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GİRİŞ

Birçok yazar soğanın orijin bölgesini (anavatanı) 

Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve İran olarak 

belirlemektedir. Ancak bugün, dünyanın birçok 

bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Olgun baş soğanların depolanma potansiyeli bu 

türün önemli bir ürün olmasına neden olmuştur.      

Taze ve kuru baş soğan olarak tüketildiği gibi 

işlenerek turşusu, sosu ve kurutması yapılarak ta 

tüketilebilmektedir. Derin dondurularak ta uzun 

süreli saklanabilmektedir.

Dünya üzerinde yetiştiriciliğinin ve kullanımının 

yaygın olması nedeniyle çok sayıda çeşidi 

bulunmaktadır.



Dünya’da soğan üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgeler



Kaynak: FAOSTAT  © FAO Statistics Division 2014

Dünya’da  kuru soğan üretiminde önemli ülkeler ve üretim miktarları  (FAO 2012)

Ülkeler

Üretim Miktarı 

(ton)

Üretim Payı

(%)

Çin 22.600.000 27.3

Hindistan 16.308.990 19.7

ABD 3.277.460 4.0

İran 2.260.000 2.7

Rusya 2.080.814 2.5

Mısır 2.024.881 2.4

Türkiye 1.819.000 2.2

Pakistan 1.692.300 2.0

Brezilya 1.519.022 1.8

Hollanda 1.353.000 1.6

Diğer Ülkeler 27.916.265 33.7

TOPLAM 82.851.732 100.0



Ülkeler

Üretim Miktarı 

(ton)

Üretim Payı

(%)

Çin 850.000 19.6

Japonya 550.000 12.7

Güney Kore 356.734 8.2

Irak 350.000 8.1

Yeni Zelanda 257.000 5.9

Nijerya 240.000 5.5

Tunus 228.600 5.3

Tayland 200.000 4.6

Türkiye 151.166 3.5

Almanya 103.648 2.4

Diğer Ülkeler 1.054.987 24.3

TOPLAM 4.342.135 100.0

Dünya’da taze soğan ve şalot üretiminde önemli ülkeler ve üretim miktarları (FAO 2012)

Kaynak: FAOSTAT  © FAO Statistics Division 2014



Bölüm Spermatophyta

Alt-bölüm Angiospermae

Sınıf Monocotyledoneae

Takım Asparagales

Familya Alliaceae
Amaryllidaceae

Cins Allium

Tür Allium cepa L.

SİSTEMATİKTEKİ YERİ



BOTANİK ÖZELLİKLERİ

1. KÖK

Soğanda kökler birbirinden bağlantısız olarak 

çıkar. Oldukça yüzeysel olan kökler belli bir açıyla 

toprağa dağılır. Köklerin;

~ %75’i 0-20 cm

~ %24’ü 20-50 cm

~ %1’i 50-70 cm’den daha derine gider.

Kökler ince uzun ve beyaz renklidir.



2. GÖVDE

Soğanda gövde, kök ile yaprak gövdenin birleştiği 

kısımda oluşur. Dışarıdan görülemez; ancak kökler 

kesilir ve yapraklar koparılırsa ortaya çıkar. Yassı 

üçgen görünümdedir ve üzerinde bir ya da birkaç 

sürgün ucu bulunur. 

Soğanın halk arasında gövde olarak bilinen 

kısmını, etli yaprak kınları oluşturur. Kın gövde 

yuvarlak kesitlidir ve ~10-50 cm boylanır.



3. YAPRAK VE SOĞAN BAŞI

Kuvvetli gelişen organlardır. Yapraklar etli, birbiri 

içinden çıkan, boru görünümünde, içi boş yapıdadır. 

Genelde yaprak rengi yeşildir. Bazı çeşitlerde içerdiği 

antosiyanin miktarına göre renk yeşilden mora kadar 

değişir. 

Mevsim ortalarında, yaprak saplarının sonunda, 

gövde üzerinde şişme meydana gelerek baş oluşur. 

İlerde üstteki yaprak kınları tamamen kuruyunca, 

altta kalan etli yaprak kınları soğanın başını oluşturur. 

