik sera; çeşit; Brillante; yetiştirme sistemi “V” 
ve “II”; sıklık: 1,90 and 2,35 bitki/m2; İlkbahar dönemi 
yetiştiriciliği (15 Ocak-02 Haziran) 

• ÜRETİM: 
– “V” Sistem – 1,90 bitki/m2    12,1 kg/m2 (100%) 

– “II” Sistem – 2,35 bitki/m2    14,4 kg/m2 (119%) 
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Dikim Yönü ve Şekli 

 Serada dikim kuzey-güney yönünde olmalıdır. Bu dikim şekliyle 

bitkilerin eşit şekilde ışık alması sağlanır.  

 Dikim derin yapılmamalı, bitki kök boğazı toprak seviyesinde kalacak 

şekilde olmalıdır. 

 Tek veya çift sıralı dikilebilir. 
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 Dikim zamanında gecikme (sera hazır değil)  bitkide stress 

 Çok yüksek çimlenme sıcaklığı-Hızlı gelişme  

 Kuru  substrat  kötü kökler, Pythium 

 Çok yüksek bitki sıklığı 

 Bitki Gelişim Düzenleyici kullanımı (özellikle durdurucu) 

 Küçük kök sistemine sahip bitkilerin dağıtımı  

 “Zayıf bitkiler”  aşırı vejatatif bitkiler  çiçeklenmede 

gecikme  1. salkımın hasadında gecikme (+14 gün) 

 
 

FİDE DİKİMİNDE YAPILAN HATALAR 
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 Fideler dikildikten sonra kökleri 
toprağa veya yetiştirme ortamına 
tutunur ve çalışmaya başlar.  

ÇAPALAMA  
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ÇAPALAMA 
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MALÇLAMA 

Malç uygulaması ile sera içi nemin kontrol edilmekte 
Serada yüksek nemden kaynaklanan bazı hastalıklara (mildiyo, botrytis, 
sclerotinia) karşı iyi bir kültürel tedbirdir. 
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Malçlama  

Bu uygulama ile güneş enerjisinden faydalanarak toprak sıcaklığı 4-5°C 
arttırılabilmekte ve bitkilerin daha sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır.  
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    İPE ALMA  

Çapalamadan sonra serada yetiştirilen çeşitler sırık 
olduğu için ipe alınır, 

Işık 
Hava Hareketi 
Bakım İşleri 
Hastalık ve zararlı 

Serada domatesleri askıya alarak birim alana daha 
fazla bitki dikilir.  
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Domates fideleri dikimden sonra 20-30 cm boya ulaştıklarında ve kendi 
gövdeleri üzerinde duramaz hale geldiklerinde ipe alınır.  
Bitkiler askı tellerine ya açık düğüm şeklinde veya klipslerle ipe bağlanırlar. 
 

İpe Alma 
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İpe Alma 

Bitkileri taşıyan ipi askı teline kancalarla 

veya iplerle bağlanır. Kullanılan kancalar 

kaliteli ve sağlam olmalıdır.  
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Bitkileri ipe alma işlemi bitkilerin 

elastik olduğu dönemde yapılır. 

Dolama işlemleri haftada bir defa ve 

günün ilerleyen saatlerinde yapılır.  

Sabah erken saatlerde yapılan ipe 

alma ve dolama bitkilere zarar 

verebilir.  

İpe Alma 



56 

Bitki Alçaltma ve Gövde Eğimi ve Mesafesi 

Temel Kurallar  
1. Bitkilerin arasındaki mesafe eşit olmalı 
2. Tepeler aynı hizada olmalı 
3. Gövde eğim pozisyonları aynı olmalı (Gövde %80 dik ve %20 Eğimli) 
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 Bitki alçaltma, gövde eğimi ve mesafesinin 
ayarlanması son derece önemli bir iştir. Türkiye 
Akdeniz sahil kuşağında domates üretimi yapan 
seraların çok önemli bir kısmında bitki tepe 
alçaltması, gövde eğimi ve mesafesinin 
ayarlanması işlerine yeterince önem 
verilmemektedir. Bu yüzden çok ciddi ürün 
(tahmini %10–40) ve kalite kayıpları ortaya 
çıkmaktadır.   
 

Bitki Alçaltma ve Gövde Eğimi ve Mesafesi 
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 Domates bitkilerinin tepe sürgünü askı teline 
yaklaşık 20 cm uzaklığa eriştiğinde bitki alçaltma 
işlemi yapılmalıdır.  
 

Bitki Alçaltma ve Gövde Eğimi ve Mesafesi 
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Şayet bitkilerin tepe noktaları aynı seviyede ve 
bitkiler arasındaki mesafe eşit olmaz ise çok ciddi 
sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.  
 

Bitki Alçaltma ve Gövde Eğimi ve Mesafesi 



Dengeli Yatırılmış Domates  
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Domateste Budama 

Domateste budama,  

koltuk (sürgün) alma,  

yaprak alma,  

yaprak seyreltme,  

tepe alma ve salkım budaması şeklinde yapılır.  
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Domateste Budama 

• Domates bitkisi aşırı dallanma gösterir. Gövde boğum araları ve 

boğumlardan oluşur. Boğumlarda yapraklar, gövde ile yapraklar arasında 

sürgünler oluşur. Bir çiçek salkımı üzerindeki yaprak koltuğundan tekrar yan 

sürgün meydana gelir.  
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Budama; Sürgün (Koltuk)  
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Domateste Yaprak Alma 

Yaprak alma işlemi sera içinde 
çiğin olmadığı sabah saatlerinde 
yapılmalı ve yaprak alımı elle 
yapılmalı 
Yaprak alırken tırnak 
bırakılmamalıdır. 
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Domateste Yaprak Alma 

 Yaprak alma, bitkilerin dengeli bir şekilde gelişmesi ve meyve tutumu için 
gerekli bir işlemdir.  

 Bitki üzerindeki yaprak sayısı; güneş ışığı yoğunluğu, dikim sıklığı,  çeşit ve 
mevsimlere bağlı olarak değişir. Bitki üzerindeki yaprak sayısı, sera 
içerisindeki tüm bitkilerin güneş ışığından maksimum faydayı sağlayacak 
şekilde ayarlanmalıdır.  
 



66 Üç yaprak alınmış bitki İlk Yaprak alma zamanı 
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 Bitki üzerinde yaprakların yetersiz olması meyvelerin küçük kalmasına neden 
olduğu gibi, fazla güneşten zarar görmelerine de sebep olurlar.  

Domateste Yaprak alma 
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YALIŞ BUDAMA (Yaprak alma) 



69 

Domateste Yaprak Budaması 
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Domateste Tepe (Uç) Alma 

 Tepe alma bitkilerde gelişme dönemini sonlandırmak amacıyla yapılan bir 
işlemdir. Yetiştirme dönemi, sera yapısı ve bitkilerin gelişmelerine bağlı 
olarak tepe alma işlemi yapılır.  
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Domateste Tepe (Uç) Alma 
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Domateste Çiçek Budaması 

Kaliteli ve yüksek verim almak için 
domates yetiştiriciliğinde mutlaka sakım 
budaması yapılmalıdır.  

Salkım budaması yaparak meyve verimi 
ve kalitesini %10–40 oranında artırmak 
mümkündür.  
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Domateste Salkım Budaması 
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a-) Doğal Tozlanma: Hava sıcaklık (13 C ve üstü) ve neminin meyve tutumu 
için optimum olduğu koşullarda doğal tozlanma olayı gerçekleşmektedir ve 
dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. 

b-) Titreşim-vibratör: Titreşim yoluyla tozlaşma, sera içerisindeki askı 
iplerine veya salkımlara hafifçe dokunularak yapılır. 

c-) Arı ile tozlanma ve döllenme: Son yıllarda tozlanma ve döllenmede 
bombus arısı kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü arılar çiçek 
tozlarının dişicik tepesine ulaştırılmasına yardım eder ve döllenmeye 
yardımcı olmaktadır.   

d-) Bitki gelişim düzenleyicileri: Sıcaklığın düşük ve yüksek olduğu aylarda 
meyve tutumunu sağlamak için halk arasında hormon denilen bitki gelişim 
düzenleyicileri kullanılmaktadır. Domateste hormon taç yaprakları tam 
açmış çiçeklerde uygulanır. Salkımda 3-4 çiçek açınca uygulamaya başlanır. 
Hormon uygulamaları püskürtme ve bandırma olmak üzere iki türlü 
yapılmaktadır. Püskürtmede hazırlanan hormon el pülverizatörüne konur. Bir 
elle çiçek salkımı avuç içine alınır, diğer elle püskürtme çok ince zerreler 
halinde çiçeklere yapılır. Bandırma da ise, çiçek salkımları bir kap içine 
konan hormona bandırılır. 

Domateste Meyve Tutumu 
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Meyve Tutumu 

 Isıtma 

 Titreşim 

 Arı Kullanma 
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Domateste Meyve Tutumu 

Fitohormon bitki gelişimi ile diğer fizyolojik fonksiyonları kontrol eden, doğal olarak 
bitki içerisinde üretilen organik maddelerdir.  
 
Klasik fitohormonları oksinler, gibberelinler, sitokininler, absisik asitler ve etilenler 
olmak üzere beş temel grubu mevcuttur. Bu gruplara “klasik beşli” de denmektedir. 
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80 İlk beş yaprak  

Domates bitkilerinde vegatatif ve 
generatif gelişme hızı ve dengesi, 
bitkinin tepe noktasından itibaren ilk 
beş yaprağın takip edilmesi ile 
mümkündür. Zira tüm bitkilerde olduğu 
gibi, domates bitkilerinde fotosentez 
bu genç yapraklarda 
gerçekleşmektedir. Bu sebeple, 
bitkinin gelişmesiyle ilgili en önemli 
ipuçları buralardan alınan verilerin 
değerlendirmesi ile yapılabilir.  

Domateste İzleme ve Denge Modeli  
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Aslan pençesi çiçek 

Domateste İzleme ve Denge Modeli  

Domateste tepenin en üst noktası ile en üst çiçek 
salkımı ve tepenin en üst noktası ile 5. yaprak 
arası mesafe, 5. yaprağın hemen üzerinden ölçülen 
gövde çapı ve 5. yaprağın uzunluğu haftalık 
kaydedilirse, alınan bu verilerle,  bitkinin 
vegetatif, generatif veya dengeli geliştiğini 
ölçülebilir  
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Domateste İzleme ve Denge Modeli  

Paolo (2006)’ya göre, İdeal gelişen bir 
domates bitkisinin en üst çiçek üstü boğum 
sayısı 2–5 adet, en üst çiçek üstü uzunluğunun 
15–20 cm, 5. yaprak uzunluğunun 32–40 cm 
arasında ve 5. yaprak boğum çapının 11–13 mm, 
olması gerekir.  
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Domateste İzleme ve Denge Modeli  



Dengeli Yatırılmış Domates  
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Domateste İzleme ve Denge Modeli  



15.04.2013 
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Budanmamış Dengesiz büyümüş salkım Generatif gelişmiş 

Domateste İzleme ve Denge Modeli  
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Domateste İzleme ve Denge Modeli  

Tepesi Generatif gelişmiş domates 

Stress altında gelişen bir 
domates bitkisi 

Aşırı vejatatif gelişme  
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Enstitüsü Müdürlüğü 

Sarı ve mavi tuzaklar 
Böcek neti 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 
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Enstitüsü Müdürlüğü 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 
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 HASAT VE VERİM 

Hasat, tohum ekiminden yaklaşık 4.5-5 ay 
sonra başlar. 

Ülkemizde 13-20 ton/dekar 
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HASAT  
Hasat, olgunluk aşamasına gelmiş sebzelerin kök, gövde, yaprak, çiçek ve 
meyve gibi kısımlarının kopartılması işlemidir. Hasat önemli bir iş olup, 
zamanında ve usulüne uygun yapılması gerekir. Zamanına ve usulüne uygun 
yapılmadığı takdirde, önemli ürün, kalite ve ekonomik kayıplar ortaya çıkar.  

Zamanından erken hasat edilen domateslerde;  
1. Ürünler, normalden küçük ve verimi düşük olur, 

 2. Yeterince olgunlaşmadıkları için tat ve aroması bozuk olur, 
 3. Renk ve kalite düşük olması nedenliyle ürünün albenisi olmaz, 
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HASAT  

Makas ile hasat 
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HASAT  

Salkımları Düzgün kesilmiş Domatesler 



98 

HASAT  

Paketleme ünitesine giriş 

Raylı Sistemde Hasat 
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HASAT  

Plastik Ambalaj Karton Ambalaj 

Ahşap Ambalaj 
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HASAT  

Etiketlenmiş paketler 
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HASAT  

Tasniflenmiş Domatesler 

Renk ve Büyüklüğe göre tasnif 



Bitki Genel Özellikleri:  

Bitkide Büyüme  Güçlü  

Boğumlar arası uzunluk Boğumlar arası orta 

Yaprak duruşu Yatay 

Meyve Özellikleri 

Meyve şekli Hafif yassı, basık 

Meyve boyu  40 mm 

Meyve çapı 45 mm 

Meyve rengi Kırmızı 

Meyve ağırlığı 40-45 gr 

Yetiştirme dönemi Serada ilkbahar yetiştiriciliğinde üretime uygundur. 

Tavsiye edilen bölge/bölgeler Sebze yetiştirilen tüm bölgelerde yetiştirilebilir. 

İpekce Çeşidi   
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BATEM ÖZÇELİK 

Bitki Genel Özellikleri:  

Bitkide Büyüme  Güçlü  

Boğumlar arası uzunluk Boğumlar arası orta 

Yaprak duruşu Yatay 

Meyve Özellikleri 

Meyve şekli Hafif basık ve yuvarlak 

Meyve boyu  56 mm 

Meyve çapı 67 mm 

Meyve rengi Kırmızı 

Meyve ağırlığı 140-160 gr 

Yetiştirme dönemi Sera ve açık alanda üretime uygundur. 

Tavsiye edilen bölge/bölgeler 
Sebze yetiştirilen tüm bölgelerde 

yetiştirilebilir. 



Sabrınız için 

Teşekkür Ederim… 



Örtü Altında Domates Yetiştiriciliği

Bakteriyel Hastalıklar ve Mücadelesi

Dr. Nursen ÜSTÜN

30.11.2020



Sunu Planı

 Bitkide Hastalık Yapan Bakteriler Hakkında Genel  Bilgi

 Domateste Bakteriyel Benek Hastalığı
 Domateste Bakteriyel Leke Hastalığı

 Domates Öz Nekrozu Hastalığı
 Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı

 Bakteriyel Hastalıkların Yönetimi



Dünya üzerinde yıllık ürün kayıpları 

Hastalık, zararlılar ve yabancı otlar: yıllık toplam % 40-60 arasında



Bitkileri hastalandıranlar

Patojenler 

(canlı etmenler)

 Virüs, viroid

 Bakteri

 Fungus

 Fitoplazma

 vb.

