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1. Muzun İklim İstekleri  

• Muz tropik iklim meyvesidir. 

• Ekvatora yakın bölgelerde yetiştirilmektedir.  

• Yıl boyunca aylık ortalama 26-27 oC sıcaklık 
isteğindedir.  

• 15-16 oC’nin altında gelişme gerilemekte, 2-3 oC’de 
zararlar başlamaktadır. 0 oC ve hemen altındaki 
sıcaklıklarda toprak üstü kısmı ölmekte, -4 oC’nin 
altında da toprak altı aksamı ve gövde ölmektedir.  

• Muz için 35 oC’nin üzerindeki sıcaklıklar 
sakıncalıdır. 

• Genel olarak bol güneşlenme, sıcak ve uzun bir yaz 
periyodu istemektedir.  



Muzun İklim İstekleri 

• Ülkemizde uygun alanlar Alanya, Gazipaşa ve Anamur 

ilçelerindedir. Ancak bu ilçelerde kış aylarında ortalama 

sıcaklıklar 15 oC’nin altına düşmekte, bazı yıllarda da 

don olayları görülebilmektedir.  

• Hava nemi %60’ın altına düşmemelidir.  

• Yıllık ortalama 2500 mm’lik bir yağış gereklidir. Yağış 

bütün aylara eşit bir şekilde dağılmış olmalıdır. Aksi 

halde sulama yapılması gerekmektedir.  

• Yaprakların şiddetli rüzgarlar nedeniyle yırtılmaları 

sonucu, bitki güneş ışığından yeterince 

faydalanamamakta dolayısıyla gelişme 

yavaşlamaktadır.  



2. Muzun Toprak İstekleri 

• Derin, geçirgen, hafif tekstürlü (kumlu tınlı), 

organik maddece zengin ve hafif alkalin topraklar 

idealdir.  

• Ülkemizde muz yetiştiriciliğini sınırlandıran en 

önemli faktör iklim durumu olduğundan toprak 

seçimi ikince derecede kalmaktadır.  

• Uygun iklim özellikleri gösteren yerlerde gerekirse 

kayalıklar teras haline getirilip toprak ve yanmış ahır 

gübresi taşınarak muz dikimi yapılabilir.  



İdeal Toprak 

•       
Özellikler 

pH 6.5-7.5       (nötr-hafif bazik) 

ECx106 (µS/cm) < 1000        (tuzsuz) 

Org. Madde (%) > 10            (zengin) 

Kireç            (%) 5-10            (orta) 

Tekstür Kumlu-tınlı (hafif tekstür) 

Derinlik > 1 m          (derin)  

Geçirgenlik 65-254 mm/sa (geçirgen) 



3. Muzun Gübrelenmesi  
• Muz çok hızlı büyüdüğünden topraktan önemli 

miktarlarda besin elementi kaldırır.  

• Bu yüzden muz bahçelerinin her yıl gübrelenmesi 

gerekmektedir.  

• Gübrelemede esas besin maddelerinin bitki ihtiyacı kadar 

usulüne uygun ve zamanında verilmesidir.  

• Bir bitki besin maddesinin ihtiyaçtan fazla verilmesi, 

gübre ve işçilik masraflarını artırabileceği gibi bitkiye 

zararlı etkiler de yapar ve diğer bazı besin maddelerinin 

alınımını da engeller.  

• Verilecek gübrenin çeşit ve miktarını belirlemede toprak 

ve yaprak analizleri yaptırmak gerekmektedir.  



Muzun Gübrelenmesi  

• Azot noksanlığında muzların yaşlı alt yaprakları 

önce açık yeşil, sonra sarıya döner.  

• İleri noksanlıklarda yaprak sapı, orta damar ve tüm 

yaprakta renk kırmızımsı pembedir ve bodurlaşma 

meydana gelir.  

• Kök gelişimi durur, meyve salkımı ağırlığı ve 

meyve kalitesi düşer.  

• Bunu önlemek için sulama öncesinde bitki başına 

300 g üre gübresi verilmelidir. 



Muzun Gübrelenmesi  

• Fosfor noksanlığında bitki  kökleri gelişemez.  

