
Yağışlar yeterl� �se sulamaya gerek 
kalmaz. Yalnız, baş bağlama dönem� b�t�p 
olgunlaşma tamamlandıktan sonra sulama 
yapmamalıdır. Bu sulamalar baş yapısını 
bozar ve depolama kal�tes�n� düşürür. 

Sarımsakta yabancı  ot  kontro lü 
öneml�d�r.  Küçük üret�m alanlarında çapa �le 
ot kontrolü yapılır, gen�ş üret�m alanlarında 
�se herb�s�tler kullanılır. Herb�s�tler üç farklı 
dönemde uygulanır. B�r�nc�s� d�k�m önces� 
araz� boşken, �k�nc�s� d�şler d�k�ld�kten sonra 
henüz toprak yüzey�ne çıkmadan, üçüncüsü 
b�tk�ler�n 2-6 yapraklı olduğu dönemd�r. 
Kullanılacak �laçlar reçete �le alınmalıdır. 

Sar ımsak üre t �m �nde çapa lama 
öneml�d�r. Kurak koşullarda yapılan 
üret�mlerde 2–3 çapa yeterl�d�r. Sulu 
şartlarda �se her sulamadan sonra b�r çapa 
yapılmalıdır. Sarımsak üret�m�nde �lk 
çapa lama ,  b � t k � l e r  15–20  cm boy 
aldıklarında 3–4 cm der�nl�ğ� geçmeyecek 
şek�lde yüzeysel olarak gerçekleşt�r�l�r.

Hasat zamanı, d�k�m zamanına bağlı 

olarak değ�ş�r. Taze yeş�l sarımsaklar en 

erken şubat ayı sonunda en geç haz�ran ayı 

başında hasat ed�l�r. Kuru tüket�lecek başlar 

�se haz�ran-ağustos başı dönem�nde hasat 

ed�l�r.  Hasat önces� sarımsak sapları 

yatırılarak d�şler�n daha �y� olgunlaşması 

sağlanır.  

Sarımsaklarda söküm �şlem� çekerek 

yapı lmamal ıdı r.  Özel l �k le  ağır  yapı l ı 

topraklarda, bu �şlem başın zarar görmes�ne 

neden olmaktadır. Çapa �le hasat yöntem� 

t e r c � h   e d � l m e l �  a n c a k    b a ş l a r ı n 

yaralanmamasına d�kkat ed�lmel�d�r. 

Hasat ed�len ürün 3–4 gün tarla üzer�nde 

bırakılarak �y�ce kurutulur. Kurutma esnasında 

ürün ıslatılmamalıdır. B�r�m alandan elde 

ed�len ürün 700–1400 kg/da olab�lmekted�r.
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arımsak, yemekl�k ve �laç olarak 

Sdeğerlend�r�len b�r sebze türüdür. 
V�tam�n ve bes�n değer� yüksekt�r. 

İnsan sağlığı açısından yararlıdır.
�
İkl�m İsteğ�: Sarımsak ılıman �kl�mler� 

sever.  Uzun gün b�tk�s�d�r. 15–20ºC 
sıcaklıkta �y� gel�ş�r. 25ºC'n�n üzer�ndek� 
sıcaklıklar gel�şmey� yavaşlatır. Sarımsak 
d�ş hal�nde �ken -10ºC'ye dayanab�l�rken 
b�tk� hal�nde ancak, -3,-4ºC derece 
sıcaklığa dayanab�l�r. 0ºC'n�n altındak� 
sıcaklıklarda donmaya başlar. 

 Sarımsak uzun gün b�tk�s�d�r. 
Ç�çeklenmen�n az olması d�ş ver�m�n� artırır. 
Bunu sağlamak �ç�n d�kkat ed�lmes� 
gereken hususlar; sulamanın az yapılması 
v e y a  y a ğ ı ş l a r a  b a ğ l ı  o l a r a k  h � ç 
yapılmaması, sıcaklığın b�raz yüksek 
olması ve sun� gübreler�n yeter� kadar 
ver�lmel�d�r.