Patojen olmayanlar (cansız 
etkenler)

 Uygunsuz çevre koşulları

 Besin elementi 
dengesizlikleri

 Su dengesizlikleri

 Radyasyon

 Vb.



Bakteri nedir?

• Tek hücreli

• Gerçek hücre çekirdeği yok (prokaryot)

• Ribozom ve genetik materyali var



Fitopatojen bakterilerin özellikleri

• Çoğu Gram (-)’tir, az sayıda Gram (+) 
fitopatojen bakteri vardır

• Çoğu çubuk şeklindedir

• Nötr veya hafif alkali ortamlarda 
gelişirler (pH=6.8-7.2)

• Çoğu hareketlidir

• Heterotrof özelliktedir

• Konukçu yönden oldukça seçicidir

• Kapsüle sahiptir

• Yapay besiyerlerinde gelişirler

• Çoğu aerobiktir, bazıları fakültatif
anaerobtur

• 24-30 o C arasında optimum gelişir

• Hücrelerarası alanda gelişirler



Bitkiye giriş yolları

• Yara

• Doğal açıklar

stoma

Hidatod



Yaşayışı/Yayılması

Yaşayışı

• Tohum 

• Toprak

• Bitki artıkları

• Bitki yüzeyleri (epifit olarak)

Yayılma yolları

• Tohum, fide

• Toprak

• Bitki artıkları

• Bakım ve aşılama işlemleri

• Eller, ayakkabılar vb.

• Yağmur (yağmurlama), rüzgar vb.



Belirti tipleri

Bitkilerde

• Leke ve yanıklıklar

• Geriye doğru ölüm ve kanserler

• Vasküler solgunluklar

• Tümörler ve aşırı gelişmeler

• Yumuşak çürüklük

• Uyuzlar

Sebzelerde

• Leke ve yanıklıklar

• Vasküler solgunluklar

• Yumuşak çürüklükler



Leke ve yanıklıklar

• Bitkilerin yaprak, sap, meyve ve gövdede lekeler oluşmaktadır.

• Lekeler önce suda haşlanmış görünümlü, daha sonra nekroze olmaktadır.

• Yaprak lekeleri bazen köşeli, bazen yuvarlak, bazı durumlarda hale ile çevrilidir.

• Lekeler birleşerek büyük alanların nekroze olmasına ve şekil bozukluğuna neden olurlar. 

• Domateste Bakteriyel benek                               Pseudomonas syringae pv.tomato (Pst)

• Domates ve Biberde Bakteriyel leke   (Xv)     Xanthomonas vesicatoria, X. euvesicatoria, X.gardneri, X. perforans



Domateste Bakteriyel Benek 

Pseudomonas syringae pv.tomato (Pst)

Nursen Üstün 



Belirtileri

Fide belirtisi

N.Üstün
N.Üstün

Pst

Fidelerin yaprak ve gövdesinde görülen lekeler bazen fidelerin kurumasına yol açar.

Tüm toprak üstü organlarda belirti oluşturur.



Belirtileri

Yaprak lekeleri

Pst

Nursen Üstün

Nursen Üstün

Nursen Üstün

Yapraklarda küçük, önceleri yuvarlak, koyu renkli lekeler, 1-3 
mm çapında, sarı hale ile çevrili lekeler oluşur. 
Lekeler zamanla birleşir ve yaprak deformasyonlarına yol açar.



Belirtileri Pst

Nursen Üstün Nursen Üstün 

Ana dallarda ve gövdede de koyu renkli,  yüzeysel lekeler oluşur.

Gövde lekeleri



Belirtileri Pst

Nursen Üstün 

Nursen Üstün 

• Çiçeklerde lekeler yaprak lekeleri kadar belirgin değil, ancak çiçek yanıklıkları ortaya çıkar.

• İlk çiçekler etkilenirse meyve tutumu azalır.

• Ürün kaybı oluşur.



Belirtileri

Meyvelerde çapları  1 mm’yi geçmeyen, toplu iğne başını andıran  
yüzeysel kabarcıklar (püstüller) oluşur. 

Pst

N. Üstün 

N.Üstün



Belirtileri
Bakteriyel benek

Mildiyö

Öz nekrozu

Nursen Üstün
Nursen ÜSTÜN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://laptopgardener.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/late_blight_tomato_stem2x500.jpg&imgrefurl=http://laptopgardener.com/?p=635&usg=__cBIz4YB9gW5pzupbOc0yP9TQhJ8=&h=350&w=500&sz=63&hl=tr&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=2jdelOTEBfpknM:&tbnh=91&tbnw=130&prev=/images?q=tomato+late+blight+stem+symptoms&um=1&hl=tr&sa=G&rlz=1W1GGLR_en&tbs=isch:1


Konukçuları

• Domates

• Patlıcan

• Biber

Pst

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://antalyagunlugu.files.wordpress.com/2009/11/en-kaliteli-domates-yetistiren-ureticiye-bin-500-lira-odul.jpg&imgrefurl=http://antalyagunlugu.wordpress.com/2009/11/12/en-kaliteli-domates-yetistiren-ureticiye-bin-500-lira-odul/&usg=__IBQ20azWy4neGybdXb8llfrzRek=&h=572&w=765&sz=147&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=Jlw-zo76kt4FtM:&tbnh=106&tbnw=142&prev=/images?q=domates&hl=tr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.resimcenter.com/data/media/23/patlican_Sebze_Resimleri.jpg&imgrefurl=http://www.resimcenter.com/r-vucudun-direnc-kaynagi-sebze-resimleri-23-patlican-sebze-resimleri-3739.html&usg=__3URG5yBOclTCmseuSIzBI3Ea4WM=&h=300&w=300&sz=23&hl=tr&start=6&itbs=1&tbnid=KU0vhx-Cv2-nJM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=patl%C4%B1can&hl=tr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.resimcenter.com/data/media/23/sivri_biber_Sebze_Resimleri.jpg&imgrefurl=http://www.resimcenter.com/postcard.img3745.html&usg=__e1tbKl5PcZsaqX_PjYx4Uvl0inc=&h=380&w=380&sz=52&hl=tr&start=4&itbs=1&tbnid=kQR1BXf25t90KM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images?q=biber&hl=tr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


Bulaşma ve yayılma yolları

Bulaşık 
tohum

Bulaşık 
toprak

Hastalık
lı bitki 
artıklatı

Hasta bitki

Yağmur

Rüzgar

Mekanik 
yolla açılan 
yaralar 
veya doğal 
açıklar

Toprakta  ve hastalıklı bitki 
artıklarında 1-2 yıl canlılığını 
sürdürebilir

Primer inokulum kaynakları Sekonder yayılma yolları

Pst



Mücadelesi

Kültürel Önlemler

• Sağlıklı, hastalıktan ari tohum ve fide kullanılmalı,

• Fide döneminde belirti gösteren bitkiler uzaklaştırılmalı ve üretimde kullanılmamalı,

• Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli,

• Enfekteli bitki artıkları  imha edilmeli,

• 1 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı,

• Hasta bitkilerden tohum alınmamalıdır.

Pst



Mücadelesi

Kimyasal mücadele

• Yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür

• Fidelikte, tarlada veya serada hastalık görülür 
görülmez ilaçlama yapılır

• Fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara 
ile 2-3 uygulama yapılır.

Tavsiye edilen BKÜ’ler

• Bakır oksiklorür %50 (WP)-300-400 g/100 L 

• Bakır hidroksit %50 (WP)-250g / 100 L 

• Bakır hidroksit %40 (DP)-200 g/100 L

• Bakır oksit %50 (WP)-300-400g/100 L

• Bakır kompleks % 21+ Mancozeb (WP)- 300 g / 100 L

• Basic bakır sulphate % 52.5 (WP)- 400g/100 L

• Yağ ve rosin asitlerin bakır tuzları % 51.1 (EC)- 200 ml 
/100 L



Domates ve Biberde Bakteriyel Leke

Xanthomonas vesicatoria (Xv)

Xanthomonas euvesicatoria

Xanthomonas gardneri

Xanthomonas perforans



Domateste Belirtileri

İlk yaprak belirtileri

• küçük, şekilsiz, 

• 2 mm çapında

• yuvarlak 

• yağlı lekelerdir.

Daha sonra 

• Lekeler kahverengi-siyah olur

Fidelerde 

• benzer lekeler oluşur

• şiddetli enfeksiyonlarda fideler kuruyabilir. 
a

Xv



Domateste Belirtileri
Xv

Lekeler zamanla siyahlaşır ve etrafında sarı hale görülür. Birkaç leke yaprağı sarartabilir. 
Lekeler birleşince yaprağı kurutabilir.

Lekeler çukur görünür.

http://www.invasive.org/images/768x512/1234099.jpg
http://www.invasive.org/images/768x512/1234100.jpg


Domateste Belirtileri

 Yaprak ve meyve saplarında 
yaprak belirtilerine benzer 
lekeler oluşur.

 Bu lekeler birleşince uzun sert 
çizgiler oluşur.

 Lekeler gövdeye yayılırsa çiçek 
ölümleri ve dökülmelerine 
neden olur.

a b

Xv



Domateste Belirtileri

Yaprak lekeleri Bakteriyel Benek (P.s. pv. tomato) ve Alternaria spp. nin belirtileri ile karıştırılabilir.

a b

Xv

Alternaria spp.

P.s.pv.tomato



Domateste Belirtileri

Meyve lekeleri önceleri küçük siyah, yeşilimsi beyaz, dar bir hale ile çevrilidir.

Daha yaşlı lekeler kahverengimsi-siyah, 5-6 mm çapında ve krater görünümlüdür. Meyve  

lekelerinin ortaları zamanla çatlar. 

Xv



Domateste Belirtileri

Meyvedeki lekeler çoğalınca şekil bozukluğu oluşur.

Oluşan çatlaklardan saprofitler girer ve çürümeler oluşur

Olgun meyveler meyve asitleri nedeniyle enfeksiyona daha az duyarlıdır. 

Xv

http://www.invasive.org/images/768x512/0162035.jpg
http://www.invasive.org/images/768x512/1436106.jpg


Domateste Belirtileri

• Yaprak, yaprak sapı, çiçek ve meyvede lekeler 

• Bu lekeler bakteriyel benek hastalığı lekelerinden daha büyüktür.

Xv

Pst
Xv

Xv



Biberde Belirtileri

Yaprakta leke oluşumu

Fide belirtisi

Xv

Neziha Arslan



Biberde Belirtileri

• Yapraklarda lekeler

• Yaprakta delinme

• Yapraklarda dökülme

Xv



Biberde Belirtileri
Xv

Nursen Üstün

Nursen Üstün
Nursen Üstün

Nursen Üstün 

Nursen Üstün



Biberde Belirtileri Xv

Yaprak ve meyve lekeleri

Xv



Biberde Belirtileri

Meyve sapı ve genç saplarda yaprak belirtilerine
benzer sert ve ince uzun çizgiler oluşur.

Xv

http://www.invasive.org/images/768x512/0177002.jpg


Konukçuları

• Domates

• Biber

• Solanacea familyasından yabancı otlar (köpek üzümü)

Xv

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://antalyagunlugu.files.wordpress.com/2009/11/en-kaliteli-domates-yetistiren-ureticiye-bin-500-lira-odul.jpg&imgrefurl=http://antalyagunlugu.wordpress.com/2009/11/12/en-kaliteli-domates-yetistiren-ureticiye-bin-500-lira-odul/&usg=__IBQ20azWy4neGybdXb8llfrzRek=&h=572&w=765&sz=147&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=Jlw-zo76kt4FtM:&tbnh=106&tbnw=142&prev=/images?q=domates&hl=tr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.resimcenter.com/data/media/23/sivri_biber_Sebze_Resimleri.jpg&imgrefurl=http://www.resimcenter.com/postcard.img3745.html&usg=__e1tbKl5PcZsaqX_PjYx4Uvl0inc=&h=380&w=380&sz=52&hl=tr&start=4&itbs=1&tbnid=kQR1BXf25t90KM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images?q=biber&hl=tr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


Yaşayışı/Teşvik edici faktörler

Yaşayışı 

• Tohumda- 1 yılı veya daha fazla

• Toprakta bitki artıkları olmadan 
yaşayamaz

• Bitki artıklarında

• Konukçu yabancı otlarda

Teşvik edici faktörler

 Yüksek orantılı nem

 20-35 o C sıcaklık

Baskılayıcı faktörler

 16 o C nin altında gelişim durur.

Xv



Bulaşma ve yayılma yolları

Bulaşık 
tohum

Bulaşık 
toprak

Hastalık
lı bitki 
artıklatı

Hasta bitki

Yağmur 
veya su 
damlaları

Rüzgar

Mekanik 
yolla açılan 
yaralar 
veya doğal 
açıklar

Toprakta  ve hastalıklı bitki 
artıklarında 1-2 yıl canlılığını 
sürdürebilir

Primer inokulum kaynakları Sekonder yayılma yolları

Xv

Basınçlı 
ilaçlamalar



Mücadelesi

Kültürel Önlemler

• Sağlıklı, hastalıktan ari tohum ve fide kullanılmalı

• Fide döneminde belirti gösteren bitkiler uzaklaştırılmalı ve üretimde kullanılmamalı

• Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli

• Enfekteli bitki artıkları  imha edilmeli

• 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı

• Hasta bitkilerden tohum alınmamalıdır

• Islak bitkiler arasında çalışılmamalı

• Dengeli gübreleme yapılmalı

Xv



Mücadelesi

Kimyasal mücadele

• Yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür

• Fidelikte, tarlada veya serada hastalık görülür 
görülmez ilaçlama yapılır

• Fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün 
ara ile 2-3 uygulama yapılır.

• Bakır oksiklorür %50 (WP,WG)-300-400 g/100 L 

• Bakır hidroksit %40 (SC)-200 g/100 L

• Bakır kompleks % 21+ Mancozeb (WP)- 300 g / 100 L

Xv



Vasküler solgunluklar 

• Bitkinin iletim demetleri etkilenir (tracheobacteriosis)

• Su ve besin iletimi engellenir

• Bitkilerde bodurlaşma, solgunluk ve kuruma görülür.



Vasküler solgunluklar

Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı !!!!!!!!!!!!!!!

