
Gübreleme
 
B�ber aynı yere 3-4 yılda b�r d�k�lmel�d�r. B�ber, 
topraktak� organ�k maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 
ton yanmış ahır gübres�n�n tarla hazırlığı sırasında 
toprağa karıştırılması gerek�r. Ayrıca dekara 25-30 
kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 
kg kals�yum ver�lmel�d�r. Azotun %50's� d�k�m 
önces� toprak �şlemede, %25'� ara çapada, ger� kalan 
%25'� de ç�çeklenmeden önce, fosforun tamamı 
d�k�m önces� toprak �şlemede, potasyumun %60-65'� 
d�k�m önces� toprak �şlemede, ger� kalan %35-40'ı 
�se ç�çeklenme önces�nde toprağa ver�lmel�d�r. 
Kals�yum azotlu gübre formunda ver�lmel�d�r. 

En doğru gübreleme; toprak anal�z� 

yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme 

programına göre yapmaktır.

https://den�zl�.tar�m.gov.tr
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BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ
Ülkem�z�n her bölges�nde yet�şt�r�c�l�ğ� 

yapılan b�ber; taze tüket�m�n yanında, toz 

b�ber, salça, közleme, sos, turşu ve ana 

yemekler�n �çer�s�nde çok değ�ş�k şek�llerde 

değerlend�r�lmekted�r. Ayrıca �laç yapımında 

ve ülkem�zde pastırma yapımında toz b�ber 

kullanılmaktadır. 

İkl�m 

 B�ber ılık ve sıcak �kl�m sebzes�d�r. En 
uygun yet�şme sıcaklığı  2O-30°C'd�r. 8°C'n�n 
altında ç�çek tomurcukları oluşamaz. O°C'n�n 
altındak� sıcaklıklarda ölüm meydana gel�r. 
35°C'n�n üstündek� sıcaklıklarda b�tk� gel�şmes� 
ve büyümes� çok yavaşlar, meyve bağlama ve 
olgunlaşma olumsuz etk�len�r, meyvelerde 
acılaşma  başlar.
 Gece sıcaklığı n�speten düşük olduğu 
zaman, b�berler, döllenme olmadan yan� 
partenokarp�k meyveler meydana get�rmekted�r

Düşük ışık yoğunluğunda da ç�çek 
tomurcukları oluşamaz, ver�m düşer.

Toprak 

B�ber der�n, geç�rgen, su tutma özell�ğ� �y�, 
bes�n ve organ�k maddece zeng�n bahçe 
toprağı den�len tınlı topraklarında �y� yet�ş�r. 
Kökler nar�n yapıda olduklarından ağır k�ll�, 
havasız ve su tutan topraklarda �y� b�r 
yet�şt�r�c�l�k yapılamaz. Toprak pH'sının 6.0-
6.5 olmasını �ster. 

F�deler�n D�k�m� ve Sulama

Don tehl�kes� tamamen kalktıktan ve sıcaklık 

15°C c�varında olduğu zaman d�k�me başlanır. 

F�deler kök bölges� sev�yes�ne kadar toprağa 

d�k�lmel�d�r. 

Der�n d�k�mler b�rçok hastalığın daha �lk 
d�k�mde b�tk�lere zarar vermes�ne neden 
olmaktadır

B�berde kök boğazı yanıklığı hastalığı r�sk�ne 

karşı  karık usulü yet�şt�r�c�l�k yapılmalı ve 

fideler karık sırtına d�k�lmel�d�r.  Böylece kök 

boğazına su temas ett�r�lmeden sulama 

yapılması sağlanmalıdır. Damlama sulama 

�se en uygun yöntemd�r.

B�berde su noksanlığı ç�çek ve küçük 

meyveler�n dökülmes�ne, su fazlalılığı �se 

yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle 

yeterl� ve dengel� sulama yapılmalı, özell�kle 

�lk meyveler görülünceye kadar fazla su 

ver�lmemel�d�r.

Ek�l� Araz�de Yapılacak Bakım İşler� 

 D�k�mden yaklaşık 20 gün sonra b�r�nc�, 
bundan 3-4 hafta sonra �k�nc�, bundan 3 hafta 
sonra da üçüncü çapa yapılır.
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