Soğan başı giderek büyür ve dış kabuklar kurur.





Soğan başlarının çeşitlere göre değişen özellikleri:

Baş formu: Armut, uzunca yuvarlak, yuvarlak, basık 

yuvarlak, silindirik, konik ve topaç.

Baş kabuk rengi: Kahverengi, sarı, beyaz, yeşil, mor 

ve kırmızı.

İç kısım et rengi: Beyaz, yeşil, sarı ve kırmızı.

Et ve kabuk durumuna göre soğanlar:

1. Kışlık çeşitler: Kabuk sayısı 2-4 arasında, kokusu 

kuvvetli, genellikle acı, yapraklar ince ve sıkı dokulu, 

su miktarı düşük, kuru madde içeriği yüksektir.

2. Yazlık çeşitler: Kabuk sayısı 1-2, gevşek dokulu, 

kalın yapraklı ve tatlıdır.



Soğanlarda baş formları



4. ÇİÇEK

Soğanlar 2 ya da 3 yıl sonunda çiçek açar.

Tohumdan yetiştirilip baş veren soğanlar 2 yılda 

çiçeklenir.

Küçük soğanlarla yani kıskalarla (arpacıklarla) 

üretim yapıldığında 1. yıl tohumdan kıska, 2. yıl 

kıskadan soğan, 3. yıl ise soğandan çiçek oluşur. 

Çiçek sürgünü ana gövdeden çıkar ve bir ya da 

birkaç adettir.

Soğan çiçeği erdişidir (hermafrodit). Formülü:

S (6), P (6), A (6), G (3)*

* Her karpelde 2 tohum taslağı bulunur.



Soğan çiçeklerinde erkek organ kesesi dişi 

organın olgunlaşmasından önce patladığından 

kendine döllenme genellikle meydana gelmez. 

Aynı tabladaki çiçekler birbirine toz vererek 

geitonogamik bir tozlanma meydana gelir. Yüksek 

oranda (>%50) yabancı döllenme görülür. 

Döllenme böceklerle olur.

Bazı soğan çeşitlerinde erkek organ kısırlığı 

ya da çiçek tozu uyuşmazlığı vardır. Bu durumda 

yabancı döllenme %100 olur. Bu çeşitlerden tohum 

almak istenirse, dölleyici baba çeşitler kullanılır.      

Erkek kısır soğanlar hibrit çalışmalarında büyük 

kolaylık sağlar.





5. TOHUM

Dişi organ 2-6 arasında tohum meydana getirir.

Tohumlar yaklaşık olarak 3-4 mm uzunlukta, 1-2 mm 

genişlikte ve 0.5-1 mm kalınlıktadır.

Rengi parlak siyahtır ve üstü kırışıktır. 

Çimlenme oranı: min. %70 (sertifikalı tohum)

1000 tohum ağırlığı: 3-4 gramdır.

ISTA Kuralları’na göre çimlendirme koşulları:

Ortam: Filtre kağıdı üzerinde / Kağıt havlu arasında

Sıcaklık: 15-20°C

İlk ve son sayım günleri: 6. ve 12. günler

Ek uygulamalar: Ön-üşütme (5°C’de 7 güne kadar)





BESLENME VE İNSAN SAĞLIĞI BAKIMINDAN ÖNEMİ

Beslenme değeri (100 g) – (Kaynak: USDA 2014):

Enerji            40 kcal

Su                 89.1 g

Protein            1.1 g

Yağ                 0.1 g

Kül                  0.4 g

Karbonhidrat   9.3 g

(Glu+Fru+Suk)

Kalsiyum        23 mg 

Magnezyum   10 mg

Fosfor             29 mg          

Potasyum     146 mg  

Sodyum            4 mg

Flor                   1 mg

Vitamin A      2 IU

Vitamin B-6   0.12 mg

Vitamin C      7.4 mg

Soğana kendine özgü kokuyu veren Allyl sulphide’tir. 