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) 

Domates Öz nekrozu/Gövde çürüklüğü

Domates öz nekrozu
Pseudomonas corrugata
Pseudomonas mediterranea
Pseudomonas cichorii
Pseudomonas viridiflava
Pseudomonas fluorescenscens
Pseudomonas sp.

Domates gövde çürüklüğü
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium atrosepticum

Dickeya spp.(Erwinia chrysanthemi)
Yumuşak çürüklükler!



DOMATES 
ÖZ (GÖVDE) NEKROZU 
GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜ 

(DÖN)



Etmenleri

• Fluorescent olmayan pseudomonaslar
• Pseudomonas corrugata
• Pseudomonas mediterranea

• Fluorescent pseudomonaslar
• Pseudomonas cichorii
• Pseudomonas viridiflava
• Pseudomonas fluorescenscens
• Pseudomonas sp.

• Yumuşak çürüklük grubu erwinialar
• Pectobacterium carotovorum var. carotovora
• Pectobacterium atrosepticum
• Dickeya spp.

Domates öz 

nekrozu

Domates 

gövde 

çürüklüğü



Ekonomik önemi

• Hastalık genelde her yıl örtü altında az da olsa görülür.

• Sera içinde 1-2 bitkide, 1-2 sırada nem birikiminin fazla olduğu yerlerde veya kenar
sıralarda görülür.

• Hastalığın gelişimi için uygun koşullar oluştuğunda, bitki ölümleri nedeniyle ciddi
zararlar ve ürün kayıpları meydana gelebilir.

• % 70’ e varan ürün kayıpları oluşabilir.

DÖN



Belirti tipleri

Sendrom!!!

• Genel kloroz

• Gövde lekeleri

• Öz nekrozu/gövde çürüklüğü

• Havai Kök oluşumu

DÖN



Belirtileri

• Bazen  genel kloroz  görülür 

• Hasta bitkiler genellikle ayakta kalır

• Ancak bazen solgunluk ve ölüm ortaya çıkar

DÖN



Belirtileri

• Gövde üzerinde koyu renkli, çökük, farklı 
büyüklükte lekeler meydana gelir. 

• Bazen gövdede  dışa veya öz boşluğuna doğru 
yan kökler oluşur. 

DÖN



Öz nekrozu

N.Üstün

DÖN

Belirtileri



Belirtileri

Gövde ve meyve çürüklüğü- bazen görülür 

N.Üstün

DÖN

N.Üstün

N.Arslan



N.Üstün

DÖN

P. cichorii’ nin belirtileri P.viridiflava ’ nin belirtileri

Belirtileri



N.Üstün

DÖN

P. corrugata’ nin belirtileri

P. c.. pv. carotovorum’ nin belirtileri

Belirtileri



Konukçuları

• P.corrugata-domates, krizantem, biber, belirtisiz yonca kökleri

• P.cichorii- pek çok sebze ve süs bitkisi

• P.viridiflava- pek çok sebze, süs bitkisi ve meyve ağaçları

• P.mediterranea – domates ve biber

• P.c. pv.carotovorum - pek çok sebze ve süs bitkisi 

• P. atrosepticum- patates, domates ve sınırlı konukçuda 

• Dickeya spp.- pek çok sebze ve süs bitkisi 

DÖN



Girişi, Yaşayışı ve Yayılması

Yayılması

• Fide

• Tohum???

• Toprak

• Bakım işlemleri 

• Su damlalarının sıçramasıyla

Giriş

• Yara

• Doğal açıklar

Yaşayışı

• Bitki yüzeyleri (epifit)

• Toprak

• Bitki artıkları

DÖN



Teşvik edici faktörler

• Yüksek orantılı nem

• Gece-gündüz sıcaklık farkı, düşük gece sıcaklığı

• Dengesiz gübreleme, özellikle aşırı azot kullanımı

DÖN



Mücadelesi

• Bitkiler dengeli beslenerek sağlıklı yetiştirilmelidir. Gereğinden fazla azotlu gübrelemesinden kaçınılmalı, potasiumlu
ve kalsyumlu gübrelere önem verilmelidir.

• Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmelidir.

• Hasta bitkiler seradan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.

• Koltuk alma işlemleri sırasında bulaşık bitkilerden sağlıklı bitkilere hastalık bulaştırılmamalı, budama aletleri sık sık
dezenfekte edilmelidir.

• Koltuk alma işleminden sonra hastalık etmenlerinin bitkiye girişini engellemek için serada diğer hastalıklara karşı
yapılacak olan bakırlı preparatlardan biri hemen uygulanmalıdır.

• Üretim sezonu sonunda tüm bitki artıkları sökülerek imha edilmelidir.

DÖN



Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

(Cmm)



Ekonomik Önemi

• Açık ve örtüaltı üretim alanlarında 
önemli kayıplara neden olur.

• Erken enfeksiyonlarda ürün almak 
olanaksızdır.

• %80’e varabilen zarar oluşturabilir

Cmm



Belirtileri

• Hastalık aşısız fide üretiminde nadiren 

• Aşılı fide üretiminde ise daha sıklıkla görülür.

Cmm

• Solgunluk

N.Üstün

N.Üstün

N.Arslan

Fide



Belirtileri Cmm

İletim demeti ve özde renk değişimi

N.Arslan
N.Üstün

Aşı noktasının üstünde

• kanser oluşumu

• solgunluk

Fide



Belirtileri

Tek yönlü solgunluk

c

sistemik

Cmm

Çiçeklenmeye yakın
alt yapraklardan
başlayan solgunluk



Belirtileri

Yaprak kenarlarında solma ve kuruma

Cmm

N.Arslan

yeni enfeksiyon



Belirtileri

solgunluk  kuruluk N.Üstün
sistemik

Cmm

Nursen Üstün



Belirtileri

Gövdelerin iletim dokusunda renk değişimi

Cmm



Belirtileri

İletken dokularda çizgi şeklinde sararma 

sistemik

Cmm



Belirtileri Cmm

Kabuk altı görünüm  



Belirtileri

Gövde ve sürgünler oluşabilen üzerinde ‘’kanser’’ belirtisi

Cmm



Belirtileri

‘’Kuş gözü’’ belirtisi

Cmm

N.Arslan

‘’Mermerleşme’’- örtü altı  koşullarında
2-3 mm 
koyu 
kahverengi 
merkezli, 
etrafı beyaz 
hale ile 
çevrili 
lekeler



Meyve içinde 

Meyve sapından tohum yatağına doğru sararma

Cmm

N.Arslan
N.Üstün



Belirtileri

İkincil yayılmada

• Yaprak, gövdelerde ve meyvede yüzeysel kabarcıklıklar

• Yaprak kenarında sarı –turuncu renkle çevrili kahverengi lekeler

Cmm



Ayırıcı belirtiler

• Tek taraflı solgunluk

• Kanser belirtisi

• ‘’Kuş’’gözü belirtisi

• Yaprak ve meyve sapına kadar iletim dokusunun renk değiştirmesi

Cmm



Konukçuları

• Domates

• Biber

• Köpek üzümü

Cmm

Biberde lokal yaprak lekesi
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Yaşayışı/Gelişmesi

Yaşayışı
• Tohum- 5 yıl

• Toprak- 3-4 hafta

• Topraktaki enfekteli bitki artıkları- 24 ay

• Farklı yüzeylerde (çimento, plastik)- 1 ay

• Bitkisel materyal ve kayayünü- 1 yıl

• Bitki yüzeyinde epifit olarak

• Serin ve kuru koşullarda, sıcak ve nemli 
koşullara göre daha uzun yaşar

Gelişmesi

• Sıcaklık- 24-32 oC

• Nemli koşullar

• Serada su birikimi olan yerlerde 
görülme olasılığı daha yüksektir. 

Cmm



Bulaşma ve yayılma yolları

Birincil

• Tohum

• Fide

• Toprak

• Hastalıklı bitki artıkları

Cmm

İkincil

 Şaşırtma ve diğer bakım işlemleri sırasında elerle yayılma

 Toprak suyu

 Rüzgarla yayılan yağmur damlaları

 Basınçlı ilaçlamalar ve hormon uygulamaları 

Bitki içinde floem ve ksilemde hareket eder, kortekse geçer ve kanserler oluşturur.



Mücadelesi
Cmm

Kültürel önlemler

 Hastalıktan ari, sertifikalı tohum

 Fidelik ve seralarda havalandırma

 Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmeli

• Bakım işlemleri sırasında bitkiler yaralanmamalı ve hasta bitkiler en sona bırakılmalıdır. Diğer bakteriyel hastalıklara karşı yapılan bakır
uygulamaları koltuk alma işleminden hemen sonra yapılmalıdır.

• Hastalığın bulunduğu seralarda yüzeysel yayılma riskini arttıran hormon uygulaması ve yüksek basınçlı ilaçlamalardan kaçınılmalı

• Eller, ayakkabılar, domates toplama sepetleri dezenfekte edilmeli

• En az 3 yıl ekim nöbeti uygulanmalı

• Sera içinde ve dışında yabancı otlarla mücadele edilmeli

• Hasat sonrası bitki artıkları imha edilmeli



Mücadelesi
Cmm

Kültürel önlemler-Fidelik

• Fideler için kullanılan tavalar temiz olmalı veya tek kullanımlık violler kullanılmalıdır.
• Fidelikte üstten püskürterek sulama dikkatli yapılmalı, aşırı sulamadan kaçınılmalı, fidelerin yaprak yüzeyleri gün

batımından önce kurumalı, yaprak ıslaklık süresinin uzamamasına dikkat edilmelidir.
• Fideler hastalık belirtileri yönüyle sık sık kontrol edilmelidir.
Aşılı fide üretiminde
• Çok sıkı hijyen tedbirleri alınmalı
• Aşılama öncesi bitkilerin kuru olmasına dikkat edilmeli
• Fide belirti yönüyle kontrol edilmeli
• Aşı bıçakları dezenfekte edilmeli
• Çalışanların eldivenleri ve kıyafetleri dezenfekte edilmeli
• Bıçaklar etanol (%70-75) veya çamaşır suyu veya başka dezenfektan ile dezenfekte edilmeli- solüsyonda bekletme süresi

önemlidir
• Dezenfeksiyon sonrası dezenfektan bitkiye zarar vermemesi için temiz su ile yıkanmalı



Mücadelesi
Cmm

Kültürel önlemler-Tohum ve Bitki

İyi Tohum ve Bitki Uygulamaları (GSPP) uluslararası, şeffaf,
tohum ve bitki lotlarını Cmm’nin enfeksiyonundan
koruyan bir sistemdir. GSPP standartlarını uygulayan
kurumlar akredite olmaktadır.

İlkeler:
 Tohum ve fide üretim ünitelerinin ayrılması
 Risk faktörlerini yöneterek enfeksiyonun önlenmesi
 Yetiştirme dönemi boyunca sürekli izleme (tohum ve

fide üretim ünitelerinde)
 Dağıtım öncesi kontroller- tüm tohum lotlarının GSPP

onaylı yöntemlerle test edilmesi
 Bağımsız denetim

Enfeksiyon önleyici uygulamalar:

•Su yönetimi- Cmm den ari dezenfekte 
olmalı, 
•Çalışanlar- Koruyucu kıyafetler, üretim yeri 
öncesi kıyafet değişimi, yabancı kişilerin 
girmemesi, el temizliği, eldiven kullanımı 
•Bitkisel üretim materyalleri GSPP 
standardına göre üretilmiş olmalı, değilse 
bunların üretim yeri GSPP standartlarında 
üretilmiş olanlarla ayrılmış olmalı
•Alet, edevat, ekipman – dezenfekte 
edilmelidir.



Mücadelesi
Fiziksel mücadele

• Asit ekstraksiyon yöntemi: Cmm

Tohumlar 45°C'deki asetik asit ile asidiye edilmiş %0.25'lik bakır asetat içinde 60 dakika bekletildikten sonra kurutulup 
ekilmelidir. 

• Fermentasyon yöntemi

Domates meyveleri ezildikten sonra çekirdekleri ile birlikte doğrudan güneş ışınlarından korunmuş bir yere ince bir 
tabaka halinde serilerek, 20°C'de 4 gün bekletilmelidir. Fermantasyon sırasında gelişen bazı Bacillus spp. antagonistik
etki göstererek tohum yüzeyindeki bakterileri elimine eder.

• Sıcak su yöntemi

Domates tohumları 50-54 o C’ de sabit tutulan sıcak suya 28 dakika bandırılarak, kurutulup sonra ekim yapılmalıdır.

Cmm



Mücadelesi

Kimyasal mücadele

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.

Cmm



Seralarda bakteriyel 
hastalıkların yönetimi



Çeşit ve üretim materyali

• Dayanıklı çeşit 

• Sertifikalı 

adına doğru ve temiz 

• tohum

• fide

Domates- Cmm, Pst, Xv

Hıyar- Psl

Karpuz ve kavun-Aac

Fasulye-Psp, Xap
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Sanitasyon

• Bitki artıklarını uzaklaştırmak ve yakarak yok etmek

• Domates bakteriyel hastalıkları

• Sera içinde diğer konukçu bitkileri yetiştirmemek

• Konukçusu olan yabancı otları yok etmek



Sanitasyon

• Giriş kapıları kapalı tutmak

• Giriş kapılarının önüne dezenfektan 

• Üreticinin serada kullandığı giysilerini sık sık sıcak suda yıkamasını sağlamak  

• Her giriş öncesi ayakkabılarını yıkamasını sağlamak

• Ellerini sık sık yıkamak 

http://www.siteyapiyorum.com/Kapanlar/yonetici/rte/my_documents/my_pictures/ZB2_DSCN2120.jpg
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Sanitasyon

• Dezenfeksiyon
• Alet ve ekipmanları

• Aşı bıçakları

• Budama makasları

• Serada kullanılan tüm malzemeler-(viol vs)-tek 
kullanımlık tercih edilmeli
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Sanitasyon

Sera içinde başka bitkiler yetiştirmemek ve muhafaza etmemek

Seranın içinde veya dışında bitki artıkları bulundurmamak!!!



Sanitasyon

• Hasta bitkileri uzaklaştırmak ve imha etmek
• Yakmak
• Gömmek

• Konukçusu olan yabancı otları yok etmek



Ekim nöbeti

Toprak kaynaklı patojenlerin topraktaki inokulum seviyesini azaltıyor!!!

Ürün Hastalık Etmen Yıl

Domates Bakteriyel kanser ve solgunluk Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis
3

Domates Bakteriyel benek Pseudomonas syringae pv. tomato 1-2

Domates Bakteriyel leke Xanthomonas spp. 2 yıl



Toprak solarizasyonu

Serada toprakta bitki artıkları üzerinde 
yaşayabilen bakteriyel etmenlere karşı

♦Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı (Cmm);

♦ Domateste bakteriyel benek hastalığı (Pst)



Sera koşullarını iyileştirme

Isıtma

Sonbahar-kış üretiminde gece-
gündüz sıcaklık farkını azaltmak 
gerekir.



