
Taze Soğanda Hasat 

Soğanlar 1-2 cm çapını aldığı zaman 

sökülür. Üst yaprakları temizlenip kökleri yıkanır. 

Demet haline getirilerek pazarlanır.  

 

Kuru Soğanda Hasat 

Hasattan 1-1,5 ay önce kuru maddenin 

arttırılması için sulama kesilmelidir.  

Soğanlar belli bir büyüklüğe geldikten 

yaprakların sararmaya başladığı an üst kısmı 

kırılarak atılır. 15-20 gün sonra soğanların dış 

yaprakları tamamen kurur, soğanlar söküp 

çıkarılır. Toprak yüzünde 5-10 gün tutarak 

güneşte kurutulur. Soğanın sökümü elle çapa 

kullanılarak yapılır. Hasat edilen soğanların üst 

kuru sapları kopartılır. Turfanda pazarlanan 

soğanlarda kurutma yapılmaz.  

 

 

 
 

www.samsun.bel.tr 
 

 

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

  

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Sebze Yetiştiriciliği / 3 



Soğan Yetiştiriciliği 

 

Soğan insan beslenmesinde önemli bir 

faktördür. Taze ve kuru olarak tüketildiği gibi 

kurutma sanayinde de kullanılmaktadır. Soğan iki 

yıllık bir bitkidir. Birinci yıl yumru, ikinci yılda 

tohum meydana gelir. İçerisinde protein, yağ, 

şekerli maddeler, su, kuru madde, kalsiyum ve 

kalori bulunur. 

 

 

 

İklim İstekleri 

Bitkinin erken gelişme evresinde erin 

havaya ihtiyacı vardır. Baş bağlama ve başın 

büyümesi için sıcaklığın çok olması gerekir. 

Erken gelişme evresinde ortalama sıcaklık 12.8oC 

olmalıdır. Baş bağlamaya başladığı zaman 21oC, 

başın olgunlaşması için 24-27oC sıcaklık olması 

gerekir. Soğan bitkisi -8, -10oC sıcaklığa kadar 

dayanır. 

Gün uzunluğu çeşitlere göre değişir. 

Erkenci çeşitler 10-12 saat, geççi çeşitler 13-15 

saat ihtiyacı vardır.  

 

Toprak İstekleri 

Yeterli düzeyde bitki besin maddesi içeren 

hafif topraklarda yetişir. Kumlu- tınlı toprakların 

yanında humusça zengin killi-kumlu topraklarda 

verimli ürün alınır. Toprak pH’sı 6-6,5 arasında 

olmalıdır. 

 

Yetiştirilme Tekniği 

Soğan yetiştiriciliği üç şekilde yapılır. 

1- Doğrudan Tohum Ekimi: Aynı 

vejetasyon döneminde 5-6 aylık bir dönemde 

başlar elde edilir. 

2- Kıska ile Yapılan Yetiştiricilik: Bu 

yetiştiricilikte 1.yıl arpacıklar elde edilir. 2.yıl bu 

arpacıklar ekilerek baş elde edilir. 

3- Fide ile Yapılan Yetiştiricilik: 

Aynı vejetasyon döneminde 5-6 aylık bir 

dönemde başlar elde edilir. 

Gübreleme 

Dekardan 4-6 ton baş soğan elde etmek için 

dekara 15 kg saf azot, 10 kg saf fosfor, 15 kg saf 

potasyum içerir. Toprağa fosforun tümü, azot ile 

potasyumun üçte biri verilir. Geriye kalan azot ve 

potasyumlu gübrelerin bir kısmı ekimden 1 ay 

sonra, diğer kısmı da baş oluştuğu dönemde 

verilir. Gübrelemede azotun çok kullanılması 

iriliği arttırır. Ancak soğanın içi fazla azot 

kullanımında yetersiz olur, dayanıklılığı azalır ve 

geççiliğe sebep olur. 

 

Çapalama 

Dikimden başlayarak 10-15 cm büyüdükten 

sonra ot alma ve toprağı kabartmak amacıyla 

1.çapa yapılır. Bitkinin gelişme durumuna göre 3-

4 çapa yapılabilir. 

 

Sulama 

Soğan yetiştiriciliğinde vejetasyon 

döneminde yeterli yağış varsa sulamadan da 

yetişebilir. Yeterli yağış yoksa sulama 

yapılmalıdır. En uygun sulama yöntemi 

yağmurlamadır. Haftada 1 kez sulama yeterlidir. 

Baş olgunlaştırma döneminde sulama 

yapılmamalıdır. 