Beslenme değeri yanında, insan sağlığı açısından da çok 

önemli bir sebze olan soğan; pişirilmiş, bütün, kesilmiş, 

ezilmiş ya da sıkılarak kullanılır.



Tamamlayıcı tıp ürünü olarak soğanın etkili olduğu 

çeşitli hastalıklar:

Mide ve dalak ağrılarında,

İdrar tutukluklarında,

Nefes borusu iltihabı ve ses kısıklığına karşı,

Kandaki şeker miktarının düşürülmesinde,

Böbrekten taş ve kum dökülmesinde,

Nasır, çıban ve dolamaya karşı,

Kolera ve vereme karşı.

Çiğ olarak yenildiğinde:

Zihin açıklığı ve zindelik verir,

Kan yapıcı özelliği vardır,

Sindirimi kolaylaştırır,

Kanda antiseptik etkisi nedeni ile astım, 

bronşit ve gribe iyi gelir.



İKLİM İSTEKLERİ

Işıklanma süresi (fotoperiyot) ve sıcaklık, soğan 

yetiştirmeyi kısıtlayan iki önemli etmendir ve ikisi 

de aynı derecede önemlidir.

Baş soğan elde edebilmek için soğanın isteği 

olan minimum sıcaklık ve gün uzunluğunun var 

olması gerekmektedir.

Bitkinin gelişmesinin ilk devrelerinde serin 

havaya ihtiyaç vardır; fakat baş bağlama ve başın 

büyümesi için sıcaklığın yüksek olması zorunludur.



Soğan tohumları 2°C gibi çok düşük bir 

sıcaklıkta çimlenebilmelerine rağmen, ekimden 

itibaren iki hafta içinde çıkışların gerçekleşebilmesi 

için en azından 13°C sıcaklığa gereksinim duyarlar. 

Çimlenme ya da çıkış ile bitki büyüme ve 

gelişmesi için optimum sıcaklık 20-25°C’dir. 

Soğan bitkisi, çok uzun süreli olmamak 

koşuluyla, -8°C / -10°C sıcaklıklara dayanır. Bu 

nedenle de dona dayanıklı bir bitki sayılır.



Soğanda baş bağlamak için gerekli olan 

gün uzunluğu çeşide göre değişmektedir.

Uzun gün : 14.5 – 15 saat

Orta gün : 13.5 – 14 saat

Kısa gün : 12 – 13 saat

12 saatin altındaki gün uzunluklarında baş 

bağlama sorunu artmaktadır; 8 saatlik gün 

uzunluğunda ise baş bağlama olmaz.



Soğan tohumunun çimlenmesi için, toprak nemi 

tarla kapasitesinden fazla olmalıdır.

Soğanlar baş bağlamaya başlamadan önce 8-10 

yaprak meydana getirmelidir. Bu sırada toprakta 

devamlı ve yeterli nemin bulunması istenir.

Özet olarak, soğan yetiştiriciliği için en uygun 

iklimler; kışın serin, ilkbahar ve yazın ise düşük 

yağış ve oransal nem ile ılımlı sıcaklıklara sahip 

olanlardır.



TOPRAK İSTEKLERİ

Soğan, besin değeri yeterli, hafif karakterli 

topraklardan başlayarak, tınlı ve hafif killi topraklarda 

yetiştirilebilir. Killi topraklarda yetiştiricilik yapılacaksa 

humus ile desteklenmelidir.

Doğal olarak gevşek bünyeli, su tutma kapasitesi 

iyi, kök sisteminin yayıldığı alan derin, humuslu ve 

kolay işlenebilen tınlı topraklar tercih edilir.

Soğanlar yüksek asiditeye karşı oldukça duyarlıdır. 

En uygun toprak reaksiyonu: pH 6.0-6.8 arasındadır.



Soğanlar özellikle çimlenme ve çıkış safhalarında 

tuza karşı hassas ya da orta derecede hassastır. Bitki 

gelişmesi ilerledikçe yüksek tuz seviyelerini tolere 

edebilirler.

Soğanda %50 verim düşüşü, 4–5 dS/m’lik tuz 

seviyelerinde görülür.

