
Yağışın yeterl� olduğu (Yıllık 600 mm ve bahar yağışı 400 
mm) bölgelerde sulamaya gerek duyulmamaktadır. Sulama �le 
%50 ve daha fazla oranlarda ver�m artışı elde ed�leb�lmekted�r. 
Bölgen�n �kl�m ve toprak koşullarına göre 3-4 sulama 
yapılmaktadır. Ayç�çeğ�nde �lk sulama tabla teşekkülünde, �k�nc� 
sulama ç�çeklenme dönem�nde, üçüncü sulama süt olum 
dönem�nde yapılmaktadır. Sulama karık usulü yapılmalıdır. 
Özell�kle son çapalamada l�ster t�p� çapalar kullanılarak boğaz 
doldurma ve karık oluşturma b�rl�kte yapılmalıdır.

10 - HASTALIK VE ZARARLILARI : 
Ayç�çeğ�n�n ülkem�zde en öneml� zararlısı orobanş 

paraz�t�d�r. Ancak bu paraz�te dayanıklı h�br�tler p�yasada 
mevcuttur. Bunun yanında ülkem�zde bazı yıllarda ve bölgelerde 
problem olan d�ğer hastalıklar �se, M�ld�yö Hastalığı, Sclerot�n�a 
Kök, Gövde ve Tabla Çürüklüğü, Bunların dışında solgunluk 
hastalığı, yaprak leke hastalığı, Tabla çürüklüğü, Çökerten 
hastalığı g�b� hastalıklardır. Yazı yağmurlu geçen yıllarda, tabla 
çürüklükler� yoğun olarak görülmekted�r. Ayç�çeğ�n�n en öneml� 
problemler�nden olan ayç�çeğ� m�ld�yösüne karşı �se, tohumlar 
Metalaxyl �le �laçlanmalıdır. Hastalık %100 oranında kontrol 
ed�lmekted�r. Ancak özell�kle sulu alanlarda ortaya çıkan 
Sclerot�n�a kök ve sap çürüklüğüne karşı dayanıklı çeş�t olmayıp, 
hastalığı etk�n b�ç�mde kontrol eden �laçlı mücadeles� de yoktur. 

Ülkem�zde ekonom�k zarar eş�ğ�n� aşan ayç�çeğ�
zararlıları Makaslı Böcek, Çayır Tırtılı, - Salyangoz, 

Kuşlardır. Bunların dışında Bozkurtlar, Ç�zg�l� Yaprak Kurdu, 
Yeş�l Kurt, Kırmızı Örümcek ve Yaprak b�tler� g�b� zararlılardır.

11-HASAT VE DEPOLAMA : 
Normal olarak ülkem�zde, eğer �kl�m koşulları uygun olursa, 

kurak şartlarda normal ver�ml� b�r toprakta 250-300 kg/da 
c�varında b�r tane ver�m� alınab�l�r. Sulu şartlarda �se, toprak 
ver�ml�l�ğ�ne ve sulama sayısına bağlı olarak tane ver�m�, 350-
500 kg/da arasında değ�ş�r. 

Ayç�çeğ� tablasının arkası ve tabla kenarındak� brakte 
yapraklarının % 50's� kahvereng� renge dönüştüğünde, b�tk�ler 
hemen hemen ç�çeklenmeden 1-1,5 ay sonra tane nem� % 35'e 
ulaştığı zaman fizyoloj�k olgunluğa er�şm�ş olur. Ancak hasadın 
yapılab�lmes� �ç�n tablanın, gövden�n ve yaprakların tamamen 
kahvereng� renge dönüşmüş olması ve tanedek� nem oranının % 
9-10'a düşmes� gerekl�d�r. Çünkü ayç�çeğ� yağlı tohuma sah�p 
olduğu �ç�n yüksek nemde depolandığında, taneler kısa zamanda 
kızışır ve bozulur. Bu nedenle hasatta tane nem�n�n % 10'un 
altında olması son derece öneml�d�r. 

Zamanında yapılmayan hasat özell�kle bazı çeş�tlerde     
tane dökmeye sebep olacağından, ayç�çeğ� hasadı fazla 
gec�kt�r�lmemel�d�r. Ülkem�zde N�san başı, Mayıs ortasında 
ek�len ayç�çeğ� genelde Ağustos sonu ve Eylül ayında hasat ed�l�r. 
Ortalama olarak 120-130 günlük b�r yet�şme per�yodu �ster. Bu 
per�yodun uzunluğu yaz dönem�ndek� sıcaklığa, yağışı ve nem 
oranına ve toprak bes�n maddes� kapsamına bağlıdır.

