
HASAT:

Çok öneml�d�r. Genel olarak en geç olgunlaşan orta 

şems�yedek� tohumlar olgunlaşınca, ana ç�çek 

dallarındak� taneler�n kahvereng�leşmeye başladığı 

devrede hasada başlanır. Bu devrede meyveler gr� b�r 

renk alır. Hasat genell�kle temmuz-ağustos ayında elle 

b�ç�lerek yapıldığı g�b� bazen de mak�neyle b�ç�lmek 

suret�yle yapılır. (Kıraç alanlarda seyrek ek�m 

yapıldığından b�tk� yatacağı �ç�n mak�nel� hasat 

öner � lmez. )  Yolunan veya b�ç � len  b� tk � ler 

kurutulduktan sonra tohumlar saptan ayrılır. Rutubet� 

azaltmak �ç�n 1 gün güneşte kurutulur. Sonra 

çuvallanıp, depolanır. Hasadın erken veya geç 

yapılması kal�tey� olumsuz yönde etk�ler. Hasadı 

yapılan anason yağmura maruz bırakılmamalıdır. Bu 

tür durumlarda ve geç hasatta taneler s�yahlaşır, 

kal�tes� düşer. B�çerdöver ve batözle yapılan hasattan 

sonra ürünün mutlaka kurutulması gerek�r.

Anasonda dekara ver�m ekoloj�k koşullara, yet�şt�rme 

tekn�ğ�ne ve kullanılan tohumluğun kal�tes�ne bağlı 

olarak 45-110 kg arasında değ�şmekted�r. Kıraç 

alanlarda ver�m az fakat, külleme �ht�mal�n�n düşük 

olmasından dolayı kal�te yüksekt�r.

HASTALIK VE ZARARLILAR :

Yörem�zde üret�c�ler�m�z�n en fazla karşılaştığı 

hastalık ve zararlılar; Yaprak Leke Hastalığı, 

Külleme, Anason güves�, Yaprak B�t� ve Anasonlarda 

kes�c� kurt (Agrot�s)'tur. Hastalık ve zararlıların 

etk�nl�ğ�n� en alt sev�yeye �nd�rmek �ç�n gerekl� 

tedb�rler alınmalı, organ�k yet�şt�r�c�l�kte kullanılan 

tekn�k ve yöntemler (seyrek d�k�m, damla sulama vb.) 

kullanılmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele �se 

yönetmel�ğ�n �z�n verd�ğ� doğrultuda yapılır
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İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:

Anason sıcak, orta neml�l�kte �kl�mden hoşlanır. 
Ç�mlenme ve başlangıçtak� gel�şme devres�nde 
rutubetl� havalardan hoşlanmasına karşın, özell�kle 
ç�çeklenme dönem�nde ser�n ve neml� havalar 
hastalıklara neden olmaktadır. 
Anason özell�kle k�reç ve bes�n maddeler�nce zeng�n 
hafif veya orta ağırlıktak� topraklardan hoşlanır. 
Soğuk, ağır ve neml� topraklar anason tarımına uygun 
değ�ld�r. Hava değ�ş�kl�kler�ne karşı hassas b�r 
b�tk�d�r. Ç�çeklenme dönem�nde sıcak ve güneşl� b�r 
hava �ster. Yağmurlu ve neml� havalarda; özell�kle 
tohum bağlama ve sonrasında hastalıklara 
yakalanab�l�r. Ç�çeğ�n ve tohumun reng� s�yahlaşır.

Anasonda kal�te düşer. Ver�ml�, geç�rgen, kumlu-tınlı 
tava geleb�len topraklarda daha �y� yet�şmekted�r. 
Yet�şt�rmede etk� eden faktörler çoktur. Hava durumu, 
toprağın yapısı, araz�n�n yüksekl�ğ�, araz�n�n hak�m 
rüzgarlara olan durumu etk�l�d�r.
Tohumluk : Anasonda 1000 dane ağırlığı küçük 
meyvel�lerde 1-1.5 gr, büyük meyvelerde 2.5-3 gr'dır. 
Ç�mlenme kab�l�yet�n�n % 70'den az olmaması gerek�r. 
Ç�mlenme kab�l�yet� kısa sürede azaldığından taze 
tohum kullanılması öngörülmekted�r.

TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM
Anason ek�lecek tarla sonbaharda b�r veya �k� kere der�n 
olarak, ek�mden önce de gerek�yorsa b�r kere yüzlek 
sürülmel�d�r. Ek�m önces� sürümden sonra d�skaro veya 
benzer� b�r aletle yüzlek �şleme �le tohum yatağı 
hazırlanır. İy� hazırlanmış tohum yatağı anason 
tohumlarının ç�mlenmes� ve çıkışı �ç�n gerekl�d�r. 
Nadasa bırakılmış araz�de yet�şt�r�c�l�k yapılacaksa; 30-
35 cm, nadasa bırakılmamış �se 15-20 cm. der�nl�kte 
sürülür. 

 bölge ve ek�m şartlarına göre ocak EKİM ZAMANI;
sonu-mart 15 tar�hler� arasında yapılır. Kuru şartlarda 
erken ek�m yapılır. Sıraya ek�mde (m�bzerle); dekara 
05-1 kg. tohum; Serpme ek�mde �se dekara1,5-2 kg 
(toprak kumlu �se; 1,7-2 kg/da) tohum atılır. Tırmık ve 
sürgü çek�l�r.
Ek�m der�nl�ğ� 3-4 cm'y� geçmemel�d�r. Tohumlar 
küçük ve ç�mlenme gücü çok zayıf olduğu �ç�n ek�m; 
toprak tavındayken yapılmalıdır. Bölgem�zde organ�k 
yet�şt�r�c�l�kte yerl� anason çeş�d� kullanılmaktadır. 
Anason Yet�şt�r�c�l�ğ�nde mutlaka ek�m nöbet�ne 
uyulmalıdır. Suluda: Hububat-çapa b�tk�s�nden sonra, 
Kuruda �se Nohut-Hububattan sonra ek�lmel�d�r. Sıraya 
ek�m m�bzerle 40-45 cm sıra arası ve 1-2 kg/da tohum 
atılması tavs�ye ed�l�r. Ek�m der�nl�ğ� 1-3 cm arasında 
değ�şmel�d�r. Ek�mden 2-3 hafta sonra anason çıkışları 
başlar. Çıkış önces� yağmur yağması durumunda toprak 
yapısına bağlı olarak toprak yüzey�nde kaymak 
tabakası oluşab�l�r. Anason kaymak tabakasına karşı 
oldukça hassas olup, bu tabaka anason çıkışını engeller. 
Bu durumda anason çıkışını sağlamak �ç�n kaymak 
tabakası kırılmalıdır. 

Anason çıkıştan sonra yabancı otlara oranla oldukça 
yavaş gel�şt�ğ�nden, bu devrede yabancı ot 
mücadeles� çok öneml�d�r ve �hmal ed�lmemel�d�r.

GÜBRELEMESİ: Anason ver�m ve kal�tes�n� 
doğrudan etk�leyen uygulamalardan b�r�s� de 
gübrelemed�r. Azotlu gübre m�ktarı ver�m ve kal�te 
yönünden çok öneml�d�r. Yüksek dozdak� azot, 
b�tk�n�n yeş�l aksamının artmasına, buna karşılık 
meyve bağlama oranının azalmasına, uçucu yağ 
oranlarının düşmes�ne ve ç�çek dökümler�ne neden 
olmaktadır. Anasonda toprak altı gübres� olarak 
uygulanmak üzere saf madde olarak dekara 5 kg azot, 
5-7 kg fosfor ve 8-10 kg potasyum �sabet edecek 
şek�lde gübreleme yapılmalıdır. Ancak bel�rl� 
m�ktardak� azotlu gübre ver�m� arttırmaktadır. Genel 
olarak; Varsa; 4-5 ton/da Yanmış ç�ftl�k gübres� 
ver�l�r. İlave olarak; Bazı üret�c�ler�m�z ek�mle 
b�rl�kte de dekara 4-5 kg. organ�k gübre vermekted�r.
Her tarlanın toprak yapısı farklı �çer�klerde olduğu 
�ç�n gübrelemeden önce mutlaka toprak tahl�l� 
yapılmalıdır.

OT  ALMA:
Otlanma durumuna göre 2 bazen de 3 kez ot alma 
yapılır.1. ot alma; ek�mden 2-2,5 ay sonra 
(bölgem�zde m�bzerle ek�mde pancar çapa mak�nes� 
�le–yada elle ); 2. Çapa 1. Çapadan 15-20 gün sonra 
yapılır. Ot alma sırasında gerek�yorsa seyreltme de 
yapılır.

SULAMA:
Anoson ç�çekten 10 gün evvel sulanab�l�r. Dane 
bağlama dönem�nde yapılan sulama ver�me asgar� 
%20-40 oranında fayda sağlamaktadır. Tam ç�çek 
üzer�  su ver�lmez. B�tk�ler�n boyu 10-15 cm olunca 
�lk su ver�lmel�d�r. 
Sulu alanlara ek�len anasonlarda; 1. sulama, ot 
alma ve b�r�nc� çapadan sonra, 2. sulama, 
ç�çeklenmeden önce, 3. sulama, ç�çeklenme b�tt�kten 
sonra yapılır. Sulu alanlara ek�len anasonlarda 
küllemeye karşı mücadele yapılırsa (örneğ�n; sulu 
veya toz kükürtle) ver�m artar, kal�te de yüksel�r. 
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