Soğanlar tuzluluğa (sodyum) marul, karnabahar, 

brokoli ve lahanadan daha hassastır.



GÜBRELEME

Soğan toprakta organik maddenin bulunmasını 

isteyen; fakat organik gübrelemeye hassas bir bitkidir. 

Ahır gübresi soğandan önce yetiştirilen bitkiye bol 

verilmeli ve soğan o bitkiden arta kalan ahır gübresini 

kullanmalıdır. 

Soğan ticaret gübresinden hoşlanır. Ancak, 

gübreleme programı toprak analizleri ile belirlenmelidir.

Aşırı azotlu gübre kullanmak başı çabuk büyütür; 

fakat soğanın içi boş kalır, yani koflaşır. Muhafaza ömrü 

de azalır. Azotlu gübreler 3 defada verilmelidir.

Soğanın dayanıklılığı potasyum ve fosfor ile artar.



SULAMA

Soğanlarda gerekli sulama miktarı ve 

sıklığı; sulama yöntemi, toprak tipi ve koşulları 

ile hava durumuna (yağış miktarı, sıcaklık, 

evapotranspirasyon, vs.) bağlı olarak değişiklik 

gösterir.

En uygun sulama zamanı; toprakta 0-60 cm 

derinlikteki faydalı suyun %25’inin kullanıldığı 

dönemdir. Damla ya da yağmurlama sulama en 

kullanışlı sulama sistemleridir.



Yağmurlama sulama sistemi

Damla sulama sistemi



ÜRÜN MÜNAVEBESİ (ROTASYON)

Rotasyonda, tarlayı temiz bırakan bir bitkiyi 

takip etmeleri gerekmektedir.

Soğan yetiştiriciliğinde ön bitki koşulu; o 

tarlada en az 3 yıl süre ile soğan, sarımsak ve 

pırasa yetiştirilmemiş olmasıdır. Aksi taktirde 

hastalık, nematod, yabani ot ve toprak zararlıları 

ile ilgili sorunlar artmaktadır.

Soğanın ön bitkisi olarak; hıyar, domates, 

kereviz, patates, tütün, baklagil bitkileri ya da 

tahıllar getirilebilir.



ÇEŞİTLER

Soğan çeşitlerinin sınıflandırılması:

1. Gün uzunluğu gereksinimi: Kısa, orta ya da 

uzun gün çeşitleri.

2. Tüketim şekli: Taze (yeşil), turşuluk, taze baş  

ya da kuru baş soğan çeşitleri.

3. Soğan rengi: Sarı, kahverengi, kırmızı ya da 

beyaz renkli soğan çeşitleri.



Gün Uzunluğu Yerli Çeşitler Yabancı Çeşitler

Uzun Gün

(37° - 42° K)

Kantartopu-3,

Akgün-12,

Yalova-15,

Çorum

9 ML,

Lucky F1,

Banko,

Dehydrator

Orta Gün

(32° - 40° K)

Valenciana

Kısa Gün 

(33° K - 33° G)

TEG 502, Granex,

Aki, Aldobo, Alix,

Contes, Violet



YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Soğanlar tohum, fide ve kıska (arpacık) ile olmak 

üzere üç şekilde yetiştirilir.

Tohumla soğan yetiştiriciliği maliyeti ucuzlatan 

bir yoldur. Birçok çeşitte tohumun o yıl ekilmesiyle 

baş bağlama meydana gelir. Ancak bazı yerli 

çeşitlerde arpacık ile soğan yetiştiriciliği yapmak 

zorunludur. 

Fide ile üretim ülkemizde yaygın değildir. Bu 

yetiştiricilik şekli pırasa yetiştiriciliğine benzer.



Tohumdan Arpacık Üretimi

Sonbahar ve ilkbahar toprak hazırlıklarından 

sonra, yetiştirme yeri olarak 120-150 cm genişlik

ve 15-20 m uzunlukta tahtalar hazırlanır. Tohumlar 

bölgelere göre Şubat-Nisan arasında, 5 cm mesafe 

ile açılan çizgilere (sıralara) ekilir. 