Gübreleme

• Dengeli- yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre

• Gerektiği zaman

• Gerektiği miktarda

• Fazla N genelde bakteriyel hastalıkları arttırıyor
• N formu önemli- nitrat arttırıcı özellikte 

Nitrat formu Domates öz nekrozu ve gövde çürüklüğünü 
arttırmaktadır

• K ve Ca genelde bakteriyel hastalıkları azaltıcı özelliktedir
Domates öz nekrozu ve gövde çürüklüğünü azalmaktadır

http://www.firmasayfasi.com/resimler/urun/large/sera-gubreleme-sistemleri-3fjb9-61.jpg


Havalandırma

Aşırı nem birikimi önlenmelidir. 

• Domates
• öz nekrozu/gövde çürüklüğü

• Cmm
• Pst
• Xv



Sulama

• Su miktarı

• Gereğinden fazla su bakteriyel hastalıkları arttırıyor
Yumuşak çürüklük etmenleri

• Sulama şekli

• yağmurlama
Xanthomonas phaseoli, Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola, P.lacrymans’ı arttırıyor

• damla
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’ i azaltıyor 

• Sulama süresi
• Bitkilerin çok sulu olmasına neden olduğundan bakteriyel hastalıkları arttırıyor

Domates öz nekrozu hastalığı (Pseudomonas spp. ve  yumuşak çürüklük etmenleri)   



• Bazı bakteriyel hastalıkların etkin bir mücadelesi yoktur

• Domates bakteriyel kanser ve solgunluk (Cmm)
• Domates öz nekrozu/gövde gürüklüğü (Pseudomonas sp., Pectobacterium sp. 

ve Dickeya sp.)

• Bakteriyel benek ve leke hastalıklarına karşı 

• Gerektiğinde- görülür görülmez
• Doğru zamanda ilaçlama yapmak
• Doğru şekilde
• Ruhsatlı preparatlarla

Kimyasal Mücadele
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Örtüaltı Domates Üretiminde 

Sorun Oluşturan Fungal Hastalıklar

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

 Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

 Toprak kökenli hastalıklar (Pythium spp., Rhizoctonia spp.,

Fusarium spp., Verticillium spp., Alternaria spp., Phytophthora spp.

Sclerotinia spp., Pyrenochaeta lycopersici)

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum, S. minor)

 Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica, Oidium

lycopersici, O. neolycopersici)

Domates yaprak küfü (Passalora fulva)

 Patlıcangillerde erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)



Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova
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Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

Zayıflık paraziti olarak bilinen fungus, uygun 

koşullarda konukçuyu hastalandırır. 

Bu koşullar 20-25⁰C sıcaklık ve %90-95 orantılı nem olup, 

havalandırması iyi olmayan örtüaltı yetiştiriciliğinde 

mevcuttur. 



Kurşuni Küf 
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Konidiler konukçulara ulaştığında gelişme

ve üremelerine devam eder, ulaşamayanlar

kurak şartlarda 2 saatten fazla yaşayamaz.

Fungus kışı sklerot halinde geçirir, ilkbaharda

bunlar çimlenerek miselyum ve konidi verir.



Kurşuni Küf 
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Fungusun sporları renksizdir, ancak koyu renkli 

konidioforları nedeni ile bitkide kurşuni renkte 

fungal örtü oluşur.



Kurşuni Küf 
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Konukçusu çok fazla olan etmen her konukçuda, 

değişik görünüşte hastalık tablosu oluşturur. 

Etmen gövde, yan dal, yaprak, çiçek ve meyve 

enfeksiyonları yapar.



Kurşuni Küf 
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Önce toplu iğne başı kadar olan küçük lezyonlar, 

epidermis altında gelişerek genişler ve dokulara yayılır. 



Kurşuni Küf 
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Kurşuni küf hastalığının domates yan dalında oluşturduğu belirti



Kurşuni Küf 
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Kurşuni küf hastalığının domates yaprağında oluşturduğu belirti



Kurşuni Küf 
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Kurşuni küf hastalığının domates çiçeğinde oluşturduğu belirti



Kurşuni Küf 
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Gövde ve meyve sapı lezyonları

meyve dökümüne neden olabilir.



Kurşuni Küf 
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Çiçeklenme döneminde taç yaprakları

hastalığa çok duyarlıdır.



Kurşuni Küf 
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Fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer

ve çürüme başlar.



Kurşuni Küf Mücadelesi 
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Kültürel Önlemler

 Sık dikimden kaçınılmalı, 

 Seralarda iyi havalandırma yapılmalı, 

 Hasta bitkiler sökülerek imha edilmeli, 

 Dengeli gübreleme ve iyi bakım ile 

bitkilerin sağlıklı gelişmesi sağlanmalı, 

 Hasattan sonra sklerotların toprağa 

karışmasını önlemek için bitki artıkları 

toplanarak yakılmalıdır.



Kurşuni Küf Mücadelesi 
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Kimyasal Mücadele

 Serada veya çevrede ilk hastalık belirtileri 

görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. 

 Örtüaltı sebze entegre mücadele 

programlarında tavsiye edilen bitki koruma 

ürünleri kullanılır.

Fiziksel Önlemler

 Solarizasyon uygulaması yapılır.
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Domates Mildiyösü (Phytophthora infestans)

Hastalık etmeni kışı çürüyen bitkilerde oospor

halinde geçirir. İlkbaharda bunların çimlenmesi 

ile primer enfeksiyonlar başlar.



Domates Mildiyösü 
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http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Enfekteli yapraklarda 

oluşan lekelerin alt 

yüzeyindeki 

konidiosporlar hava 

akımı ve böcekler ile 

sağlam bitkilere 

yayılarak sekonder 

bulaşmalara neden 

olur. 



Domates Mildiyösü 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova

http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Serada sadece domateste zararlı olur. Yapraklar

üzerinde önce küçük, soluk yeşil ve sarımsı renkte olan

lekeler, daha sonra kahverengi ve siyah renge döner.



Domates Mildiyösü 
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Nemli koşullarda lekelerin 

alt yüzünde beyaz veya kül 

rengi konidi örtüsü oluşur.



Domates Mildiyösü 
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Uygun koşullarda hastalık yaprak sapı, bitkinin

gövde, dallarına ve meyvelerine kadar ilerler.



Domates Mildiyösü 
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Domates meyvesinde neden 

olduğu esmer lekeler, meyve 

kızardığında yeşil bir 

çerçeve ile ayrılır.

Meyvedeki lekeler zamanla 

daha da koyulaşır ve içeri 

çöker.

Epidemi 19-22⁰C ve %80 

nemin üstündeki hava 

koşullarında gerçekleşir.



Domates Mildiyösü Mücadelesi 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova

http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Kültürel Önlemler

 Serada havalandırma çok iyi yapılmalı, 

 Sık dikimden kaçınılmalı,

 Hastalıklı bitkiler seradan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

 İlaçlamaya serada veya çevrede mildiyönün ilk 

belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. 

 Örtüaltı sebze entegre mücadele programlarında 

tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılır.
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar 
(Fusarium spp., Verticillium spp., Rhizoctonia solani, 

Alternaria spp., Phytophthora spp., Pythium spp., 

Sclerotinia spp., Pyrenochaeta lycopersici) 

Fideliklerde çökertene neden olur.
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar

Fideler seraya şaşırtıldıktan 

sonra ise bitkilerde kök 

çürüklüğü, kök ve 

kökboğazı yanıklığı, alt 

yapraklardan başlayarak 

üst yapraklara doğru 

ilerleyen solma, pörsüme 

şeklinde hastalık belirtileri 

oluşur. 
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar

Domateste Pythium sp.’nin neden olduğu kökboğazındaki belirti 
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar

İletim demetindeki fungus miselleri nedeni ile 

gövde dokusunun rengi bozulurak kahverengileşir, 

zamanla bitki tümüyle solar ve ölür. 
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar

Domates bitkisinde  Fusarium oxysporum’un neden olduğu solgunluk
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar

Domateste Fusarium oxysporum’un iletim demetinde neden olduğu kahverengileşme
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar ile Mücadele

 Dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli, 

 Dayanıklı anaç üzerine aşılı fideler tercih edilebilir,

 Sulama suyunun kök boğazı çevresinde birikmesi 

önlenmeli, tercihen damlama sulama yapılmalı,

 Toprağın drenajı iyi olmalı,

 Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılmalı,

 Hastalıklı bitki artıkları ile bulaşan su (Kanal suyu vb.) 

sulama suyu olarak kullanılmamalı,

 Yabancı otlar temizlenmeli, 

 Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı,

 Zayıf ve süzek topraklarda kompost veya çiftlik 

gübresi uygulaması yapılmalıdır.

Kültürel Önlemler
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Toprak Kökenli Fungal Hastalıklar ile Mücadele

Fiziksel Önlemler

 Solarizasyon uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

 Örtüaltı sebze entegre mücadele 

programlarında tavsiye edilen bitki koruma 

ürünleri kullanılır.
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Beyaz Çürüklük 

(Sclerotinia sclerotiorum, S.minor)

Fungus bol miktarda misel verir, bu misellerin

yumak halinde biraraya toplanması sonucunda

kökboğazında, gövde içinde sklerotlar oluşur.
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Beyaz Çürüklük

Hastalık etmeni değişik irilikte (0,5-3,0 cm) ve 

düzensiz şekillerde, koyu kahve veya siyah renkte, 

çevre koşullarına dayanıklı sert sklerotları ile 

kolayca tanınmaktadır.

Sklerotlar toprakta 

uzun yıllar canlı 

kalabilmekte ve 

yıldan yıla bitkileri 

hastalandırmayı 

sürdürmektedir. 
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Beyaz Çürüklük

Optimum gelişme sıcaklığı 15-20 ⁰C’ dir. Yüksek 

nem hastalık gelişimini teşvik eder.
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Beyaz Çürüklük

Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kökboğazı ve 

toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. 

Özellikle nemli ortamlarda genç fidelerin 

tamamen çürümesine neden olabilir. 
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Beyaz Çürüklük

Hastalık genel olarak kök ve kökboğazında ıslak 

çürümeler ve gelişmiş bitkilerin yaprak ve 

sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir.
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Beyaz Çürüklük

Hastalığın ilerlemesi ile kökboğazında bol 

miktarda pamuk beyazlığında misel tabakası 

oluşur. Zamanla yumaklar şeklinde toplanan 

misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve 

yapışkan bir şekildedir. 
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Beyaz Çürüklük

Havanın etkisi ile koyu 

kahverengiden siyaha kadar 

değişen renkler alarak sert 

bir yapıya dönüşür, kuruyan 

bitki artıkları ile birlikte 

toprağa karışır. 



Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova

http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Beyaz Çürüklük Mücadelesi

Kültürel Önlemler

 Çok bulaşık olan alanlarında en az 5 yıllık ekim nöbeti 

uygulanmalı,

 Seralar iyi havalandırılarak yüksek nem önlenmeli,

 Fazla sulamadan, sık dikimden ve aşırı gübrelemeden 

kaçınılmalı,

 Hasattan sonra bitkiler sökülüp imha edilmeli, 

sklerotların toprağa karışması önlenmelidir.

Fiziksel Mücadele

 Seralarda toprak kökenli patojenlere karşı toprak 

dezenfeksiyonu amacıyla solarizasyon uygulanmalıdır. 
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Patlıcangillerde Külleme 

(Leveillula taurica, Oidium lycopersici, O.neolycopersici)

Leveillula taurica’nın 

konukçuları domates, 

biber, patlıcan ve 

patatestir. 

Oidium lycopersici ve O. 

neolycopersici’nin ise 

Cucurbitaceae ve 

Solanaceae familyasında 

yer alan kültür bitkileri 

konukçularıdır.
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Patlıcangillerde Külleme

Leveillula taurica fungal etmenin konukçu 

bitkinin yapraklarında oluşturduğu ilk belirti 

yuvarlakça beyaz lekeciklerdir. 
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Patlıcangillerde Külleme

Bu lekecikler zamanla birleşerek bütün yaprak ayasını,

yaprak sapını ve gövdeyi kaplar, mevsim ilerledikçe

rengi beyazdan kül rengine döner.



Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova

http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Patlıcangillerde Külleme

Hastalığın daha da ilerlemesi ile yapraklar pörsür, 

aşağıya doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir. 

Böylece büyük ölçüde ürün kaybına neden olabilir.



Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova

http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai

Patlıcangillerde Külleme

Oidium lycopersici, meyvenin çiçek ve 

petiollerinde olduğu gibi domates yaprağının 

her iki yüzeyinde koloniler oluşturmaktadır. 

Belirtiler önce yaprağın üst yüzeyinde açık yeşilden 

parlak sarıya değişen lekeler şeklindedir. 
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Patlıcangillerde Külleme

Bu lekeler genellikle çok belirgin değildir, 

zamanla belirginleşip tipik külleme 

görüntüsü olan beyaz kül haline gelir. 

Ancak bu hastalığın bilinen diğer tüm küllemelerden 

farkı, çok daha hızlı yayılmasıdır. 
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Patlıcangillerde Külleme

Önce yapraklar hastalanır, hızla kahverengileşir,

bunu takiben bitkide pörsüme oluşur.

Bu bitkilerin ve enfekteli yaprakların hızlı

ölümü, bu külleme etmeni için tipiktir.
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Patlıcangillerde Külleme

O.neolycopersici, L.taurica’nın aksine domates

yapraklarının alt yüzeyini değil, üst yüzeyini

kaplayan beyaz kül lekeleri oluşturur. Bu lekeler

gövde de görülebilir.
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Patlıcangillerde Külleme

Hastalanan dokular klorotik veya lokal olarak 

kahverengi renk alır ve nekrozlar oluşur. 

Şiddetli enfeksiyonlarda, yaprak tamamen fungusun

miselleri ile kaplanır, kloroz, erken yaşlanma ve meyve 

kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açar.
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Patlıcangillerde Külleme Mücadelesi

Kültürel önlemler

 Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak 

yakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

 Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama 

yapılmalıdır.

 Örtüaltı sebze entegre mücadele programlarında 

tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılır.
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Domates Yaprak Küfü

(Passalora fulva)
Yaprak alt yüzeyinde fungus konidi ve 

konidioforlarından oluşan bir misel kitlesi bulunur. 

