
    TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Tritikale bitkisi, buğday x çavdar melezinden geliştirilmiştir. Tritikale elde edilmesinde yapılan 

melezlemede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır. Buğday ile arpanın verimli ve 

kaliteli yetişmediği tarla koşullarında tritikale yüksek verim potansiyeline sahiptir. 
Tritikale tane ürünü olarak çoğunlukla hayvan beslenmesinde, bazen de hasıl olarak kaba yem üretimi ve 

otlatma için de yetiştirilmektedir. Tanesinin yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit kalitededir   

2. Tritikale Çeşitleri: 

Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim izinli olan tritikale çeşitleri ve tohumluğunun temin 

edilebileceği Enstitü isimleri aşağıda verilmiştir.  

·         Tatlıcak-97, Konya, Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezince geliştirilip, üretim 

izni alınmıştır, kışlık ve fakültatiftir. 

·         Melez-2001, Konya, Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezince geliştirilip, üretim 

izni alınmıştır, kışlık ve fakültatiftir. 

·         Karma-2000, Eskişehir, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilip, üretim izni alınmıştır, 

kışlık ve fakültatifitir. 

·         Presto, Eskişehir, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilip, üretim izni alınmıştır, kışlık ve 

fakültatiftir. 

·         Tacettinbey,  Adana, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesince geliştirilip, üretim izni alınmıştır, 

yazlıktır, Akdeniz ve Ege sahil kuşağı için uygundur. 

  

3.      Tritikalenin Bitkisel Özellikleri: 

·         Tritikale, makarnalık baba ebeveynden gelen özellikler ile yetersiz yağış alan kurak tarım alanlarına iyi 

uyum gösterir ve diğer tahıllara göre birim alandan daha yüksek tane verimi vermektedir. 

               ¨      Tuzlu tarım alanlarında, 

¨       Bor fazlalılığı yani toksitesi olan arazilerde,  

¨       Molibden, çinko gibi mikro besin maddesi noksanlığı görülen tarlalarda, 

¨       Bazı hastalıkların görüldüğü problemli tarım alanlarında buğday ve arpadan daha iyi sonuç 

vermektedir. 

·         Bu gibi problemli alanlarda buğday ve arpa ancak 200-250 kg/da tane verimi verirken, tritikaleden 400 ile 

500 kg/da arasında tane verimi alınmaktadır.  

·         Hayvan yemi olarak  dane, kaba yem üretiminde büyük potansiyele sahiptir. 

·         Otlatma amacıyla triticale ekilebilir. 

·         Dane amber renkli, uzun orta büyüklükte ve unsu yapıdadır. 

·         Hazmolur protein ve lisin miktarı buğday ve arpadan daha yüksektir. 

·         Danede protein oranı %12-14, 



·         Erken hasat olumuna gelir, 

·         Dane dökmez, 

·         Harman olma kabiliyeti iyidir, 

·         Kışa ve kurak koşullara toleransı iyidir. 

·         Yaprak hastalıklarına tarla koşullarında toleranslıdır. 

  

4.      Tritikalenin Yetiştirilmesi: 

Tritikale her tür toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç koşullarda buğdaya ve arpaya 

göre daha verimli olmaktadır. Tritikale tarımında toprak hazırlığı buğday bitkisinde olduğu gibidir. 10-12 cm 

derinlikte yüzeysel işlenmiş bir tohum yatağı hazırlanır.  Tritikale, Anadolu’nun iç bölgelerde ve Trakya’da ekim 

ayında, Akdeniz-Ege sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu’da kasım ve aralık aylarında ekilebilir. Dekara 20 kg 

civarında tohum yeterli olmaktadır. Normal hububat mibzeri ile 5-6 cm derinliğe ekim yapılabilir. 

  

4.1. Gübreleme: 

            Tritikale tarımında en doğru gübreleme önerisi, toprak analizi sonuçlarına göre yapılabilir. Genel bir 

gübreleme önerisi olarak dekardan 600 kg ve üzeri dane verimi hedeflendiğinde, kuru koşullarda 12 kg/da, sulu 

koşullarda 14 kg/da saf azot yeterli olmaktadır. 

 

 4.2. Tritikale Tarımında Kuruda ve Suluda Kullanılacak Gübre Dozları: 

Tritikale tarımında yeterli ve dengeli bir gübreleme için kuru ve sulu şartlarda uygulanabilecek gübre 

form ve dozlarının çeşitli seçenekleri aşağıda Çizelge’ de belirtilmiştir.  

 Tritikale tarımında kuru ve sulu şartlarda toprağa uygulanabilecek gübre form ve dozlarından bazı seçenekler. 

  
Uygulama 

No 

  

Uygulama  

Zamanı 

  
Gübre 

Formları 

Dekara 

Uygulanacak Gübre Miktarları 

(kg/da) 

KURUDA    SULUDA 

  

1 

  

Ekimde 

A.Sülfat (%21 N) , 

18-46  veya 20-20 

  

20-23 

  

23-26 

2 Şubat sonu Üre (% 46 N) 8-10 10-12 

3 Mart sonu A.Nitrat (% 26 N) 16-18 18-20 

  

 

4.3. Tritikale Tarımında Yabancı Ot Mücadelesi: 



            Tritikale tarımında yabancı ot mücadelesi özellikle yabancı otların 2-4 yaprak olduğu erken devrede 

yapılması çok önem taşır ve yapılması % 20-30 oranında daha fazla verim alınmasını sağlar.   

            Tritikale tarımında yabancı ot mücadelesi aynı buğday tarımında olduğu gibi kültürel tedbirlerle  ve 

kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Kimyasal yol ile yabancı ot kontrolünde  tarlada bulunan yabancı ot türüne 

göre seçilecek herbisitler, ekim sonrası veya çıkış sonrası ilkbaharda otların 2-4 yaprak devresinde kullanılabilir. 

  

4.4. Hasat ve Depolama:  

                Tritikale hasadı, normal buğday hasadı için ayarlı biçer döğer ile yapılabilir. Bitkiler hasat olumuna 

geldiğinde gündüzleri sabah çiğ kalkınca saat 10'dan sonra buğday gibi normal yükseklikten hasadı yapılır.  

Buğdayla yaklaşık aynı zamanda hasat yapılmaktadır. Hasatta danelerdeki rutubet %12’nin altında olması, 

emniyetli bir depolama için gereklidir.  Tahılların tümünde olduğu gibi ürün depoları temiz olmalı, depo içi 

sıcaklık 28 
o
C altında ve ürün rutubeti %12’nin altında olmalıdır.  
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