• Yaşlı yaprakların kenarlarında sararmalar görülür.  

• Yapraklar kıvrılır, yaprak sapı kırılır ve genç 

yapraklar mavimsi yeşil bir renk alır.  

• Bunu önlemek için sulama öncesinde bitki başına   

50 g DAP gübresi uygulanmalıdır.  



Muzun Gübrelenmesi  

 

• Potasyum noksanlığında yaşlı yaprakların rengi 

turuncuya döner, yaprak kenarları boyunca 

kurumalar meydana gelir, yaprak toplam alanı 

küçülür, orta damar boyunca yapraklar kıvrılır.  

• Yaprakların zarar görmesiyle çiçeklenme gecikir ve 

verim ile kalite düşer.  

• Bunun tedavisi için yapraklara % 1’lik potasyum 

sülfat püskürtülmelidir.  



        

Muz 

yapraklarında 

potasyum 

noksanlığı 



        

Muz 

yapraklarında 

potasyum 

noksanlığı 



        

Muz 

yapraklarında 

şiddetli  

potasyum 

noksanlığı 



Muzun Gübrelenmesi  

 

• Kalsiyum noksanlığında yapraklarda şekil 

bozukluğu veya yaprak ayasının olmamayışı göze 

çarpar. 

• Yaprak kenarlarında lekeler oluşur ve yaprak 

damarları kalınlaşır.  

• Tedavisi için sulama öncesinde toprağa bitki başına 

50 g kireç uygulanmalıdır.  



   

   

Muzun genç 

yapraklarında 

kalsiyum 

noksanlığı 



Muzun Gübrelenmesi  

 

• Magnezyum noksanlığında yaprak kenarları yeşil 

kaldığı halde orta damara yakın bölgeler yeşil 

rengini kaybeder.  

• Yaprak kenarlarında benekler ve yaprak saplarında 

mor lekeler belirir.  

• Yapraklar ayrılır.  

• Bunun önlenmesi için sulama öncesinde toprağa 

bitki başına 25 g magnezyum sülfat verilmeli veya 

200 g magnezyum sülfat/100 L su çözeltisi 

püskürtülmelidir.  
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Muzun Gübrelenmesi  

 

• Kükürt noksanlığında genç yapraklar sarımtırak bir 

hal alır ve sonra beyazlaşır.  

• Yaprak kenarlarında lekeler görülür ve damarlar 

kalınlaşır.  

• Gelişim zayıflar ve meyve salkımları küçülür.  

• Bunu engellemek için 20:20:0:15S kompoze 

gübresinden sulama öncesinde toprağa bitki başına 

20 g kullanılmalıdır.  
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Muzun Gübrelenmesi  

 

• Demir noksanlığında genç yapraklar tümüyle sarı 

veya beyaza döner.  

• Noksanlığı gidermek için 100 L suda 0.5 kg demir 

sülfat veya 0.1 kg Fe-Şelat ve 1 kg üre gübresi 

eritilip yapraklara püskürtülmelidir.  
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Muzun Gübrelenmesi  
 

• Çinko noksanlığı fazla kireçli veya yüksek pH’lı 
(bazik) topraklarda yetiştirilen muzlarda sık görülür.  

• Genç yapraklar küçülür, mızrak gibi bir hal alır.  

• Dürülmüş yaprakların alt uçlarında yüksek miktarda 
antosiyanin pigmentleri meydana gelir.  

• Dürülmemiş yapraklarda ise lekeler ve yeşil çizgiler 
oluşur.  

• Meyveler açık yeşildir, kısa ve ince kalıp ikiz meyve 
oluşabilir.  

• Tedavisi için yapraklara %0.5’lik çinko sülfat 
çözeltisi püskürtülmelidir.  



Muzun Gübrelenmesi  
• Mangan noksanlığında ikinci veya üçüncü genç 

yaprakların kenarlarında dar yeşil çizgiler belirir, daha 

sonra ana damarlar boyunca orta damara doğru yayılır.  

• Damarlar arası yeşil tarak dişi gibi bir görüntü oluşur.  

• Önlenmesi için yapraklara %0.5’lik mangan sülfat 

çözeltisi püskürtülmelidir. 