Konukçusu domatestir. 
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Domates Yaprak Küfü

Nemin %95 ve daha yüksek olduğu 

seralarda hastalık hızla yayılır. 
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Domates Yaprak Küfü

Hastalık yaprakların üst yüzeyinde küçük, açık 

yeşil veya sarımsı bölgeler şeklinde başlar. 
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Domates Yaprak Küfü

Daha sonra bu lekelerin alt kısmına gelen yerde 

zeytin rengi erguvani arası küf tabakası oluşur.
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Domates Yaprak Küfü
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Domates Yaprak Küfü

Hastalık ilerledikçe yapraklar kurur ve bitki ölür. 
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Domates Yaprak Küfü

Çiçek sap ve yapraklarının hastalanması, 

çiçeklerin meyve tutmasını engeller veya 

oluşan meyvelerin düşmesine neden olur. 
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Domates Yaprak Küfü Mücadelesi

Kültürel Önlemler

 Hastalıklı bitki artıkları 

yok edilmeli, serada iyi 

havalandırma yapılarak 

orantılı nem ve 

sıcaklığın düşürülmesi 

sağlanmalıdır.
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı 

(Alternaria solani)

Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerindeki

lekelerde nemli havalarda, fungusun koyu füme

veya koyu yeşil renkli kadifemsi görünüşte

konidioforları ve konidiosporları oluşur.
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Enfeksiyon genellikle topraktan olur.  

Fungus yaşamını bitki artıkları üzerinde 

devam ettirir, tohumla da bulaşabilir. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Fide devresinde kotiledon yaprakları üzerinde nekrotik 

lekeler oluşturarak fidelerin ölmesine sebep olur. 

Ölü fideler üzerinde meydana gelen yoğun 

popülasyon, hastalığın yayılmasına neden olur. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Hastalığa konukçu bitkilerin her devresinde rastlanabilir. 

Fide döneminde kök çürüklüğü veya kökboğazı 

yanıklığına neden olur, daha sonraki dönemlerde ise 

yaprak, gövde ve meyvede lekeler halinde görülür. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Hastalık 6–34⁰C’lerde gelişebilmekle beraber 

optimum gelişme sıcaklığı 28–30⁰C’dir. 

Orantılı nemin yüksek olduğu koşullar 

hastalığın gelişimini teşvik eder.
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Genellikle alt yapraklardan başlayan  lekeler önceleri 

küçük, düzensiz ve esmerdir, sonra iç içe halkalar 

halinde 1–2 cm kadar büyür ve koyu gri bir renk alır.
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Hastalığın şiddetine göre bütün yapraklar 

kuruyup dökülebilir. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Çiçek ve meyve sapları hastalığa yakalanırsa dökülür.
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Meyvede genellikle sapın tutunduğu kısımda koyu renkli 

çökük, çoğunlukla sınırlanmış lekeler meydana gelir. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı

Hastalık kısa zamanda bitkiyi öldürebildiği için önemlidir. 
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Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı Mücadelesi

Kültürel Önlemler

 Sertifikalı tohum veya sağlıklı fide kullanılmalı,

 Fidelikler ve seralarda aşırı neme engel olmak 

için iyi bir havalandırma sağlanmalı,

 Dengeli gübreleme, sulama ve bakım işleri ile 

bitkiler sağlıklı tutulmalı,

 Hastalıklı fide ve bitkiler imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele

 Seradaki veya çevredeki bitkilerde hastalığın ilk 

belirtileri görüldüğünde  ilaçlamaya başlanmalıdır. 

 Örtüaltı sebze entegre mücadele programlarında 

tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılır.
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1-NEMATOD NEDİR?

Nematodlar

Kelime anlamı    
Latincede ip gibi 
anlamında,

2 µ-2m 
uzunluğunda,

Segmentsiz,

Parazit veya serbest olarak 

yaşayan mikroskobik çok 
hücreli canlılardır.

Tipik bir nematod renksiz, saydam, ince, uzun, uçlarda daralan silindir şeklinde, 

segmentsiz, düz bir deri ile kaplı ve bilateral simetrili bir anatomiye sahiptir.



2-NEMATODLARIN YAŞAM ALANLARI



3-EKONOMİK AÇIDAN NEMATODLAR

Ekonomik olarak 
değerlendirildiğinde 
nematodlar;

Entomopatojen Nematodlar

Bitki Paraziti Nematodlar



4- BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR
Genel Bilgiler



BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR
GENEL BİLGİLER

Ektoparazit

Kamalı nematodlar
(Xiphinema spp.)

Endoparazit

Kök-ur nematodları
(Meloidogyne spp.)

Yarı-Endoparazit

Turunçgil nematodları
(Tylenchulus semipenetrans)



1-Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)

2-Patates kist nematodları (Globodera spp.)

3-Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyii)

4-Çilek nematodu (Aphelenchoides fragaria)

5-Soğan sak nematodu (Dtylenchus dipsaci)

6-Patates çürüklük nematodu (Dtylenchus destructor)

5-Kamalı nematodlar (Xiphinema spp.)

5-BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR
ÖNEMLİ TÜRLER



PATATES KİST NEMATODLARI

 Patates Kist nematodunun genel görünümü

Kistlerin içi nematodun yumurtaları ile doludur. Her kistte ortalama 400-500 yumurta bulunmaktadır. 



PATATES KİST NEMATODLARI

Ergin dişiler kökler üzerinde, boyun kısımları kök içine gömülü, vücut kısımları ise kökün dışında 
olarak beslenir.

Dişiler, bitkilerin çiçeklenme başlangıcı döneminde, kökler üzerinde görülür.

Öldükten sonra kist halini aldığında kahverengileşir ve toprağa dökülür.

Kistler toprakta konukçu bitkilerinin bulunmaması halinde, canlı yumurtaları yıllarca (10-30 yıl) 
toprakta muhafaza ederler



PATATES KİST NEMATODLARI

Konukçu bitkilerin kökünde nematodların beslenmesi sonucu, kökün iletim demetlerinde oluşan dev 

hücreler, bitkinin su ve besin alım düzenini bozar

Enfeksiyonun başlangıcında bitkilerin toprak üstü aksamında, ocaklar halinde zayıflama, gelişme 

geriliği, solgunluk görülür.

En önemli konukçusu patatestir. Ayrıca domates, patlıcan gibi diğer Solanaceae türlerinde de 

beslenmektedir.



ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU

Çeltik beyaz uç nematodunun genel görünümü



ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU

Kuraklığa dayanıklı, kuru tanede 2-3 yıl canlı kalabilir. 

Toprakta konukçusunu bulamadığı taktirde 4 ay içinde ölür. 

Bulaşık tanelerden çıkan nematodlar, gelişmekte olan fidenin sak ve yapraklarının 
büyüme noktalarına doğru hareket ederek, dış parazit (ektoparazit) olarak beslenirler.

 Nematodlar olgun taneden başka, bitkinin kuru kısımlarında, salkım ve samanda da 
uyuşuk halde bulunur. Yayılması bu bitki parçaları ile de olabilmektedir.



ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU



ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU

Çeltikte, “beyaz uç” olarak bilinen hastalığa neden olur. 

Belirtileri kardeşlenme-sapa kalkma döneminde ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre, bitkilerin yapraklarının 2-5cm’lik uç kısımları karakteristik olarak önceleri 
beyazımsı açık sarı renk almakta ve zamanla kahverengi nekrozlara dönüşmektedir. 

Bayrak yapraklarda boy kısalmakta ve uç kısımlar kıvrılmaktadır. 

Verimi ve ürün kalitesini düşürür.



ÇİLEK NEMATODU



ÇİLEK NEMATODU

Tomurcuklarda ve bitki büyüme noktasında 
dış parazit (ektoparazit) olarak yaşarlar. 

Konukçusu olmadan uzun süre yaşayamaz. 

Yaprak ve tomurcuk gelişmesini önler, 
yapraklarda buruşma, kıvrılma ve renk 
açılmasına neden olur. 

Yaprak sapları kısa kalır, çoğunlukla meyve 
tomurcuklarının da bulaşması sonucu küçük 
ve açık renkte meyveler oluşur.



SOĞAN SAK NEMATODU

Sak ve soğanların parankimatik dokularında 

iç parazit (endoparazit) olarak beslenir.

 Bir dişi 200-500 arasında değişen sayıda 

yumurta bırakır. 



SOĞAN SAK NEMATODU

Zararına özellikle ılıman bölgelerde çok 

rastlanır. Serin, rutubetli koşullar bu nematodun

zararı için çok uygundur. 

44 familyaya bağlı 450’den fazla bitki türü, 

konukçusudur. 



Konukçularının toprak altı kısımlarında bulunur, endoparazittir.

Kabuk altında kuru, granüler dokudan oluşan bal peteği görünüşünde, açık kahverengi 
lezyonlar ve bütün yumruyu saran koyu kahverengi nekrotik lekeler meydana getirir. 

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

PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU



PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU

Nematodun giriş yaptığı 
bölgelerden sekonder
mikroorganizmaların bulaşması 
sonucunda renk siyahlaşır.

Ana konukçusu patates, kültür  
bitkisi ve y.otlardan 70 in üzerinde 
bitki türü ve fungus türleri 
konukçusudur. 



Kamalı nematodlar oldukça uzun, 6 mm uzunluğunda nematodlardır.

Ektoparazittir.

Yaşam döngüsü uzun olduğundan topraktaki yoğunluğu düşüktür.

Zarar şekli; virüs vektörü olmasıdır. Beslenme sırasında tükürüğünde taşıdığı virüsleri bitkiye 
aktarmasıdır.

Ülkemizde bağ alanlarında kısa boğum hastalığına (Yelpaze yaprak) sebep olan virüsler kamalı 
nematodların vektörlüğü ile bitkiye bulaşır.

KAMALI NEMATODLAR



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Kök ur nematodunun genel görünümü



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Endoparazit (iç parazit) nematodlardır. Bitki dokusu içinde bulunurlar.



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Dişi, vücudunun hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan

jelatinimsi bir madde içine yumurtalarını bırakır.

Konukçu cinsine ve nematod türüne göre değişmekle beraber, bir paket içinde ortalama 400-500

yumurta bulunur, hatta bu sayı 2000’e kadar ulaşabilir.



6-KÖK-UR NEMATODLARI

 Yumurtadan çıkan ikinci dönem larvalar, yumurtayı terk ettikten sonra toprakta serbest olarak 

bulunur.

 Beslenmek amacıyla konukçu bitki arar.

 Bu larvaların stiletleri fazla gelişmemiş olduğundan, kök uçlarından ve yeni gelişmekte olan 

yumuşak dokulardan bitkiye giriş yapar.



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Bitki dokusu içerisinde bir yere kendilerini sabit olarak yerleştirip beslenmeye

başlar.

3 larva dönemi daha geçirdikten sonra ergin hale gelir.



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Kök ur nematodları kök hücrelerinin stoplazma sıvısı 

ile beslenir.Beslenme sırasında salgılanan tükürük 

salgısına karşı hücre tepki verir ve rastgele büyüklükte 

hücre oluşturmaya başlar. Bu hücreler birleşerek urları 

oluşur.Büyük dev hücreler ve urlar nematod için besin 

kaynağıdır.

Her larva, 4-9 dev hücrenin meydana gelmesine 

neden olur. 

 Duyarlı bitkilerde larvalar köklere girdikten 4-5 gün 

sonra ur gelişmesi görülmeye başlar.



6-KÖK-UR NEMATODLARI

Konukçusu olduğu bitkinin kök sisteminde 

meydana getirdiği urlar sonucu bitkinin iletim 

dokularını bozar; topraktan su ve besin alışverişi 

kısıtlanır.

Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, bodurlaşma 

görülür

Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve 

dökülmelerine neden olur.

Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen kuruyabilir.

Polifag bir zararlıdır.Sebzeler, süs bitkileri, 

meyveler ve yabancı otları kapsayan 2000’e yakın 

konukçusu vardır.



6-KÖK-UR NEMATODLARI



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Karantina Önlemleri

Kültürel Önlemler
Dayanıklı çeşit kullanımı

Fiziksel Savaşım
Toprak solarizasyonu

Kimyasal Savaşım

Alternatif Mücadele Şekilleri



7-NEMATODLARLA MÜCADELE
Gen Nematod türü Dayanıklılık kaynağı

Klonlanan

Hs1 pro‐1 Heterodera schachtii Beta procumbens

Mi-1 Meloidogyne incognita, M. javanica,
M. arenaria

Domates

Gpa 2 Globodera pallida Patates

Rhg1, Rhg 4 Heterodera glycines Soya Fasulyesi

Hero A Globodera pallida, G. rostochiensis Domates

Gro 1-4 Globodera rostochiensis Patates

Haritalanan

Rmc1 Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, M.
hapla

Patates

Me3 Meloidogyne arenaria, M. javanica, 
M. incognita, M.hapla

Biber

Hsa‐1 Og Heterodera sacchari Çeltik

Cre1, Cre3 Heterodera avenae Buğday

Mi‐9 Meloidogyne incognita Domates

Ma Meloidogyne spp. Erik

H1 Globodera rostochiensis Ro1, Ro4 Patates

Mi‐3 Meloidogyne incognita, M. javanica,
M. arenaria

Domates

DAYANIKLI ÇEŞİT KULLANIMI

o Dayanıklılık; genlerin kontrolü altındadır.

o Dayanıklılık genleri, patojene karşı
dayanıklılığı kontrol eden en önemli
yapısal proteinlerdir.

o Birçok bitkide nematodlara dayanıklılık
sağlayan genler tespit edilmiş olup, farklı
kültür bitkilerinde dayanıklılık ıslah
programları uygulanmaktadır



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

o Bu genlerin çoğunda 
dayanıklılık ifadesi 
nematod infeksiyon
bölgelerinde lokal 
hipersensitif reaksiyon 
olarak karakterize edilir 



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

o Kök‐ur nematoduna dayanıklılık genleri daha
çok yabani bitki türlerinde bulunmaktadır ve
bu genler melezleme çalışmaları ile yabani
bitkilerin kültür formlarına aktarılmaktadır .

o Kök‐ur nematoduna dayanıklı bitki nematodun
üremesini engelleyebilendir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

 Kültür domates çeşitlerinin hiç biri doğal olarak
nematod dayanıklılığına sahip değildir.

 Domateste, kök ur nematodlarına (M. incognita,
M. javanica, M.arenaria) karşı dayanıklılığı
sağlayan Mi geni (dominant, tek gen) yabani
domates Lycopersicon peruvianum’da bulunmuş
ve bu türün kültür domatesi L. esculantum’a
embriyo kurtarma tekniği ile aktarılması sonucu
ilk F1 bitkisi elde edilmiştir.

