
Uç Alma 

 

Bırakılması istenen kısmın iki yaprak 

üstünden bitkinin tepe sürgününün koparılması 

işlemidir. 

 

 

Hasat 

 

Yetiştirilen domateslerde tohum ekiminden 

hasada kadar 80-100 gün, fide dikiminden kadar 

60-80 gün zaman dilimi vardır. 

Hasat süresi sofralık domateslerde olgunluk 

dönemlerinde ve farklı dönemlerde hasat 

edilmektedir. 

İyi bir çeşit ve uygun koşullarda 

yetiştiricilikte dekara 4-12 ton ürün 

alınabilmektedir. 
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Domates Yetiştiriciliği 

 
Domates ülkemizde en çok üretilen ve 

tüketilen sebzedir. Domates vitamin ve mineral 

madde maddelerce zengindir. Protein, 

karbonhidrat, şeker, selüloz, kalsiyum, fosfor, 

demir, A vitamini, potasyum, magnezyum, klor, 

fosfor, sodyum, niacin, C vitamini, thiamin, 

riboflavin, K vitamini içerir. 

 

İklim İstekleri 

Domates sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. 

Yetiştirme dönemlerinde ısı eksiye düştüğünde 

bitki tamamen ölür. Domateslerde genellikle gece 

ve gündüz arasında 6-8oC’lik farkın olması 

istenir. Dolayısıyla fark bu şekilde olursa bitki iyi 

gelişir. 

 

Toprak İstekleri 

Domates derin, geçirgen, su tutma 

kapasitesi yüksek, humus ve besin maddeleri 

bakımından zengin tınlı toprakları sever. Erken 

yetiştiricilik dönemlerinde kumlu tınlı topraklar 

uygundur. Toprak PH’ sı 5,5-7 arasında, tuzsuz-

az tuzlu topraklarda yetişir.  

Fide Yetiştiriciliği 

Fide yetiştiriciliğinde çoğunlukla (torf, 

perlit, vermikulit) veya (torf, perlit, toprak) veya 

(yanmış hayvan gübresi, kum, toprak) gibi 

karışımlar kullanılır. Fide yetiştirme 

malzemelerinin (hayvan gübresi hariç) bir toprak 

mantarı ile dezenfeksiyon edilmesi oldukça 

faydalıdır. Tohum ekiminden en az 1 ay önce 

ilaçlama yapılmalıdır. 

 

Tohum Ekimi 

Fide yetiştirme materyali tavlı ise sulamaya 

ihtiyaç yoktur. Aksi takdirde yetiştirme materyali 

ile doldurulmuş fide torbaları veya yetiştirme 

kaplarının güzelce sulanması ve tohum ekiminin 

yapılması gerekir. Tohumlar 1-3 cm derinliğinde 

ekilmelidir. Tohumların 3-4 saat ıslatıldıktan 

sonra ekilmesi çimlenmeyi kolaylaştırır. 

Böylelikle fideler daha sağlıklı yetişmiş olur. 

 

Toprak Hazırlığı ve Gübreleme 

Domates derin sürülerek dikkatle toprak 

hazırlığı yapılması gerekir. Sonbaharda dekara 3-

4 ton yanmış ahır gübresi atılarak toprak tekrar 

sürülür. İlkbaharda karık açma işleminden önce 

taban gübresi verilmelidir. Diğer gübreler 

bitkilerde meyve oluşumu başladığında 

verilmelidir. 

 

Fide Dikimi 

Fide dikimi ilkbaharda don tehlikesinin 

kalktığı zamanlarda toprak ve hava sıcaklığı 12-

15oC olduğu zamanlarda dikim yapılır. Dikim 

genellikle tohum ekiminden 7-8 hafta sonra 

yapılır. Domates yetiştiriciliğinde sıra arası ve sıra 

üstü mesafe sırık veya yer çeşidi olmasına göre 

değişir. Sırık domateste sıra arası 60-80 cm, sıra 

üzeri 50-60 cm, yer çeşitlerinde sıra arası 140 cm, 

sıra üzeri 40-50 cm olmalıdır. 

Çapalama 

Fideler dikildikten 2 hafta sonra birinci çapa 

yapılır. Birinci çapadan sonra 2-3 hafta sonra 

ikinci çapa yapılır. Çapadan sonra yabani otlar 

ayıklanır, kaymak tabakası kırılır, toprak 

havalandırılır ve topraktaki nem dengesi korunur. 

 

 
 

Sulama 

Domates suyu sever. Su yetersiz geldiğinde 

üst yapraklar kıvrılır. Çok nemli, ağır topraklarda 

ise bitkiler hastalanır. Aşırı toprak nemi vegetatif 

gelişmeyi hızlandırır. Meyveler ceviz iriliğini 

alıncaya kadar gerekmedikçe sulama 

yapılmamalı, daha sonraki dönemde, yağışlı 

bölgelerde 2-3, kurak bölgelerde 4-5 kez sulama 

yapılmalıdır. 

 

Budama 

Domates yetiştiriciliğinde askıya alınan 

sırık domateslerde ürün verimliliğini artırmak için 

koltuk alma ve uç alma yapılır. 

 

Koltuk Alma 

Gövde ile ana yaprakların birleştiği yerde 

oluşan sürgünlerin koparılması işlemidir. 10-15 

gün arayla tekrarlanır. 