Uygun b�r depolama �ç�n tane nem� 10 altında ve taneler� tem�z 
olmalıdır. % 8'�n altında ve tane nem�nde depolanan tohumlarda 
hastalık ve zararlı faal�yet� devam edememekte, tane zararlılarının 
çoğalması ve zararı önlenmekted�r. Hasat sonrası % 11-12 c�varında 
depolanan taneler �se sık sık havalandırılmalı, taneler ser�n tutulmalı, 
kızışma önlenmel�d�r. Fazla m�ktarda tane ç�çekler� ve yaprak ve sap 
kırıntıları �ç�nde bulundurulan ambarlar yağ kal�tes�n� 
düşürmekted�r.
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yç�çeğ� �çerd�ğ� yüksek orandak� (%22-50) yağ Am�ktarı neden�yle b�tk�sel ham yağ üret�m� 
bakımından öneml� b�r yağ b�tk�s�d�r. Ayç�çeğ� yağı 

beslenme değer� en yüksek olan yağlardan b�r�d�r. Dünya b�tk�sel 
ham yağ üret�m�n�n %12,6'sı ayç�çeğ�nden karşılanmaktadır. 
Ülkem�zde yıllık 220-280 b�n ton ayç�çeğ� yağı üret�lmekted�r. 
Türk�ye b�tk�sel ham yağ üret�m�n�n %46,7's� ayç�çeğ�nden 
karşılanmaktadır.

Ayrıca yağlı boya, kâğıt, plast�k, sabun ve kozmet�k ürünler�n 
yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayç�çeğ� danes� 
çerez olarak yen�ld�ğ� g�b� kuşyem� olarak da kullanılmaktadır. 
Ayç�çeğ� b�r çapa b�tk�s�d�r. Kend�s�nden sonra ek�len b�tk�ye tem�z 
ve havalanmış b�r toprak bırakmaktadır. Bu nedenle �y� b�r ek�m 
nöbet� b�tk�s�d�r.

2- İKLİM İSTEĞİ :
 Ayç�çeğ� kara �kl�m kuşağında ve ılıman �kl�m�n yağışlı 

bölgeler�nde yet�şt�r�len tek yıllık b�r b�tk�d�r. 120-130 günlük 
vejetasyon süres� boyunca toplam sıcaklık �steğ� 2600-2850 C'd�r. o

Tohumun ç�mleneb�lmes� �ç�n toprak sıcaklığının m�n�mum +4 C o

olması gerekmekted�r. Ç�mlenmen�n normal olab�lmes� �ç�n toprak 
sıcaklığının en az 10-12 C gel�şmes� �ç�n 15-25 C olması o

gerekmekted�r.

 Ayç�çeğ� b�tk�s� fide dönem�nde soğuklara karşı oldukça 
odayanıklıdır. B�tk� kot�ledon yapraklı dönemde  -5 C'ye kadar 

dayanab�lmekted�r. Bu dayanıklılık 6-8 yapraklı döneme kadar 
kademel� olarak azalmaktadır. Daha �ler� gel�şme dönem�nde b�tk� 

o0 C'de zarar görmekted�r.
o oB�tk�n�n büyüme ve gel�şmes� �ç�n 18-20 C gece / 24-26 C 

 ogündüz sıcaklıkları opt�mumdur. 36-40 C'n�n üzer�ndek� yüksek 
sıcaklıklarda polen tozu ç�mlenemed�ğ� �ç�n yabancı tozlanma 
tehl�keye düşmekted�r.

 Ayç�çeğ�; Kök s�stem�n�n 2m. kadar der�ne �nmes�nden dolayı 
topraktak� suyu en �y� değerlend�ren b�tk�lerden b�r�d�r. Bu nedenle 
kısa süren kuraklıklardan etk�lenmez. Ayç�çeğ� b�tk�s� yet�şme 
süres� boyunca 500-600 mm'l�k toplam yağışa �ht�yaç duyar. Bu 
yağışın yet�şme dönem� �çer�s�ne dağılmış olması gerekmekted�r.

