
Eğer Sırık Domates Yet�şt�r�c�l�ğ� İse:

Askıya alma; B�tk�ler 30–35 cm kadar 

boylandığında askıya alınır. İşlem öğle 

saatler�nde yapılmalıdır. 

Budama; Koltuk sürgünler� 5-6 cm boya 

ulaşt ığında,  sabah saatler�nde,  t ı rnak 

bırakmadan alınır. Ogunlaşmaya başlayan 

salkımların altındak� yapraklar, ayrıca yaşlı ve 

hastalıklı yapraklar da alınır. Planlanan son 

hasat tar�h�nden 5–6 hafta önce bırakılacak son 

salkımın 3–4 yaprak üzer�nden uç alma �şlem� 

yapılır. 

HASAT
Hasat, yakın pazar �ç�n tam olum, uzak 

pazarlar �ç�n pembe veya yeş�l-pembe olum 
devres�nde yapılmalıdır. Havanın kuru ve ser�n 
olduğu zamanlarda hasat yapılmalıdır. Meyve 
avuç �ç�ne alınarak, sapı etrafında hafifçe 
döndürülmek suret �y le  zedelenmeden 
koparılmalıdır. Domatesler ambalaj kaplarına 

en fazla �k� sıra hal�nde ve fazla sıkıştırılmadan 
yerleşt�r�lmel�d�r. 

Hasatta gec�kmeler b�tk�ler� yaşlandırır ve 
yen� ç�çek, yen� sürgün oluşmaz. Ayrıca meyve 
kal�tes� bozulur.
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AÇIKTA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

� Domates, çok tüket�len sebzelerden b�r�s�d�r. 
Sırık ve oturak domates çeş�tler� vardır. Çeş�de 
göre, yet�şt�r�c�l�kte farkılı uygulamalar yapılır

İkl�m
�Domates ılık ve sıcak �kl�m sebzes�d�r. 

Sıcaklık �steğ�; 
�Gündüz 17–26˚C, gece �se 14–18˚C'd�r.
�Sıcaklık -2°C'ye düşerse, b�tk� tamamen zarar 

görür. 
�10˚C'n�n altında ve 30˚C'n�n üzer�nde 

tozlanma ve döllenmede problemler ortaya 
çıkmakta, meyve bağlayamamaktadır.

�% 70'l�k hava nem� �deald�r. 
�En az 6 saat doğrudan güneş alan yerlerde 

yet�şt�r�c�l�k yapılmalıdır. Düşük ışıklanmada 
ş�ddetl� meyve dökümler� görülmekted�r.

Toprak 
�Der�n, geç�rgen, su tutma kapas�tes� �y�, 

organ�k ve bes�n maddeler�nce zeng�n, pH'sı 5–7 
(hafif as�t) olan toprakları sever. 

Der�n köklüdür, toprak der�nce �şlenbmel�d�r 
ve pulluk tabanı kırılmalıdır. Sonbaharda der�n 
sürülen tarla, �lkbaharda tavlı �ken tekrar 15-20 
cm der�nl�kte sürülmel� ve kesekler kırılmalıdır.

D�k�m Yerler�n Hazırlanması ve D�k�m 
Pazar �stekler�ne ve yöre şartlarına uygun 

çeş�tler seç�lmel�d�r. F�deler�n uygun d�k�m 
büyüklüğü, 5–6 gerçek yapraklı olduğu dönemd�r. 
F�deler karıkların sırtına d�k�l�r. Tek sıralı d�k�m 
tavs�ye ed�l�r. N�san-Mayıs aylarında toprak tavlı 
�ken d�k�lmel�d�r.

Toprak zararlıları, toprak patojenler�n�n 
varlığı b�l�n�yorsa d�k�m önces� yapılacak 
mücadeleler, tarım teşk�latları �le �rt�batlı olarak 
yapılmalıdır.

D�k�m mesafeler�:
Sırık çeş�tler�nde: 60 x 40 cm 
Yer çeş�tler�nde: 135 x 30–50 cm 
Der�n d�k�m yapılmamalıdır.

D�k�mden 3–4 gün sonra bahçe kontrol ed�lerek 
tutmayan fideler yen�lenmel�d�r.

Domatesler�n arasına az sayıda kad�fe ç�çek ve 
fesleğen d�kmek faydalıdır

Ek�m Nöbet�
Kışlık sebzelerden sonra domates d�k�leb�l�r.  

Baklag�ller domates �ç�n �y� b�r ön b�tk�d�r.
Her yıl aynı yere domates d�k�lmemel�d�r.
Kök-ur nematodu olan yerlerde kışın brokol� 

yet�şt�r�lerek, hasat sonu kalan brokol� artıklarının 
parçalanarak toprağa karıştırılmalısı faydalıdır. 

Gübreleme
Domates�n sırık yada yer çeş�d� olmasına göre 

dekara ver�m ve gübre �ht�yacı farklıdır. 
Toprak tahl�l� �le bel�rlenen gübre m�ktarları 

doğru zamanda ver�lmel�d�r.
Taban gübres� olarak: toplam azotun 1/3'ü, 

fosforun tamamı, potasyumun ½'s� ve  yanmış 
ahır gübres� ver�lmel�

Üst gübres� olarak: Azotun 1/3'ü,  potasyumun  
½'s� �lk meyve tutumunda

Azotlu gübren�n 1/3ü �lk hasattan sonra  
ver�lmel�d�r. Erken dönemde fazla azot ver�m� 
düşürür.

Damlama sulama yapılıyorsa, gübreler sulama 
sayısına paylaştırılarak ver�lmel�d�r.

Sulama
D�k�mde can suyu bolca ver�lmel�. Sonra 

yağışlar ve toprak karakter� d�kkate alınarak 
sulanma yapılmalıdır. Genell�kle �lk meyveler 
g ö r ü l ü n c e y e  k a d a r  f a z l a  s u l a m a d a n 
kaçınılmalıdır. Meyve tutumundan �t�baren su 
m�ktarı gereğ� kadar arttırılmalıdır. Hasat 
başladığında, prat�k olarak her  hasattan sonra su 
ver�leb�l�r.

Damla sulama yöntem�, salma sulama 
yöntem�ne terc�h ed�lmel�d�r.

Ü r e t � m  s e z o n u n d a  z � r a �  m ü c a d e l e 
g e r e k � y o r s a  t a r ı m  t e ş k � l a t l a r ı n a 
başvurulmalıdır.

Çapalama
D�k�mden 10–20 gün sonra �lk çapa yapılarak, 

kök boğazları doldurulur. 2–3 hafta sonra 2. çapa 
yapılır, sulama sonralarında kaymak tabakasını 
kırmak ve yabancı ot mücadeles� amacıyla 1–2 
çapa daha yapılır. 
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