
TRİTİKALE TARIMI 

Erozyon nedeniyle sığlaşan, verim gücünü yitiren yüksek kesimlerdeki topraklarda, 
buğdayın iki katı bir verim potansiyeline sahiptir. Başka ülkelerde yoğun olarak 
yetiştirilebilmektedir.  

Tritikale buğday ile çavdar melezlemesi sonucu oluşmuştur.Bunda amaç, çavdarın 
kötü koşullara dayanıklılığı  ile buğdayın verim potansiyeli ve kalitesini 
birleştirmektir.Hayvan yemi olarak değerlendirilebildiği gibi son yıllarda yapılan ıslah 
çalışmaları sonucu dane kalitesindeki iyileşme sonucu değirmencilikte paçalda 
kullanılmaktadır. Ayrıca kuru ot verimi yüksek olup, daha uzun süre saklanabilmekte ve süt 
sığırlarına silaj olarak yedirilebilmektedir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Tritikale, kuru tarım alanlarına uyumu iyi olup, yüksek, yağışlı veya bir kere 
sulanabilen alanlarda yüksek verim verir. Özellikle kuzey geçit, batı geçit ve toros 
bölgesine uyumu iyidir. Soğuk ve kurak şartlara dayanıklılığı fazladır. Toprak 
bakımından fazla seçici olmayıp çavdarın yetiştiği toprak şartlarında yetişebilir. 

TARLA HAZIRLIĞI 

Nadas uygulanan alanlarda tritikale yetiştirilecekse, toprağı devirmedin işleyen 
makinelerle sürüm yapılmalı ve toprak işlemeye ilkbaharda başlanmalıdır. Sulu tarım 
alanlarında ise toprak derin işlenmeli ve ürün kaldırıldıktan hemen sonra gölge 
tavında iken sürülmelidir. İlk sürümden sonra tarlanın yabancı ot durumuna göre 
yüzlek sürüm yapılmalıdır. 

GÜBRELEME 

Kuru tarım alanlarında ekim sırasında dekara 6-7 kg fosfor ve 2-3 kg azot (15 DAP), 
sulu tarım  alanlarda ise dekara 8-9 kg  fosfor ve 3-4 kg azot (20 kg DAP) tavsiye edilir. 
Toplam saf azot miktarı bahar mevsiminde dekara kuruda 6-7 kg, suluda ise 9 kg ‘a 
tamamlanmalıdır. Bu amaçla kuruda erken dönemde (Şubat-Mart) Dekara 20 kg amonyum 
sülfat (% 21 N), suluda 25 kg amonyum sülfat (%21 N) gübresi kullanılabilir. 

EKİM 

Bölgemizde tritikale için en uygun ekim zamanı Ekim ayı olup, en ideal ekim metodu 
mibzerle ekimdir. Ekim derinliği kışlık ekimlerde 5-6 cm., yazlık ekimlerdi ise 3-4 cm. dir. 
Atılacak tohum miktarı mibzerle ekimde 22-25 kg/da olmalıdır. Eğer serpme ekim 
yapılacaksa bu miktar 2-3 kg arttırılmalıdır. Ekim öncesi sistemik tohum ilaçları ile tohum 
ilaçlanmalıdır. 

BAKIM    

Tritikale tarlasında gerekli görüldüğünde yabancı otları yok etmek için bitkinin 
sapa kalkma döneminde herbisitler  (yabancı ot öldürücüleri) kullanılmalıdır. Tritikale 
su istemeyen bir bitkidir, ancak suyun bitki gelişimini sınırladığı sapa kalkma 



döneminde sulanması verimi arttırmaktadır. Fazla sulama yatma problemlerine sebep 
olabilir. 

HASAT 

Tritikale biçerdöverle hasat edilecekse avuç içinde oğlan başaktaki daneler 
kolayca ayrılıyorsa hasat edilmelidir.Ancak hasat tırpan, orak, veya biçme makineleri 
ile yapılacaksa biraz daha erken hasat edilebilir. Dane dökme problemi olmadığı için 
hasat kaybı düşüktür. Dekara verimi 300-400 kg’dır.  

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN!!! 

 