Ayç�çeğ� b�tk�s�; Çıkıştan, tabla oluşumunun başlangıcına 
kadar geçen sürede yıllık toplam su tüket�m�n�n yaklaşık %20's�n� 
kullanmaktadır.  Ayç�çeğ� b�tk�s�n�n suya en fazla �ht�yaç duyduğu 
dönem ç�çeklenmeden öncek� ve sonrak� 40 günlük dönemd�r. Bu 
dönemde yıllık toplam su tüket�m�n�n %60'nı kullanmaktadır. 
Ç�çeklenme dönem�nde b�tk�n�n susuzluk stres�ne g�rmes� hal�nde 
ver�m azalmaktadır. Ayç�çeğ� fazla neml� bölgeler� sevmez. Hava 
n�sp� nem�n�n yüksek olması hal�nde tabla çürüklüğüne neden olan 
hastalıkların olumsuz etk�s� artar.

3- TOPRAK İSTEĞİ    :
Ayç�çeğ� toprak �steğ� bakımından fazla seç�c� değ�ld�r. 

Kumlu topraklardan k�ll� topraklara kadar değ�ş�m gösteren farklı 

yapılardak� topraklarda başarıyla yet�şeb�lmekted�r. Özell�kle 
der�n, organ�k maddece zeng�n, alüv�yal topraklar ayç�çeğ� 
tarımı �ç�n çok uygundur. Fazla taşlı, kumlu ve yüzlek toprakları 
sevmez. Toprağın pH'sının 6.0-7,2 arasında olması �sten�r. 
Ayç�çeğ� tarımı yapılacak topraklarda taban suyu yüksek 
olmamalı ve drenaj sorunu bulunmamalıdır. Topraktak� tuz 
m�ktarı (NaCl) %1 '�n üzer�ne çıktığında ç�mlenme olumsuz 
etk�len�r ve tohumun yağ oranı azalır.

4- EKİM NÖBETİ :

 Ayç�çeğ� b�tk�s� fazla gel�şm�ş yeş�l aksama sah�p olduğu �ç�n 
yet�şme süres� boyunca topraktan fazla m�ktarda bes�n element� 
kaldırır. Bu nedenle aynı tarlaya her yıl üst üste ek�m yapılması 
hal�nde ver�m düşmekted�r. Ayç�çeğ� kuru koşullarda buğday, 
arpa ve çavdar g�b� b�tk�lerle ek�m nöbet�ne sokulmalıdır.

5- TOPRAK HAZIRLAMA

Ayç�çeğ� tarımında toprak �şleme ve tohum yatağı hazırlama 
bölgelere göre farklı olab�lmekted�r. Ön b�tk�n�n hasadından 
sonra (Haz�ran veya Sonbaharda) tarla pullukla (20-25 cm) 
olarak �şlen�r. Özell�kle buğday ek�m alanlarında buğday 
hasadından sonra der�n sürüm yapılmalı ve sonbaharda tarla 
tekrardan kült�vatörle karıştırılmalıdır. Kışı bu şek�lde geç�ren 
toprak �lkbaharda toprak nem�n� koruyacak şek�lde kült�vatörle 
8-10 cm. der�nden �şlen�r. Üzer�ne gübre ve herb�s�t atılarak 
tekrar yüzlek olarak toprak karıştırılır. Arkasından merdane ve 
sürgü geç�r�lerek tarla ek�me hazır hale get�r�l�r.

6- BESİN İSTEĞİ VE GÜBRELEME :

Ayç�çeğ�nden dekara 120-130 kg. tohum ver�m� ve 750 kg. 
sap ve tabla ver�m� elde ed�ld�ğ�nde b�tk�ler tarafından dekardan 
6,5 kgN, 4,1 kg P 0  , 36,0 K O ve 13,3 kg CaO'nun kaldırılması 2 5 2 

gerek�r. Görülüyor k� ayç�çeğ� tarafından topraktan en fazla azot 
ve potasyum kaldırılmaktadır.

A) Azot Gübrelemes� : Ayç�çeğ�nde ver�m� sınırlayan en 
öneml� b�tk� bes�n maddes� azottur. Ayç�çeğ� b�r yet�şme 
dönem�nde gereks�n�m duyduğu azotun %66'nı ç�çeklenme 
dönem� sonuna kadar almaktadır. Bu nedenle �ht�yaç duyduğu 
azotun %50's� ek�mle beraber d�ğer yarısı �se b�tk�ler 20-25 cm 
boylandığında (�k�nc� çapa �le b�rl�kte ) kullanılmalıdır. Ayç�çeğ� 
�ç�n öner�len azot m�ktarı yaklaşık olarak hedeflenen her 20 kg/da 
ver�m �ç�n 1 kg.'da azot olmaktadır. Kuru koşullarda uygulanacak 
azot m�ktarı  azalt ı lmalı  ve tamamı ek�mle beraber 
uygulanmalıdır.

