
Sulama ve Gübreleme 

Hıyarda kullanılacak su miktarı ve sulama 

aralığı ortamın sıcaklığına ve bitkinin boyuna 

bağlı olarak değişir. Sera içinde birkaç yere, 

bitkinin kök derinliğinde çukur açarak, bu 

çukurların dip kısımlarında sistemden sızacak 

suyu takip etmek gerekir. Bu çukurlar iki meme 

arasında açılmalıdır ki, memeden çıkan suyun 

direkt etkisinde olmamalıdır. 

Çiçeklenme ve meyve bağlama 

döneminden itibaren bitkinin gelişmesine ve 

mahsul yüküne göre sulamalarla birlikte 

gübrelemeye başlamalı ve aşağıdaki gübre 

formları kullanılmalıdır. 

Azot ihtiyacı için: Amonyum Nitrat (% 33) 

ve Üre (% 46), Potasyum ve Azot ihtiyacını 

birlikte karşılamak için: Potasyum Nitrat (13-0-

46) ,Fosfor ihtiyacı için: Fosforik asit. 

Damla sulama ile uygulanacak gübre 

miktarları, uygulanacak su miktarı ile orantılıdır. 

Genel tavsiye, her 1 litre suyun içinde ortalama 

0,3 gram saf NPK bulunması şeklindedir. Pratik 

olarak ilk salkım oluşumundan, ilk hasada kadar 

uygulanan gübre oranı artırılır, ilk hasattan 

hasadın sonuna kadar uygulama oranı azaltılır. 

 

Hasat 

Hasat 2-3 günde bir, tam verim döneminde ise 

her gün yapılabilir. Hasat sabah erken veya 

akşam saatlerinde yapılmalı, hasatta bıçak 

kullanılmalıdır. Hasada gelmiş meyveler 

vaktinde toplanmalıdır. Aksi takdirde üstte 

meyve tutumu engellenir. Hasat öncesi ilaçlama 

yapılmaz. 
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Hıyar Yetiştiriciliği 

 

Hıyar Kabakgiller familyasından olup bir 

senelik ve sarılıcı karakterde bir kültür bitkisidir. 

Bünyesinde %97 su bulunduran hıyarın kalorisi 

düşüktür. Bileşiminde vitamin, enzim ve mineral 

maddeler bulunur. 

 

Ekolojik İstekler 

Fide yetiştirme döneminde en uygun toprak 

sıcaklığı 18-20˚C, hava sıcaklığı ise gündüzleri 

20-24˚C,geceleri 18-20˚C olmalıdır. Yetiştiricilik 

döneminde gece 18-20˚C,gündüz 26-30˚C en 

uygun sıcaklıklardır. 

Toprak açısından seçici bir bitkidir. 

Drenajı iyi, eriyebilir tuz seviyesi düşük, hastalık 

ve zararlılardan temizlenmiş toprakları tercih 

eder. Kumlu, hafif ve organik maddece zengin 

topraklar yetiştiricilik açısından idealdir. 

 

Fide Yetiştiriciliği 

Fide yetiştiriciliğinde toprak, dere kumu, 

çiftlik gübresinin karıştırılmasıyla oluşturulan, 

hastalık taşımayan harçlar, torf ya da torf perlit 

karışımı kullanılır. 

 

Dikim 

Hazırlanan masuralar kuzey-güney 

istikametinde olmalıdır. Genellikle çift sıra 

yetiştiricilik 100X50X50 cm. mesafelerle yapılır. 

Çeşit özelliğine göre dikim mesafeleri 

değişebilir.240 m2lik bir seraya yaklaşık 400-

450 adet fide dikilir. Fideler toprakları 

dağılmadan viyol veya torbalardan çıkarılarak 

yerlerine dikilir, can suyu verilir. Dikimde 

fidelerin kök boğazının toprak üzerinde 

kalmasına ve can suyunun kök boğazına 

değmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Askıya Alma 

Fideler yerlerine dikildikten sonra sıra 

üzeri boyunca yerden bir ip ya da tel çekilir. Askı 

ipinin bir ucu yerdeki ipe, diğer ucu yukarıdaki 

tele bağlanır ve bitki bu ipe sardırılır. İkinci bir 

yöntem ise, hıyarlar 10-15 cm boylanınca dip 

kısmından ileride bitkiyi boğmayacak şekilde 

genişçe olmak şartıyla bir düğüm atılır ve diğer 

ucu özel askı çengeline veya tepedeki tele 

bağlanır. Sardırma sırasında büyüme noktalarının 

zarar görmemesine dikkat edilir. 

 

 

 

 

Budama 

Bitki boyu 25-30 cm oluncaya kadar bu 

yüksekliğe kadar olan meyvelerin ve koltukların 

tamamı kesilir. Bu işlemin yapılmasının ana 

sebebi bitkiyi güçlendirmektir. Yan sürgünlerde 

(koltuklarda) ise bir meyve bir yaprak bırakılarak 

koltukların ucu koparılır. Bitki teli aşıp aşağıya 

doğru döndükten sonra ise koltuklar üzerinde iki 

meyve iki yaprak bırakılarak ucu kesilir. Ana 

gövde üzerinde oluşan meyvelere dokunulmaz. 

Ancak; eğri, şekilsiz ve standart dışı oluşan 

meyveler görülürse bunlar koparılmalıdır. 

Bitkinin daha iyi ışıklanma ve havalandırmasını 

sağlamak için görevini bitirmiş yaşlı ve hastalıklı 

yapraklarla, alt yan dal ve yapraklar temizlenir. 