 Günümüzde kök ur nematodlarına dayanıklı gen
taşıyan ticari domatesler bu kaynaktan
gelmektedir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

 Dayanıklı domates çeşitleri;

 ürün kayıplarını önlemekte,

 nematodları baskı altına almakta ve

 başlangıç infeksiyonlarına toleranslık
sağlamaktadır

Kök ur nematodlarına karşı dayanıklı çeşit
kullanımı;

 nematodun gelişmesini tamamen engellemesi
veya çok az düzeyde tutması,

özel uygulama tekniği ve alet ekipman
gerektirmemesi,

diğer mücadele yöntemlerine göre maliyetinin
daha düşük olması ve çevre dostu olmasından
dolayı tercih edilmektedir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

TOPRAK SOLARİZASYONU

Solarizasyon, nemli toprağın güneş enerjisi ile ısıtılması suretiyle toprak sıcaklığının yükseltilerek
toprak kökenli hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı uygulanan fiziksel bir mücadele yöntemidir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

 Güneş ışığının yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık iki ay süre ile toprak şeffaf 
plastik örtü ile kapatılır.

 Özellikle sera gibi küçük alanlarda uygulandığında oldukça başarılıdır.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE
Uygulama yapılacak olan alan, önce 30-40 cm
derinliğe kadar işlenir,

kesekleri kırılır,

 sonra tesviyesi yapılır,

Sıcaklığın iletkenliğini artırmak amacıyla, toprak 40-50
cm derinliğe kadar sulanır,
Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturmak için
üstten bastırılır,

0.025 –0,1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf polietilen
örtü ile kapatılır.

Uygulama sırasında toprağın nemli kalması önemlidir,
gerektiğinde örtülerin altında bırakılan damla sulama
sistemi çalıştırılarak tekrar sulanır.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Uygulama süresi, genellikle 4-6 hafta olmakla birlikte,

Etkinin arttırılması için süre 8-10 hafta kadar uzatılabilmekte ve

Bazı fumigantların düşük veya yarı dozu uygulanarak yöntem kombine edilebilmektedir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE
Solarizasyon uygulanmasından sonra toprak derin işlenmemeli

Sırta dikim yapılan bitkilerde dikim sırtlarını hazırladıktan sonra solarizasyon uygulanmalı 

Toprak sıcaklığını arttırmak amacıyla toprağa 1-2 ton/da yaş tavuk gübresi veya 4-5 ton/da yaş sığır gübresi 
yayılır, toprağa karıştırılır ve naylon örtü serilir.

Gübrenin örtü altında yanma işlemi sonucunda toprak sıcaklığı artmaktadır.

Yanma sırasında çıkan amonyum gazı da topraktaki patojen ve nematodları olumsuz etkilemektedir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

KİMYASAL MÜCADELEYE ALTERNATİF MÜCADELE OLANAKLARI

 Kök-ur nematodlarına karşı uygulanmakta olan mücadele metotlarından en yaygın olanı kimyasal
mücadeledir.

 Sebze yetiştirilen alanlarda özellikle örtü altı üretimde kök-ur nematodlarına karşı yüksek toksik etkiye sahip
nematisitler yoğun olarak kullanılmaktadır.

• Nematisitlerin toksik derecelerinin yüksek olması,
• insan ve çevre sağlığına verdiği zararlar,
• ilaç uygulamalarının pahalı ve zor olması,
• ihraç edilen ürünlerin kalıntı problemleri nedeniyle;

 kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri çalışmalarına ağırlık verilmiştir.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Alternatif mücadelede; mikroorganizmalar ve bitki extraktları kullanılmaktadır.

Kullanılan mikroorganizmalar; bakteri, fungus ve mikorizalardır.

Bitki extraktlarının ve mikroorganizmaların tek tek veya birbirleriyle kombin edilerek etkinlikleri 
çalışılmıştır.

En fazla çalışma Kök-ur nematodlarının yumurta paketlerine ve larvaları üzerinde yapılmıştır.

Mikroorganizmalar;

Glomus mossae (Mikoriza)
Trichoderma spp. (Fungus)
Paecilomyces lilacinus (Fungus)
Acremonium strictum (Fungus)
Aspergillus niger (Fungus)
Rhizoctonia solani (Fungus)

Bitkiler;

Kadife çiçeği
Tesbih ağacı
Susam
Hardal
Brokoli
Lahanagiller
Hint yağı



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Paecilomyces lilacinus

Glomus mossae

P. lilacinus hifleri P. lilacinus ile enfekteli larvalar

Trichoderma spp.



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Azadirachta indica
Tesbih ağacı

Eşek hıyarı Zakkum Kadife çiçeği



7-NEMATODLARLA MÜCADELE

Hıyar bitkisi, saksı denemesi Bu çalışma M.V. AYHAN’ın Yüksek lisans (2019) 
çalışması verileridir.
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ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
HASAT, PAKETLEME, TAŞIMA VE 

DEPOLAMA 

Dr. Işılay YILDIRIM 
09.12.2020 



Ülkemiz meyve-sebze ihracatında domatesler önemli bir yere 
sahiptir. Yıldan yıla artmakta olan domates üretimimize paralel 
olarak bu ürünlerin ihracatı da artmaktadır. Bu ürünlerin 
üretiminin daha da arttırılması, iç ve dış pazarlamasının daha da 
geliştirilmesi için derimden sonra bu ürünlerin belirli süreler 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Öteki yaş meyve ve 
sebzelerde olduğu gibi domates meyvelerini de derimden sonra 
kalitelerinden fazla bir şey kaybetmeden belirli süreler muhafaza 
edebilmek için bu ürünlerin uygun depo koşullarında 
depolanmaları zorunludur.   



Ülkemizde üretilmekte olan domates meyvelerini uzunca 
bir süre muhafaza edilebilmek mümkün değildir. Domates 
muhafazasında depo sıcaklığı, ortaya çıkan üşüme zararı 
nedeniyle diğer meyve ve sebzelerde olduğu kadar düşük 
tutulamamaktadır. Domatesler genellikle 10-12°C’de 
muhafaza edilmektedir. Ancak bu sıcaklıklarından daha 
yüksek sıcaklıklarda muhafaza edilen meyvelerde ortaya 
çıkan çürümeler nedeniyle oldukça yüksek oranlarda ürün 
kayıpları meydana gelmektedir. Muhafaza sırasında 
domates meyvelerinde kayıplara neden olan çürümeleri 
önlemek veya azaltmak amacıyla derimden önce veya sonra 
bazı fungisitler kullanılmaktadır. 



Domates meyvelerinin yukarıda belirtilen sıcaklık 
derecelerinin altındaki sıcaklıklarda muhafazasında ise 
çürük meyve miktarında azalma olmasına karşın ortaya 
çıkan üşüme zararları bu ürünlerin düşük sıcaklık 
derecelerinde muhafazasını engellemektedir.  Domates 
meyvelerinde ve diğer çok sayıda meyve ve sebzede, 
değişik sıcaklıklardaki sıcak su ve Ultraviole-C (UV-C) 
uygulamalarının kimyasal kullanımı olmaksızın bu ürünlerin 
muhafazasında başarılı olduğu ve üşüme zararını önlediği 
bildirilmektedir.   



Bahçe ürünlerinde derim sonrası kayıpları azaltmak 
amacıyla değişik muhafaza yöntemleri geliştirilmiştir. Bu 
yöntemlerin başında ürünlerin soğukta, modifiye 
atmosferde ve kontrollü atmosferde muhafazası 
gelmektedir. Bu eğitimde ülkemizde en fazla üretilen sebze 
türü olan ve ihracatımızda önemli bir yer tutan domatesin 
hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası konusunda 
genel bilgilere değinilmiştir.  



KALİTE VE HASAT (Derim) ZAMANI 
 
Bitki ve toprak üzerinde belirli bir gelişme aşamasına erişen veya 
gelişmelerini tamamlayan sebzeler ile belirli bir olgunluk aşamasına 
ulaşan meyvelerin bitkiden koparılması veya topraktan sökülmesi 
işlemine hasat (derim) adı verilir.  
 
 
 
 
  
Optimum Derim Zamanı: Optimum hasat denince meyvenin uzun 
süre muhafaza edilebilmesi ve uzun süre raf ömründe kalabilecek 
düzeyde gelişimini tamamlamış olmasıdır. Bahçe ürünleri 
biyokimyasal olarak yeterince gelişmiş olmalıdır (olgun) ve fizyolojik 
olgunluk döneminin ilk evresinde hasat edilmiş olmalıdır. 



ERKEN HASADIN SAKINCALARI 
 
1. Erken toplanan ürünler henüz yeterli irilik, şekil ve ağırlığa 
ulaşmamışlardır. Bu nedenle meyveler küçük ve verim düşük olur. 
2. Erken toplanan ürünlerde yeteri kadar şeker birikmediği ve 
bazı burukluk veren maddeler gereği kadar azalmadığı için tat ve 
lezzet iyi olmaz. 
3. Erken toplanan ürünlerde zemin (taban) renginin yeşilden 
sarıya dönüşmesi iyi olmadığı ve çeşidin kendine has üst rengini 
yeterince oluşturmadığı için dış görünüş bozuk olur. 
4. Zamanından önce toplanan ürünlerde kabuk yapısına bağlı 
olarak su kaybı hızlı olur ve bu meyveler çabuk buruşurlar.  
5. Erken hasat edilen ürünlerde çeşitli fizyolojik bozukluklar 
meydana gelebilir. 
6. Erken dönemde ürünlerin dala tutunmaları iyi olduğundan 
derim zorlaşır. 



GEÇ HASADIN SAKINCALARI 
  

1. Geç toplanan ürünlerde olgunluk ilerlemiş olduğundan hasat 
sonrası dayanma süreleri kısalır ve çabuk berelenirler. 

2. Üründe asit kaybı fazlalaştığı için tat ve lezzet bozulur, ürün 
yavan bir tat alır. 

3. Geç hasat edilen ürünlerde fizyolojik bozukluklar oluşabilir. 
Patlıcanlarda acılaşma görülür. 



HASAT ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
  

• Hasat ortam sıcaklığının düşük olduğu dönemde yapılmalıdır, 

• Hasat edilen ürünler en kısa sürede soğuk zincirine alınmalıdır, 

• İşçilerin tırnakları ürüne zarar verecek şekilde uzun olmamalıdır,  

• Türe ve çeşide göre uygun hasat yöntemi ve toplama kabı 

kullanılmalıdır, 

• Hasat pazar durumuna göre ayarlanmalıdır. 



Sebzelerde Derim Zamanının Belirlenmesinde Kullanılan 
Yöntemler  
  
• Meyve kabuk rengi 

• Meyvelerin bitkiden ayrılma durumu veya daldan kopma 
direnci 

• Suda çözünebilir kuru madde miktarı 

• Tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı 

• Meyve iriliği 

 

Bu kriterler tek başlarına her zaman uygulanamazlar. Bazı 
durumlarda 2-3’lü olarak kullanılırlar. 



Sebzeler yeme olumuna yakın bir dönemde olduğundan, hasat 
elle yapılır. Ayrıca bir bitki üzerinde hasat edilecek ürün 
olgunlaşma zamanın farklı dönemlerde olması da, hasadı elle 
yapmaya mecbur bırakır.  

Domates, hıyar, biber gibi bitkilerde hem olgun, hem yarı olgun 
ve hem de olgunlaşmamış meyvelerle yeni açmış çiçekler bir 
arada bulunur ve bu bitkilerin yetişme süreci içinde hasadı 
birkaç seferde elle yapılır.  

Elle hasatta çalışacak işçilere, hasat sırasında iki elini de 
kullanabilme imkanı sağlayan, boyuna asılan, bele takılan ve 
alttan boşalmaya uygun hasat kaplarını ve bunun için 
geliştirilmiş hasat aletleri kullandırılabilir. 



 

Şekil 1. Domates meyvelerinin büyüme, gelişme ve olgunlaşma evreleri 



 

Şekil 2. Domateste Kalite Parametreleri 

Yeme kalitesine bağlı olarak domateslerin hasadı için en iyi zamanının belirlenmesi 
kolay olmayıp, çeşide göre değişkenlik arz etmektedir.  
Göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörler arasında; tüketim amacı, pazara 
olan mesafe ve zaman ile taşıma ve üretim sistemi yer almaktadır. 



DOMATESLERDE HASAT/OLGUNLUK KRİTERLERİ 

a) Kabuk Rengi 

Domatesin dış rengi, hem etli kısmın hem de kabuk renginin 

özelliklerinin birleşiminden oluşur. Pembe bir domates, renksiz bir 

kabuk ve kırmızı etli kısma sahipken, kırmızı bir domatesin ise sarı 

kabuğu ve kırmızı eti vardır. Bazı domates genotipleri pembe, mor, 

turuncu, koyu sarı, açık sarı, uç kısımlarda pembe sarı ve diğer 

renklerde olabilir. Ancak tüketiciler tarafından çoğunlukla koyu, 

bütünlük gösteren kırmızı renkli domatesler tercih edilmektedir.   

Likopen, olgun domates meyvelerine karakteristik koyu kırmızı 

rengini veren pigmenttir. Olgun domateslerde bol miktarda bulunan 

karotenoid, domatesde bulunan pigmentlerin yaklaşık %80 ila 90'ını 

oluşturur. Normal şartlarda, domatesin 100 kg’ında 3 ila 5 mg 

arasında likopen bulunmaktadır. 



Domatesin hasat/olgunluk tayininde en sık kullanan kriter (indis) 
kabuk rengidir. Domatesin dış kabuğunda gözlemlenen belirgin renk 
değişiklikleri hasat olgunluğunun tayininde kullanılır.  
 
Kabuk rengi bitkinin meyve gelişimi süresince yeşil kalır. Meyve 
olgunlaştıkça, çiçek burnu açık yeşil veya beyaz renge döner.   Çiçek 
burnunda ayrıca genellikle yıldız şekline başka bir veya birden fazla 
beyaz çizgi görülebilmektedir. Bu evrede meyve olgunlaşmış ve 
hasata hazır olup “yeşil olum” olarak anılır.  



   

Şekil 3. Domateste Yeşil Olum Dönemi  



 

Şekil 4. Yeşil Domatesin Olgunluk Dönemleri (İç Renge göre) 



Çizelge 1. Yeşil Domatesin Olgunluk Sınıfları ve meyve içi gözlem sonuçları 

Yeşil Domateslerin Olgunluk Sınıfları 

 



Meyve, bitki üzerinde veya bitkiden koparılmış olmasından bağımsız 
olarak renk değiştirmeye devam eder. Domatesin meyve rengi 
olgunlaşma ile tipik bir diziyi takip eder.  