• Bakır noksanlığında hem genç hem de yaşlı yapraklarda 

sararma (kloroz) meydana gelir ve yapraklar gövdeye 

doğru kıvrılarak şemsiye oluşturur.  

• Tedavisi için yapraklara %0.5’lik bakır sülfat çözeltisi 

püskürtülmelidir.  



Muzun Gübrelenmesi  

 

• Bor noksanlığında yapraklar küçülür ve kıvrılır, 

şekilleri bozulur. 

• Genç yaprakların damarlar arasında beyaz şeritler 

görülür. 

• Yan damarlar kalınlaşır. 

• Kökler zayıflar ve çiçek oluşumu engellenir.  

• Noksanlığın giderilmesi için bitkinin kök bölgesine 

bitki başına 25 g boraks uygulanıp sulanmalıdır.  



Muzun Gübrelenmesi 

• Muz bitkisi organik maddeye büyük oranda ihtiyaç 
duymaktadır.  

• Organik madde toprağın yapısını iyileştirmekte, yüksek 
oranda su tutarak bitki kök bölgesinin nemli kalmasını ve 
besin maddelerinin kolay alınmasını sağlamaktadırlar.  

• Ocak başına 50-100 kg olarak tavsiye edilen yanmış ahır 
gübresi ülkemizde daha fazla kullanılmaktadır.  

• Ahır gübresinin fazla kullanılmasının bir sebebi de bunun 
doğal ısı enerjisinden yararlanarak don zararından 
korunmaktır.  

• Ahır gübresi muzlara azotlu gübrelerle birlikte üç defada 
verilmektedir. Genellikle bu dönemler;  

• 1. Budama zamanı (Mart-Nisan),  

• 2. Çiçeklenme öncesi (Haziran öncesi) ve  

• 3. Hasat öncesi (Kasım) dönemleridir.  



Muzun Gübrelenmesi 

• Yanmış ahır gübresi muz ocağına serpilmekte ve 
köklere zarar vermeden hafifçe çapalanarak 
sulanmaktadır.  

• Son yıllarda muzların organik madde ihtiyacını 
karşılamak için torflar da kullanılmaktadır.  

• İyi bir ürün için dekara  4-5 ton yanmış ahır gübresi 
uygulanmalıdır.  

• Fosforlu gübreler budama zamanında (Mart-Nisan) bir 
defada,  

• Potasyumlu gübreler ise budama zamanı ve hasat 
öncesinde (Kasım) olmak üzere iki defada 
verilmektedir.  

• Bu gübreler iz düşümdeki daire hendeklere uygulanıp 
üzerleri toprakla kapatılırlar.  



Muzun Gübrelenmesi 

• Muz gübrelemesinde bahsedilen besin maddeleri 

yanında Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn gibi elementler de 

çok önemlidir.  

• Bu elementlerin bitkide fazla veya eksik olması 

gelişme, verim ve kaliteyi etkilemektedir.  

• Ülkemizdeki muz yetiştirilen alanların toprak 

analizlerine göre örneklerin %68’inde Zn, %35’inde 

Fe ve %28’inde ise N noksanlığı belirlenmiştir.  



Muzun Gübrelenmesi 

• Genel olarak muzlar diğer meyvelere oranla daha 

fazla potasyuma ihtiyaç duyarlar.  

• Muz bitkisinin bazı artıklarının doğranarak ocak 

yüzeyine serpilmesiyle organik madde ve bazı 

mineral madde ihtiyaçları kısmen 

karşılanabilmektedir.  

• Bu materyaller bir malç görevi yaparak ocak 

içerisinde su kaybını azaltmak ve yabancı otların 

çıkışını engellemek gibi yararlar da 

sağlayabilmektedir.  



Muzun Gübrelenmesi 

• Dikim sırasında, önceden açılmış çukurlara toprak 

analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen miktarlarda 

gübre uygulanır.  

• Organik madde, N, P ve K yeterli değilse             

ocak başına 40-50 kg iyi yanmış ahır gübresi,      

350 g AS, 

• 350 g TSP ve                                     

• 500 g PS gübresi uygulanmalıdır.  