Toprak İsteğ� ve Gübreleme: Sarımsak, 
%5 organ�k madde �çeren tınlı ve kumlu 
topraklardan hoşlanır. K�ll� ve su tutan 
topraklarda b�tk� gel�ş�m� yavaşlar ve başlar 
çürür. Çok kuru topraklarda �se başlar 
küçük ve cılız olur. Toprakta fazla

nem bulunmamalıdır. As�tl�ğ�n nötr olması 
gerekl�d�r. Fazla as�tl� ve baz�k topraklarda 
gel�şme yavaşlar. Kök ur nematodu bulaşıklığı 
olduğu b�l�nen topraklar üret�m �ç�n terc�h 
ed�lmemel�d�r.
� Sarımsak, k�myasal gübrelerden 
hoşlanan b�r sebzed�r. Organ�k gübreler b�r 
öncek� ürüne ver�l�r �se çok daha �y� sonuç 
alınır. Sarımsağın, azot, potasyum ve fosfora 
�h t � yac ı  va rd ı r.  B � t k �n �n ,  ge l � şmen �n 
başlangıcında azot �steğ� fazla olup, g�derek 
azalır. Baş bağlama �şlem� tamamlandığında 
azotlu gübre kes�nl�kle kullanılmamalıdır. Aks� 
takd�rde başlar gevşek yapılı gel�şme göster�r 
ve depolanab�lme özell�ğ� olumsuz etk�len�r. 

Üret�m Şekl�: Sarımsak tohum bağlamayan 
b�r sebze türü olduğundan üret�m� d�şler �le 
yapılır. Üret�mde kullanılacak d�şler bell� b�r 
büyüklükte olmalıdır. D�ş �r�l�ğ�, baş �r�l�ğ�n� 
artıran öneml� b�r faktördür. Üret�mde 
kullanılacak d�şler 1,5–3,5 g ağırlığında 
olmalıdır. Zayıf ve küçük d�şler güçlü b�tk�ler 
oluşturamaz ve ver�m� düşürür. Fazla �r� d�şler, 
çabuk ç�çek sapı meydana get�r�r.

Üret�mde kullanılacak d�şler 10 ºC'n�n altında 
ya da 18–20ºC'de saklanmalıdır. Bu 
koşullarda depolanmaz �se sapa kalkma 
o r a n ı  y ü k s e l m e k t e ,  b a ş l a r  d a 
�r�leşememekted�r. 

Sarımsak, ılıman �kl�mde kasımdan 
�t�baren, kışı sert geçen yerlerde mart-n�san 
aylarında d�k�l�r.�

Sarımsak d�şler� tek ya da ç�ft sıralı d�k�l�r. 
Tek sıralı d�k�mde, sıra arası 20–25 cm, sıra 
üzer� �se; 5–10 cm olacak şek�lde d�k�m 
yapılır. Eğer, mak�nel� d�k�m yapılacak �se; 
120–150 cm gen�şl�ğ�ndek� tahtalar üzer�ne, 
sıra üzer� ve sıra arası 10'ar cm mesafe 
bırakılarak 12–15 sıralı d�k�mler yapmak 
mümkündür. Üret�mde çok sıralı d�k�mler�n 
terc�h ed�lmes� ürün m�ktarını artırıcı yönde 
etk� yapar.

Tek sıralı d�k�m �ç�n dekara 55–60 kg d�ş,  
çok sıralı d�k�mlerde 75–90 kg d�ş gerek�r. 
Sarımsak d�şler� tek tek d�k�l�r. D�ş�n s�vr� 
kısmı yukarı, yassı kısmı aşağıya gelecek 
şek�lde d�klemes�ne olmasına d�kkat 
ed�lmel�d�r. D�k�m der�nl�ğ�, 3–4 cm'd�r. Kuru 
topraklarda, d�k�m der�nl�ğ� 5–6 cm'ye kadar 
�nd�r�leb�l�r.
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