Kırmızı kabuklu çeşitlerde, yeşil olum evresi sonrasında çiçek burnu 
pembemsi yeşil bir renk alır ve bu duruma renk kırım denir. Renk kırım 
evresi genellikle yeşil olumu takip eden gün içinde gerçekleşir. 

 

Şekil 5. Domateste Renk Kırım Olum Dönemi  



Ardından tüm meyve pembeye döner ve sırasıyla önce açık kırmızı ve son 
olarak koyu kırmızı olur.  

 

Şekil 7. Domateste Kırmızı Olum Dönemi 

 

Şekil 6. Domateste Renk Dönüm ve Pembe Olum Dönemleri  



Genel olarak dünyada domates meyvesinin olgunlaşma aşamaları yeşil, renk kırım, 
rengin dönmesi, pembe, açık kırmızı ve kırmızı (Şekil 8) şeklinde sınıflandırılmakta 
olup, Çizelge 2'de açıklanmaktadır. Öte yandan Türkiye’de domateste hasat olum 
aşamaları yeşil, pembe, turuncu ve kırmızı olum olarak sınıflandırılmaktadır (Şekil 8).  

 

Şekil 8. Domatesin Olgunluk Dönemleri (Dış Renge Göre) 



Çizelge 2. Olgunluk evrelerinin bir göstergesi olarak domates dış renklerinin 

açıklanmasında kullanılan terminoloji  

Renk Açıklama 

Yeşil olum Domates yüzeyi tamamen yeşildir. Yeşilin tonu ışığa 

bağlı olarak değişebilmektedir.  

Renk kırım Renkte yeşilden sarıya dönen belirgin bir kırılma mevcut 

olup, pembe ve yeşil renk kabuğun %10’dan azını 

kaplamaktadır.  

Dönüm Yüzeyin %10’dan fazlası ancak %30’dan azında yeşilden, 

sarı, pembe, kırmızı ve bu renklerin birleşimden oluşan 

belirgin bir renk değişikliği gözlemlenmektedir.   

Pembe Yüzeyin %30’undan fazlası ancak %60’ından azı pembe 

kırmızı ya da kırmızı renktedir.  

Açık kırmızı Yüzeyin %60’dan fazlası ancak %90’dan azında pembe 

kırmızı ve kırmızı renk hakimdir. 

Kırmızı Yüzeyin %90’ından fazlasında kırmızı renk hakimdir.  

 



 

Şekil 8. Kiraz Domatesin Olgunluk Dönemleri (4= Hasat için gereken minimum aşama) 



 

Şekil 9. Erik Domatesin Olgunluk Dönemleri (4= Hasat için gereken minimum aşama) 



Maksimum pazar ömrünü sağlamada, domatesler yeşil olum 
evresinde toplanmalıdır. Bu aşamada domatesler taşıma ve nakliye 
işlemlerini daha iyi tolare edebilmektedir. Doğru şekilde toplanan 
olgun-yeşil domatesler ertesi gün dalında bırakılmış domates ile 
aynı aroma özelliklerini sergilemekte olup, bu durum renk kırım 
evresine kadar devam etmektedir. Ancak olgunlaşmamış yeşil 
evredeki meyvenin dikkatsizlik sonucu toplanması yeme kalitesinin 
düşmesine neden olmaktadır.  

Olgunlaşmamış yeşil domatesler uygun olmayan şekilde 
geliştiklerinden düşük kalitede olmaktadır. Bu problem toplayıcıların 
olgunlaşmamış yeşil domates ile olgun yeşil meyve arasındaki farkı 
bilmemelerinden kaynaklanır.  



Renk kırım evresinde toplanan bir meyve kalite açısından tam kırmızı 
renkte olgunlaşarak toplanmış meyveden farksızdır.  
 
Ancak, meyvenin tam olarak kızarmasının ardından toplanması ürünün 
pazar ömrünü önemli miktarda azaltan bir durumdur. Kırmızı meyveler 
hasat ve hasat sonrası işlemler esnasında ezilme ve zarara daha 
duyarlıdır.  Bu durum daha fazla bozulma ve hasat sonrası çürümelere 
yol açmaktadır. 



Domateslerin kabuk rengi ayrıca renk ölçer ile de tayin edilebilmekte olup (Şekil 
10), bu renk ölçerler ile elde edilen renk değerleri basit renk çemberleri 
kullanılarak açıklanabilmekte (Şekil 11), ayrıca domates için tipik hedef renk 
aralıkları Çizelge 3’de verilmektedir. Renk evrelerinin tayini renk skalaları ile de 
yapılabilmektedir (Şekil 12).  

 
Şekil 10. Otomatik Renk Ölçer Yardımı ile Meyve Kabuk Rengi Saptanması 



                                 Hue = 90 

 

 

  

     Hue =180                                                          Hue = 0 = 360           

 

 

              Hue = 270 

Şekil 11. Renk Çemberi 

*Domateslerde iyi kırmızı renk için renk hue açısı 40’dan az olmalıdır.  



Çizelge 3. Domates için tipik hedef renk değerleri  

 L* a* b* parlaklık ton 

    Pembe-Turuncu  49.6 16.6 30.9 35.0 61.8 

Turuncu-Kırmızı 46.2 24.3 27.0 36.3 47.9 

Kırmızı 41.8 26.4 23.1 35.1 41.2 

Koyu Kırmızı 39.6 27.5 20.7 34.4 37.0 

 



  
Şekil 12. Avrupa Domates Renk Skalası  



b) Tohum Gelişimi  
 

Olgun yeşil meyveler, meyve keskin bir bıçakla dilimlendiğinde kesilebilen 
ten rengi tohumlara sahiptir. Tohumlar, olgunlaşmamış yeşil meyvede 
beyaz renkte olup, gelişimini henüz tam olarak tamamlamamıştır ve meyve 
bir bıçakla dilimlendiğinde kesilebilmektedir.  

 
Şekil 13. Farklı Hasat Olumundaki Meyvelerin Tohum Görüntüleri  



c) Lokuslarda Jel Oluşumu 
 

Olgun yeşil meyvenin her lokusu jel ile doludur. Olgunlaşmamış meyvede 
ise bu lokusların bir veya birden fazlası boştur.  

 

Şekil 14. Lokuslarında boşluk olan henüz olgunlaşmamış meyveler 



d) Dikimden Hasada Kadar Geçen Süre 
 

İri meyveli çeşitlerin dikiminden hasadına kadar geçen ortalama süre 
erkenci çeşitler için 60 ila 70 gün, orta-erkencilerde 70-80 gün arasında 
değişmekte, geç olgunlaşan çeşitlerde ise 80 günden fazladır.  
 
e) Meyve Eti Sertliği  
 

Yukarıda bahsi geçen olgunluk/hasat kriterleri (indisleri) dışında 
domateste kaliteyi doğrudan etkileyen en önemli faktör, olgunlukla 
doğrudan ilişkili olan meyve eti sertliğidir. Tüketicilerin büyük bir kısmı 
kesildiğinde fazla su kaybetmeyen ve sert kabuğu olmayan sert meyveleri 
tercih etmektedir. Domatesin tekstür kalitesi kabuk sertliği, etli kısmın 
sıkılığı ve çeşide bağlı olarak değişiklik gösteren iç meyve yapısına bağlıdır. 
 



Meyve eti sertliği ise daha çok meyvenin olgunluk aşaması ve depolama 
süresi üzerine etkilidir.  
 

Bahçe ürünlerinde genel olarak olgunlaşmayla birlikte meyve eti sertliği 
azalır. Bu nedenle, çok sayıda bahçe ürününde meyve eti sertliği ölçülerek 
derim zamanı ve olgunluk aşaması belirlenir. Benzer şekilde ürünün başarılı 
bir şekilde depolanması ile meyve eti sertliğinin korunması arasında da 
yakın bir ilişki vardır. 
 

Bahçe ürünlerinde meyve eti sertliğinin belirlenmesinde yaygın 
olarak Magness-Taylor tipi sertlik ölçüm (Penetrometre) veya tekstür 
analiz cihazları kullanılır. Bu tip cihazlar kullanılarak yapılan sertlik 
ölçümlerinde silindirik bir ucun meyve etine uygulamış olduğu 
penetrasyon kuvvetini kaydeden el tipi ya da bilgisayar kontrollü 
meyve eti sertlik ölçüm cihazlarından yararlanılır.  
 

Domateslerde olgunluk kırmızı oluma doğru ilerledikçe meyve eti 
sertlik değerleri azalmaktadır. 



   

Şekil 15. Farklı olum dönemlerinde domateslerde el penetrometresi yardımıyla meyve eti 

sertliğinin ölçülmesi 



Öte yandan, meyvenin askorbik asit (c vitamini) içeriğindeki artış, 
meyvenin hala olgunlaşma aşamasında olduğuna işaret ederken, düşüşün 
ise meyvenin yaşlanmasına işaret ettiği düşünülmektedir.  
 

Domateste en iyi lezzet için yüksek şeker oranı ve nispeten yüksek asitlik 
gereklidir. Yüksek asit miktarı ve düşük şeker oranı ile lezzetli bir domates 
elde edilirken, yüksek şeker ve düşük asitlik, domateste yavan bir lezzete 
neden olacaktır. Hem şekerler hem de asitlik düşük olduğunda, sonuç 
tatsız, yavan bir domatestir. Bu nedenle domates meyvelerinin hasat için 
optimum suda çözünebilir kuru madde miktarı  %4-6 ve titre edilebilir asit 
içeriği ise sitrik asit cinsinden %0.2-0.6 civarı olması önerilir. 
 

Ayrıca, meyvenin bitki üzerindeki yeri,  meyve büyüklüğü, olgun 
meyvelerin yerinin belirlenmesinde kaba kılavuzlar olarak kullanılabilir. 
Ancak, bunlar tek başına olgunluğun tespitinde güvenilir göstergeler 
değildir.  



DOMATES HASADI 
 
Hasat olgunluk evresinin tayini, istenilen pazar hedefine ve meyveyi 
pazarlamak için gereken süreye bağlıdır. Yerel pazarlar için domatesler bir 
hafta veya daha uzun süre tutulmaları halinde olgun-yeşil aşamada 
toplanabilir veya alıcı tercihlerine göre toplanmadan önce daha fazla renk 
geliştirmeleri beklenebilir.  
 

İhracat amaçlı yetiştirilen domatesler ise olgun-yeşil aşamada ya da 
dalından taze olarak pazarlanacak ise renk kırım evresinde de 
toplanabilir. Renk kırım evresinde toplanan domatesler daha fazla renk 
almış domateslere göre taşıma ve nakliye aşamalarında daha 
dayanıklıdır. “Uzun raf ömürlü”  yeni çeşitlerden elde edilen 
domatesler, renk kırım evresinde toplansalar dahi haftalar boyunca 
diriliğini korumaktadır.   



Saplarından düzgün şekilde ayrılmasını sağlamak amacıyla, domatesler 
nazikçe döndürülerek ya da bükülerek toplanmalıdır (Şekil 16).  

  

Şekil 16. Domates meyvelerini bitkiden koparılması  



Birçok tarla cinsi domates çeşidinin meyvesi sapa bağlandığı 
kısımdan kopmaktadır (bu durum “eklemsiz” olarak tabir 
edilmektedir).   
Ancak bazı çeşitlerde, meyve olgunluğa eriştiğinde sap ile dalın 
birleşme noktasında bir kopma dokusu (eklem) oluşmaktadır.    Bu 
çeşitlerde toplayıcılar, meyveyi sıkıca kavrayarak bir parmakları ile 
sap kısmına baskı uygulayarak nazikçe yukarı çekmek suretiyle 
koparmalıdırlar.  
Daha sonra sap kısmı dikkatlice meyveden ayrılarak ürün diğer 
meyvelere zarar vermeyecek şekilde hasat kasalarına 
yerleştirilmelidir. 
 

Toplayıcılar hasat olgunluğunun doğru tayini ve henüz 
olgunlaşmamış meyvelerin toplanmasını engellemek için 
eğitilmelidir. Toplanan olgunlaşmamış yeşil meyvenin kalitesi ve 
lezzeti düşük olacağından bu meyveleri toplamaktan kaçınılmalıdır. 



 
Şekil 17. Hasat makası ile salkım domateslerin hasadı  



Seralarda yetiştirilen ve dalında olgunlaşan domatesler gün aşırı 
toplanarak olabilecek fazla miktarda kırmızı meyvenin önüne 
geçilmelidir. Olgun yeşil domatesler normal şartlarda sezonda 4 veya 5 
defa hasat edilmektedir. 

 
Şekil 18. Serada üretilen domateslerin hasadı  



Domatesler, sabah erkenden veya akşamüstü gibi günün en serin 
saatlerinde toplanmalıdır. Toplamanın gündüz gerçekleşmesi halinde 
meyve yüzeyindeki nem kuruyana kadar hasat bekletilmelidir. 
Domatesler asla yağmurda veya ıslakken toplanmamalıdır. Islanmış 
meyvenin toplanması çürümeler için davet niteliğindedir.  
 
Ayrıca meyvenin et sıcaklığı 25°C üzerinde ise toplamadan kaçınılmalıdır. 
Yüksek meyve eti sıcaklığı nedeniyle meyvenin fazla sıkılması 
durumunda basınca bağlı ezilmeler oluşabilmektedir. Toplanan meyveler 
kesinlikle uzun süreler boyunca güneş altında bekletilmemelidir.  
 
Sıcak güneşli bir günde güneş altında bir saat bekletilen domatesler 
gölgede bekletilenlere kıyasla 10°C daha sıcak olabilmektedir.  



   
Şekil 19. Hasattan sonra pazara gönderilmek üzere gölgelikte bekletilen domatesler 



Meyve, küçük sap dibi yaralarına ve çiçek burnu izlerine sahip, pürüzsüz, 
parlak bir dış görünümde olmalıdır. Meyveler çatlaklar, çürükler, açık 
yaralar, güneş yanıkları, böcek yaralanmaları ve çürümelerden arınmış 
olmalıdır. 
 
Son olarak, meyve nakliyeye ve pazara dağıtıma dayanacak kadar sağlam 
olmalıdır. Yumuşak ve aşırı olgunlaşmış meyveler, kolayca çürümeleri ve 
yüksek miktarlarda hasat sonrası kayıp sergilediğinden, nakliye ve taşıma 
işlemlerine dayanamamaları nedeniyle piyasaya sürülmek üzere 
ambalajlanmamalıdır. Yüksek kaliteli meyveler sağlam, parlak, her yeri 
aynı renkte ve mekanik yaralanma, buruşma ve çürümeye maruz 
kalmamıştır. 