 



Muzun Gübrelenmesi 

• Ülkemizde muz yetiştirilen alanların toprakları 

genellikle organik madde, N, P ve K bakımından 

yetersizdir.  

• Bu durumda yukarıda verilen miktarlar noksanlık 

ölçüsüne göre artırılabilir.  

• Genel tavsiyelere göre çiftlik gübresi 2 kat, azotlu ve 

fosforlu gübreler 100’er g ve potasyumlu gübre ise 

200 g artırılmalıdır.  

• Ancak bu rakamların dikim yapılacak bahçenin 

toprak özelliklerine göre değişebileceği 

unutulmamalıdır.  



Fosforlu gübrelemede ocakvari veya çizi yöntemi 



Muz Yetiştiriciliğinde Gübreleme Proğramı  

•   

•         

Gübre Doz Budama 

zamanında 

(Mart)  

Çiçeklenme 

öncesinde 

(Haziran öncesi)  

Hasat 

öncesinde 

(Kasım) 

Ahır gübresi 

Azot  

 

Fosfor 

 

Potasyum 

 

Demir 

Çinko 

Mangan 

Bor  

60 kg/ocak 

0.6 kg AS/ocak 

(20 kg N/da) 

0.5 kg TSP/ocak 

(30 kg P2O5/da) 

0.7 kg PS/ocak 

(45 kg K2O/da) 

8 kg FeSO4/da 

6 kg ZnSO4/da 

3 kg MnSO4/da 

0.5 kg Boraks/da  

20 kg/ocak 

0.2 kg AS/ocak 

 

0.5 kg TSP/ocak 

 

0.35 kg PS/ocak 

 

8 kg FeSO4 

6 kg ZnSO4 

3 kg MnSO4 

0.5 kg Boraks/da  

20 kg/ocak 

0.2 kg AS/ocak 

 

- 

 

- 

 

*0.4 kg DS/100 L 

*0.3 kg ÇS/100 L 

*0.2 kg MS/100 L 

*0.1 kg Brks/100 L  

20 kg/ocak 

0.2 kg AS/ocak 

 

- 

 

0.35 kg PS/ocak 

 

- 

- 

- 

-  

*: Mart ayında topraktan uygulanmamışsa Haziran öncesinde 100 L suya karıştırılan 

gübreler yapraklara püskürtülmeli ve bu uygulama 3 hafta ara ile 2 kez tekrarlanmalıdır.  



Muz Yetiştiriciliğinde Gübreleme Proğramı 

• Gram gübre/bitki 

 Mart Nisan Mayıs 

Üre NSP KCl Üre NSP KCl Üre NSP KCl 

110 110 130 160 110 300 100 - 160 

Uygulanacak gübre miktarları toprak verimliliği ve 

kullanılan organik gübre miktarlarına göre değişebilir.  

50 g 

N 

20 g 

P2O5 

78 g 

K2O 

74 g 

N 

20 g 

P2O5 

180 g 

K2O 

46 g       

N 

- 96 g 

K2O 



Yaprak Analiz Sonuçları 

Element  Eksik Normal Fazla 

Azot               (%)  2-2.49 2.5-3 > 3 

Fosfor            (%) 0.14-0.17 0.18-0.4 > 0.4 

Potasyum      (%) 2-2.29 2.3-4 > 4 

Kalsiyum      (%) 0.4-0.69 0.7-1.4 > 1.4 

Magnezyum  (%) 0.2-0.24 0.25-0.4 > 0.4 

Kükürt          (%) 0.2-0.25 0.26-0.5 > 0.5 

Demir     (mg/kg) 80-99 100-300 > 300 

Çinko      (mg/kg) 10-12 13-50 > 50 

Mangan  (mg/kg) 150-199 200-2000 > 2000 

Bakır      (mg/kg) 4-5 6-30 > 30 

Bor          (mg/kg) 8-14 15-50 > 50 



4. Muzun Sulanması 

• Muz geniş yaprakları sebebiyle çok fazla su tüketen, 

bu nedenle de sürekli su isteyen bir bitkidir.  

• Hızlı gelişimi dolayısıyla bol miktarda besin 

maddesi alımı için de sürekli olarak toprak neminin 

sağlanması gerekir.  