B) Fosfor Gübrelemes� :  Ayç�çeğ� b�tk�s�n�n fosfora olan 
�ht�yacı olmamakla beraber bel�rl� b�r ver�m� oluşturab�lmek �ç�n 
dekara 8-10 kg. P O  uygulanmalıdır. Fosforlu gübren�n tamamı 2 5

ek�m önces� veya ek�mle b�rl�kte ver�lmel�d�r.
C) Potas Gübrelemes� :  Ayç�çeğ� b�tk�s� topraktan fazla 

m�ktarda potas kaldırmasına rağmen ülkem�z topraklarında 
yeterl� m�ktarda potas olduğundan toprak anal�zler� sonuçlarına 
göre uygulama yapılmalıdır. 

Potas eks�kl�ğ�nde yaprak ayasının kenarında önce sararmalar 
daha sonra kahvereng� b�r renk oluşur ve kurumalar meydana 
gel�r.

 7-EKİM    : 

 Ayç�çeğ� tohumlarının ç�mleneb�lmes� �ç�n toprak 
osıcaklığının m�n�mum 8-10 C olması gerekmekted�r. Ek�m 

ozamanında toprak sıcaklığının 12 C olması �sten�r. Bölgelere 
göre değ�şmekle beraber ülkem�zde ayç�çeğ� ek�m� 15  Martta 
başlamakta ve N�san ayı sonuna kadar devam etmekted�r. 
Çukurova bölges�nde en uygun ek�m zamanı Şubat sonu Mart 
ayının �lk yarısıdır. Ek�mde geç kalınmada ver�m çok 
düşmekted�r.  Ayç�çeğ� ek�m� mak�neyle sıraya yapılmaktadır. 
Genell�kle havalı m�bzerler kullanılmaktadır. Ek�mde sıra arası 
mesafe 65-70 cm. olarak tutulmakta sıra üzer� �se 30-35 cm. 
arasında değ�şmekted�r. Tohum �r�l�ğ�ne bağlı olarak dekara 400-
600 gr. Tohum kullanılmaktadır.

 8- ÇAPALAMA VE YABANCI OT KONTROLÜ :

 Ayç�çeğ� tohumu uygun koşulların oluşması �le ek�mden    
10-15 gün sonra ç�mlenerek toprak yüzey�ne çıkarlar. B�tk�ler 
toprak yüzey�ne çıkıp, 10-12 cm. boylandığında (4-6) yapraklı 
dönemde �lk çapa, b�tk�ler 25-30 cm. boylandığında �se �k�nc� 
çapa yapılmalıdır. İk�nc� çapayla boğaz doldurmada 
yapılmaktadır. Ayç�çeğ� b�tk�s� saçak köklü olduğu �ç�n 
çapalama der�n yapılmamalıdır.(10 cm.'den der�n olmamalıdır) 
Üst gübreleme yapıldıysa (N), �k�nc� çapa �le b�rl�kte 
ver�lmel�d�r. B�tk�ler 40 cm.’ye ulaştığında çapalamaya son 
ver�lmel�d�r. Ayç�çeğ� tarımında 2-3 çapa yeterl� olmaktadır.

Ayç�çeğ� tarlalarında sorun olan yabancı otlar çapalama �le yok 
ed�leb�ld�kler� g�b�, herb�s�t kullanılarak ta kontrol 
ed�leb�l�nmekted�r.

 9- SULAMA :
 Ayç�çeğ� b�tk�s� kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Ancak sulu 
koşullarda öneml� ver�m artışı olur. Ayç�çeğ� b�tk�s�n�n suya en 
fazla �ht�yaç duyduğu dönem, tabla teşekkülünden, 
ç�çeklenmeye kadar geçen dönemd�r. Özell�kle ç�çeklenmeden 
20 gün önce ve ç�çeklenmeden sonrak� 20 günlük dönem su 
tüket�m� bakımından ayç�çeğ� �ç�n kr�t�k b�r dönemd�r. 
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