Domateste Hasat Sonrası İşlemler ve Paketleme Evi İşlemleri 
 

 
Şekil 20. Domateste paketleme evi işlemleri 



 

Şekil 21. Yıkama Tankı (100-150 ppm Klorin)  



 

Şekil 22. Fırçalama, Durulama, Kurutma /Mumlama (Carnauba, Shelac)  



 

Şekil 24. Otomatik Seçim 

 

Şekil 23. Elle seçim 

Renge Göre Seçme: Elle ve otomatik olarak sensörlerle yapılabiliyor.  



Renk dönümdeki veya daha olgun (pembe olumda) domatesler seçildikten 
sonra farklı bir hatta işlenirler.  

 

Şekil 25. Renk dönüm veya pembe olum dönemindeki domateslerin seçimi 



Domateste boylama elle  boylama çemberleri ile veya otomatik 
makinelerle yapılmaktadır.  

 

Şekil 26. Domates boylama çemberleri 



 

Şekil 27. Domateste kullanılan otomatik boylama makinesi 



•Kiraz domatesler için boylama yapılmaz. 

 

Şekil 28. Elle seçilen ve paketlenen kiraz domatesler 



Domateslerde Standartlar 

 

Şekil 29. Domateslerde Avrupa Ülkeleri, ABD ve Türkiye standartları 



Domateslerde Kalite Sınıfları 
 

Türkiye: Ekstra Sınıf, Sınıf 1, Sınıf 2, ıskarta  
 
ABD: Tarla Domatesi U.S. No1, kombinasyon (%60U.S No1+%40 U.S 
No2), U.S. No2, U.S. No3, ıskarta  
Örtüaltı Domates U.S No1, U.S No2, ıskarta  
 
Avrupa: Ekstra Sınıf, Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, ıskarta  



Domateste Paketleme 

 

 
Şekil 30. Domateslerde kullanılan paketlere örnekleri 



Türkiye’deki Paketler AB ve ABD’deki Paketler 



Domateslerde Ön Soğutma Koşulları  
 
Ticari ambalajlamanın ardından domatesler rutin olarak paletlenir 
ve olgunlaştırma için 20°C'ye veya depolama için 12°C'ye soğutulur. 
 
Oda soğutma yaygın olsa da, tazyikli hava ile soğutma daha 
homojendir ve daha kaliteli bir meyve üretir. Nitekim, tazyikli hava 
soğutması ile, domatesler 2.5 saatte 20°C'ye soğutulur ve meyveler 
oda soğutmalı olanlardan daha düzgün olgunlaşır. 



Domateslerde Optimum Depolama Koşulları  
 
Depolama: Ürünün daha sonra tüketilmek, işlenmek ya da 
pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koşullarda bekletilmesidir. 
 
Amacı: Yüksek kazanç elde etmektir, Ancak; depolama ürünün 
maliyetini artırır. 
 
• Depoya taşınan ürünler en kısa sürede istenilen sıcaklık 
derecesine kadar soğutulmalıdırlar.  
• Hasattan sonra depo dışında geçen her gün 7-10 günlük 
depolama kaybı demektir.  



Depolamada başarıyı etkileyen faktörler 
 
1. Depolanacak tür ve çeşitler için en uygun hasat döneminin 
saptanması ve ürünlerin bu dönemde toplanması,  
2. Hasadın her ürünün yapısına uygun şekilde ve itinayla 
yapılması, 
3. Taşımanın, ambalaj öncesi işlemlerin ve ambalajın düzenli 
yapılması, 
4. Her ürünün buna uygun depolarda muhafazası ve depo 
işlemlerinin kalifiye elemanlarca yürütülmesi ve deponun temiz 
olması, 
5. Pazara taşıma ve tüketiciye sunma süresinde gerekli 
koşulların sağlanması gerekir. 



Optimum depolama sıcaklıkları, domateslerin olgunlaşma aşamasına 
bağlıdır. Olgunlaşma için ideal koşullar %90-95 oransal nem ile 19-
21°C'dir. Depolama sıcaklığı  > 27°C olursa domatesin kırmızı renk 
yoğunluğu azalırken, sıcaklık <13°C olunca olgunlaşmayı geciktirir ve 
özellikle olgun yeşil aşamada domateslerde üşüme zararının gelişmesine 
yol açabilir. Kırmızı domatesler birkaç gün boyunca 7°C'de  saklanabilir, 
öte yandan 10°C'de saklanan domateslerin lezzet ve aroması 13°C'de  
tutulanlardan daha düşük olabilmektedir (Çizelge 4).  
 

Klimakterik ve çabuk bozulan bir sebze olan domateslerin genellikle 2-3 
hafta gibi kısa bir ömrü vardır. Küçük boyutlardaki atıştırmalık 
domatesler (kiraz, salkım tipi), domatesin lezzetini arttıran yüksek 
miktarda şeker ve asit içermektedir. Hasat sonrasında kiraz domatesler 
de dahil olmak üzere domateslerin soğuk zararından korunması amacıyla 
10°C veya daha yüksek sıcaklıklarda muhafazası tavsiye edilir. Bazı 
durumlarda 10°C sıcaklık dahi domateslerin lezzet kalitesini olumsuz 
etkilemektedir.  



Çizelge 4. Sebzelerin Depolama Sıcaklıkları 

Ürün adı Sıcaklık 
(°C) 

Oransal nem 
(%) 

Domates (olgun) 7-10 90-95 

Domates (pembe) 10-13 90-95 

Domates (yeşil) 11-14 90-95 

Biber 7-12 90-95 

Patlıcan  8-12 90-95 

Hıyar 10-12 95 

Kabak 10-12 50-70 

Bezelye  0 95-98 

Kavun 5-7 70-80 

Taze fasulye 4-7 95 

 



 
Şekil 31. Farklı depolama sıcaklıklarında 2 hafta süreyle depolanan yeşil domatesler 



Kiraz ve salkım domatesler kimi zaman tavsiye edilenlerin altında sıcaklarda 
muhafaza edilir. Ayrıca kiraz ve salkım domatesler, taze kesilmiş sebze 
karışımlarında kullanılır ve modifiye atmosfer altında 5-10°C'de raf ömrü 14-
18 gün kadardır. Yapılan çalışmalar, küçük domateslerin tek başına veya 
modifiye atmosfer ambalajıyla birlikte önerilen sıcaklık değerlerinin altında 
muhafazanın mümkün olduğunu göstermiştir. 

Domateslerde soğukta muhafaza 
boyunca ayrıca modifiye atmosferde 
paketleme (MAP) önerilmektedir. 
Piyasada domatesler için özel 
geliştirilmiş MA poşetleri mevcuttur. 
Bu poşetler sayesinde yeşil ve pembe 
olum aşamasındaki domatesler 12˚C 
sıcaklıkta yaklaşık 30-35 gün 
depolanabilmektedir.  

Şekil 32. Domateslerde kullanılan MA poşetleri 



Domatesler, ürün kalitesini artırmak için Kontrollü Atmosfer (KA) koşullarında 
saklanabilir. KA’da depolamada, ortamda etkin olarak bulunan iki gazdan O2’nin 
azaltılıp CO2 artırılmaktadır. KA teknolojisinin genel olarak ürünlerin solunum 
hızını düşürdüğü bilinmektedir. Bilhassa domatesler gibi klimakterik ürünlerde bu 
durum olgunlaşma ve bozulmayı yavaşlatacak ve uzun süreli depolamalarda, NA 
koşullarına kıyasla meyveler istendiği gibi daha yavaş olgunlaşacaktır.  
 

Domateslerde genellikle tavsiye edilen oksijen ve karbondioksit seviyeleri % 3 O2 
+% 2 CO2 düzeyindedir (Çizelge 5). Öte yandan sadece oksijen seviyeleri 
düşürülerek yani %3 O2 +%97 N2 şeklinde oluşturulan KA’de depolama ile, olgun 
yeşil domatesler 13°C'de 6 hafta boyunca tat ve aromaları bozulmadan muhafaza 
edilebilmişlerdir.  

Çizelge 5. Sebzeler için Gereken Kontrollü Atmosferde Muhafaza Koşulları 

Sebze Türü CO2 (%) O2 (%) 

Domates (yeşil)     2-3 3-5 

Domates (olgun)     3-5 3-5 

Biber     2-5  2-5 

Patlıcan 10 3-5 

 



Yeşil Olum Dönemindeki Domateslerde Etilen Uygulaması 
 

Bazen olgun yeşil evredeki domateslerin pazarlama için daha hızlı ve 
homojen olgunlaşması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda muz gibi 
ürünlere dışsal etilen uygulaması gerçekleştirilir.   
 
Etilen konsantrasyonu ve uygulama koşulları aşağıda verilmektedir:  
 
- Etilen konsantrasyonu: 10-100 ppm 
- Sıcaklık: 15-25 °C (en iyi 20°C); oransal nem:% 90-95 
- Süre: 24 ile 72 saat 
- Hava sirkülasyonu: olgunlaşma odasında etilen dağılımı için yeterli 
- Havalandırma: Etilenin etkinliğini azaltan CO2 birikmesini önlemek için 
yeterli olmalıdır. 
 



Normal Olgunlaşma 

Etilen, domates gibi klimakterik meyve türlerinde olgunlaşmayı 
hızlandıran bitkisel bir hormondur.  

 

Şekil 33. Meyve ve Sebzelerde Normal Olgunlaşma Diyagramı 



Etilenin Olumsuz Etkileri 
 
 • Olgunlaşmayı hızlandırır 
 • Solunumu hızlandırır 
 • Yaşlanmayı hızlandırır 
 • Yeşil rengin kaybını hızlandırır 
 • Fizyolojik bozulmalara neden olur 
 

Bu nedenle, bahçe ürünlerinde olgunlaşmanın yavaşlatılması, 
kalitenin korunumu ve sonuçta muhafaza süresinin uzatılmasına 
yönelik değişik yöntemler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Soğukta 
muhafaza sırasında etilenin olgunlaşma üzerine olan olumsuz 
etkilerinin azaltılması için düşük sıcaklıkta muhafaza ve kontrollü 
atmosferde muhafaza yanında özellikle son yıllarda değişik etilen 
engelleyiciler (antagonistler) de kullanılmaktadır.  



Bu ürünlerden birisi olan 1-MCP (1-Methylcyclopropene), bahçe 
ürünlerinin kalitesini ve raf ömrünü uzatmaya yarayan, genel 
anlamda ürünün etilen algılamasını bloke eden ve yaşlanmayı 
yavaşlatan bir bileşiktir (Şekil 22).  
 
1-MCP’nin ticari boyutta ilk uygulaması süs bitkilerinde yapılmış olup 
EthylblocTM adıyla üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde 1-MCP, süs 
bitkilerinde EthylblocTM, meyve ve sebzeler için ise SmartFreshTM 
adı altında üretilmekte ve pazarlanmaktadır. 



 

Şekil 34. 1-MCP uygulaması ile yavaşlatılmış olgunlaşmanın soğukta muhafazanın 6. 

haftasında görüntüsü 



 

Şekil 35. Meyve ve Sebzelerde 1-MCP Sonrası Olgunlaşma Diyagramı 



Domateslerin Taşıma Koşulları 
 
Yeşil Olum Döneminde: 13 ˚C sıcaklıkta, 5-7 gün, %85-95 oransal nemde 
taşınmalılar. 
Pembe Olum Döneminde: 7-10 ˚C sıcaklıkta, 4-5 gün, %85-95 oransal 
nemde taşınmalılar. 



Birlikte taşınabilirliklerine göre ürün gruplarına bakacak olursak 
domatesler aşağıda belirtilen gruplarla beraber taşınabilir: 

Grup 2 



Grup 4 



Domateste Depolama Sırasında Ortaya Çıkan Bazı Fizyolojik 
Bozukluklar ve Hastalıklar 
 
Domateste üşüme zararı 
Yeşil olum aşamasında derilen domatesler olgunlaşmanın ilerleyen 
aşamalarında derilenlere göre üşümeye daha duyarlıdır.  
 

 

Şekil 36. 10 gün süreyle 5°C’de depolanan domates meyvelerinde ortaya çıkan üşüme 

zararı ve ikincil patojenlerin gelişimi 



Domateste renklenme bozukluğu-Lekeli Olgunlaşma (Blotchy ripening) 
Aşırı ışıklanma, yüksek sıcaklıklar, düzensiz sulama, yetersiz ve aşırı gübreleme 
bu bozulmaya neden olur. Özellikle gübrelemede aşırı azot ve potasyum 
yetersizliği renklenme bozukluğunu artırır. Özellikle yeşil olumda toplanıp, 
teknik koşullara (yeterli doz, olgunlaştırma odasının uygunsuzluğu, hava 
sirkülasyonu vb.) uyulmadan etilen kullanılarak yapılan olgunlaştırmada görülür  

 

Şekil 37. Domateste lekeli olgunlaşma  



Domateste kabuk altı meyve etinin renklenmemesi (greenback-whitewall) 
Domates meyvelerinde diğer bir olgunlaşma bozukluğu da kabuk altı etli kısmın 
renklenmemesidir. Özellikle gübrelemede aşırı azot ve potasyum yetersizliği 
renklenme bozukluğunu artırır. 

 
Şekil 38. Domateste kabuk altı meyve etinin renklenmemesi 



Siyah çürüklük (Alternaria  spp.) 

 

 

Şekil 39. Alternaria çürüklüğü 



Fitoptora çürüklüğü (Phytophthora spp.) 

 

 
Şekil 40. Fitoptora çürüklüğü (Phytophthora spp.) 



Fusarium çürüklüğü (Fusarium spp.) 

 
Şekil  41. Fusarium çürüklüğü (Fusarium spp.) 



Rhizophus Çürüklüğü (Rhizopus  stolonifer) 

 

 

Şekil 42. Rhizophus çürüklüğü 



Yumuşak Çürüklük (Erwinia spp.) 
 

Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Dye ve Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica (van Hall) Dye (yumuşak çürüklük): Domates ve biber başta olmak 
üzere birçok üründe zarar yapan en önemli bakteriyel hastalıklardır. Bu 
patojenler toprak üzerindeki su birikintilerin sıçraması, rüzgar, derim ve derim 
sonrası işlemleri ile yayılır. Bakteri, çürümüş bir üründen, sağlam ürüne akıntı 
yolu ile geçmektedir. Özellikle 20°C ve üzerindeki sıcaklıklarda çok yıkıcı sonuçlar 
vermektedir. Ürünlerin depolamasında ve taşınmasında özellikle soğuk zincirin 
bozulmamasına özen gösterilmelidir. 

  

Şekil 43. Yumuşak Çürüklük (Erwinia spp.) 
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