• Ülkemizde muz yetiştirilen alanlarda Mayıs ayından 

Ekim ayına kadar önemli bir yağış olmadığından 

toprak neminin sağlanması için sulama mutlaka 

yapılmalıdır.  



Muzun Sulanması 

• Sulamanın genel esası toprak neminin sürekli ve 

yeterli ölçüde sağlanmasıdır.  

• Aşırı sulama muz köklerine zarar vereceği gibi 

toprağın çoraklaşmasına ve erozyona sebep 

olmaktadır.  

• Muz bahçelerinde en ideal sulama yöntemi damla 

sulamadır.  

• Bu yöntemle bahçedeki sadece gerekli yerler 

sulanmaktadır.  

• Özellikle su kaynakları zayıf olan yerler için iyi bir 

yöntemdir.  



Muzun Sulanması 

• Ayrıca bu yöntemle bazı gübreler suda eritilerek de 

verilebilmektedir.  

• Bu yönteme fertigasyon denilmekte ve sulama ve 

gübrelemeden işçilik tasarrufu sağlanmaktadır.  

• Fazla suyun bitki ve toprağa yapacağı zararlar 

görülmemektedir.  

• Bütün bu avantajlarına karşılık damla sulama 

sisteminin tek dezavantajı ilk yatırım masraflarının 

yüksekliğidir.  

• Ayrıca sulama suyu fazla kireçli ise ek arıtma 

gerekebilir.  



Muzun Sulanması 

• Ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan damla 

sulama sistemi yanında en fazla uygulanan yöntem 

ocak usulü salma sulamadır.  

• Ana ve yardımcı karıklarla bahçeye getirilen su muz 

ocakları içine doldurulmaktadır.  

• Bu işlem su teminine göre 7-20 günde bir 

yapılmaktadır.  

• Salma sulamada en önemli konu suyun muz 

ocaklarına az az ve sık sık verilmesidir.  

• Ancak genellikle bu durum çeşitli nedenlerle 

sağlanamamaktadır.  



Muzun Sulanması 

• Damla ve salma sulama arasında yer alan 

yağmurlama sistemi üstten ve alttan olmak üzere iki 

şekilde uygulanır.  

• Salma sulamanın bazı sakıncalarını gidermekle 

beraber damla sulamanın bütün olumlu yönlerine 

sahip değildir.  

• Su tüketimi diğer iki sisteme göre orta değerdedir.  

• Üstten yağmurlamanın bir avantajı, don olayı 

görüldüğünde çalıştırılarak hava sıcaklığını 3-5 oC 

artırabilmesidir.  



Muzun Sulanması 

• Ancak çok düşük sıcaklıklarda ve don süresince 
çalıştırılmazlarsa bitkilere daha zararlı da 
olabilmektedir.  

• Üstten yağmurlama bitkilerin tamamını ıslattığından 
gündüz saatlerinde yaprakların yanmasına ve 
mantari hastalıkların artmasına sebep olabilir.  

• Alttan yağmurlama sisteminde de bahçede 
istenmeyen alanların sulanacağından yabancı ot 
gelişimi artacaktır.  

• Yine de bilinçli olarak uygulanırsa alttan 
yağmurlama, salma sulamaya göre muzlar için daha 
uygun bir yöntemdir.  



Muzun Sulanması 

• Muzların sulanmasında kaliteli sulama suyu 
kullanılmalıdır.  

• Sulama suları analiz ettirilirse tavsiye edilen 
önlemlerin alınması faydalı sonuçlar verecektir.  

• Muz tüm büyüme periyotlarında topraktaki 
kuraklığa karşı çok hassas olduğundan bitki su 
ihtiyacı tüm periyotlarda tam olarak karşılanmalıdır.  

• Sulama iklim ve toprak durumuna göre farklılık 
gösterir.  

• Ayda 100 mm’lik yağış muz yetiştiriciliği için 
yeterlidir.  



Muzun Sulanması 

• Aylık yağış 50 mm’nin altındaysa sulama gerekir.  

• İlkbaharda havalar kurak gitmeye başlayınca 

sulamaya başlanır ve 8-10 günde bir tekrarlanır.  

• Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 2-3 

günde bir sulama yapılmalıdır.  

• Sonbahar kurak geçerse sulama geniş aralıklarla 

Kasım ayı sonuna kadar sürmelidir.  



5. Ülkemizde Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

 Ülkemizde muz yetiştiriciliğini kısıtlayan en 

önemli faktör kış soğuklarıdır. Diğer birçok 

sorun da bu faktörden kaynaklanmaktadır. 

Bunlar; 

1. Muz bahçeleri kuzeyi yüksek bahçelerle çevrili, 

dar kıyı şeritlerinde kurulmakta dolayısıyla 

üretim alanı genişleyememektedir.  

2. Uygun iklim özelliği gösteren alanlar genellikle 

kayalık dik yamaçlardır. Buralarda kayaların 

parçalanması, teras yapılması, toprak taşınması 

gibi masraflı işlemler gerekmektedir.  



Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

3. Bu alanlarda su kaynakları bulunmadığından büyük 

masraflarla uzak yerlerden su getirilmektedir.  

4. Muz bahçelerinin yer ve bakım durumlarına göre 5-

10 yılda bir yenilenmesi ve bu arada bahçe 

toprağının birkaç yıl dinlendirilmesi gerekmektedir. 

Ancak yine yer sorunu yüzünden ülkemizde 20-25 

yıllık muz bahçeleri mevcuttur. 

5. Kış aylarında görülen soğuklardan korunmak ve 

üretim alanlarını artırmak için son yıllarda 

ülkemizde sera muzculuğu gelişme göstermektedir. 

Normal sebze seralarından daha fazla sıcaklık 

istemesi sebebiyle ek masraflar artmaktadır.  



Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

 

6. Bazı yıllar donlara karşı yapay ısıtma, dumanlama 

ve üstten yağmurlama gibi zorunlu uygulamalar ek 

masraflar gerektiren diğer işlemlerdir.  

7. Muz yetiştiricileri dondan korunmak için 

gereğinden fazla ahır gübresi kullanmaktadırlar. 

Kışa girerken gövde çevresine yığılması gereken 

ahır gübresi kaliteli olacağından pahalıya mal 

olmaktadır.  



Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

*Ülkemiz şartlarında muz yetiştiriciliğindeki bu 

sorunlara kesin bir çözüm önerilememektedir.  

*Soğuklara dayanıklı muz çeşitleri konusundaki arayışlar 

ümitvar değildir.  

*Bazı muz çeşitlerinin yüksek boyları nedeniyle 

soğuklara daha dayanıklı oldukları düşünülmekte ancak 

uygulamada bu durum kesin olarak görülememektedir.  

*Mevcut muz bahçelerinde bakım tekniklerinin titizlikle 

uygulanması, özellikle nematod zararlılarına karşı 

mücadele ve dengeli ve yeterli gübreleme gibi önlemlerle 

sağlıklı bitkiler yetiştirmek don zararından daha az 

etkilenmeyi sağlayacaktır. 



Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

*Potasyumlu gübreler soğuğa dayanıklılığı 

artırmaktadır. 

*Çok farklı şartlarda yapılan muz yetiştiriciliği için 

standart bir gübreleme proğramı hazırlanamamaktadır.  

*Bu nedenle her bahçenin yıllık olarak toprak ve 

yaprak analizleri yaptırılmalıdır.  

*Muz yetiştirilen alanlarda önemli bir sorun sulama 

suyu teminidir.  

*Bu konuda bazı yatırımlara ve damla sulama 

sistemleri için teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır.  



Muz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

  

*Bölgede verimlilik ve kalitenin çok düşük olduğu 

yaşlı muz bahçelerine sık rastlanmaktadır.  

*Bu bahçelerin bozularak yerinin birkaç yıl 

dinlendirilmesi gerekmektedir.  

*Ancak yetiştiriciler ekonomik nedenlerle bunu göze 

alamamaktadırlar.  

*Öğretim yoluyla ikna ve maddi destek sağlama gibi 

önlemlerle bu sorun çözülmelidir.  



 

TEŞEKKÜR EDERİM  
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