Ekim derinliği: 2-3 cm

Ekim yoğunluğu: 5-7 g/m2

Arpacıklar 5-6 ay içinde istenen büyüklüğe 

ulaşır. Topraktan çıkarıldıktan sonra, 5-10 gün

toprak üstünde bırakılarak güneşte kurutulur.

Daha sonra çuvallara doldurularak kışı geçirmek 

üzere depoya (0-5°C) konur. 



Tohumdan / Arpacıktan Baş Soğan Üretimi

Ekim-dikim Tohumdan Üretim Arpacıktan Üretim

Yoğunluk         20-30 x 5 cm           20-30 x 5 cm

Zaman            Mart-Nisan               Şubat-Mayıs

Miktar/da        400-600 g                25-50 kg

Tohumdan ya da arpacıktan baş soğan yetiştirilen  

parsellerde, başlıca bakım işleri şöyle sıralanabilir:

 Çapalama

 Sulama

 Gübreleme

 Hastalık, zararlı ve yabani otlarla mücadele



HASAT VE VERİM

Tohumla ya da arpacıkla üretilen soğanlar, belli 

büyüklüğü alıp yapraklar sararmaya başladığı an, üst 

kısımları kırılarak yatırılır. Böylece soğan başının 

koflaşması engellenir. Bundan 15-20 gün sonra, 

soğanların dış yaprakları kuruyunca, hasat yapılır.

Hasat elle ya da makineli olarak yapılır. 

Toprak yüzeyinde 5-10 gün tutarak, soğan başları 

güneşte kurutulur. Daha sonra çuvallara doldurularak 

kışı geçirmek üzere depoya (0-5°C) konur. 

Verim: 750 – 3000 kg/da



STANDARDİZASYON

Ülkemizde soğan standardı, taze soğanlar (TS 

2121 – 05.11.1975) ve kuru soğanlar (TS 796 –

07.11.1980) için ayrı ayrı ele alınır.

Taze soğanlar (Allium cepa L.) için genel özellikler: 

Dış etkenlerden zarar görmemiş, sağlam, temiz, taze 

görünüşlü, tohuma kaçmamış, kök saçakları çamursuz 

olmalıdır. Üzerlerinde parazit ve hastalık nedeniyle 

zararlar oluşmamalı ve gübre, toprak, ilaç atıkları ile 

aşırı nem bulunmamalıdır.

Kuru soğanlar için genel özellikler: Çeşit özelliğini 

göstermeli, tüm soğan başları aynı form ve büyüklüğe 

sahip olmalıdır. Don zararı, kirlilik ve filizlenme 

olmamalı; kökler temiz ve kısaltılmış olmalıdır.



PİYASAYA SUNUM

Soğanlar taze ve kuru olarak piyasaya sunulur. 

Taze soğanlar demet haline getirilir.

Kuru soğanlar tahta, karton kutular ya da 

1-5 kg arasında değişen naylon fileler içinde pazara 

sunulur. Dökme soğan satışı daha çok yerel 

pazarlar için geçerli olmaktadır.



MUHAFAZA

Taze soğanlar genellikle sökülür, temizlenir, 

bağlanır, ambalajlandıktan sonra direkt olarak 

pazara gönderilir. Ancak gerekli durumlarda 1-2°C 

sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 4-6 hafta soğuk 

depolarda muhafaza edilebilir.

Kuru soğanlar sıcaklık ve nem kontrolü yapılan 

depolarda 0-2°C sıcaklık ve %70-75 oransal nemde 

6-8 ay saklanabilir. Bu süreçte ~ %4 ağırlık kaybı 

meydana gelir.

Soğanlar depoya çuvallar ya da kasalar içinde 

konur. Kasalara 15-25 kg soğan doldurulur.



NAKLİYE

Yakın pazarlar için soğanlar üstü tenteli kamyonlar 

içinde gönderilirken, 1-2 günlük yolculukta genellikle 

fazla zarar görülmez.

Uzak pazarlar için soğanlar özel frigorifik kamyon 

ya da diğer araçlarla nakledilir.


