
Kışı ılıman geçen bölgelerde erken ilkbahar 

dönemi için yetiştiriciliği için Eylül-Ekim 

aylarında ekim yapılır. Yastık ve viyollere 

yerleştirilen fideler tohum ekiminden ilkbahar 

ürünü için 6-8 hafta, sonbahar üretimi için 4-5 

hafta sonra dikim büyüklüğüne gelirler. Fide ile 

yetiştiricilik yapıldığında bir dönüm için gerekli 

tohum miktarı 20-30 g iken tarlaya doğrudan 

ekim yapıldığında 85-140 grama çıkmaktadır. 

Esas yerlerine sıra üzeri 30-50 cm sıra 

arası 45-70 cm olacak şekilde dikilir. Bu 

mesafeler azaldığında ana başlar küçülmekte ve 

yan dalların oluşması engellenmektedir. 

 

Hasat ve Depolama 

Hasat, çiçek tomurcukları açmadan önce 

yapılmalıdır. Ortadaki ana başın kesilmesi ile 

birlikte yan taraftaki sürgünler büyümeye devam 

ederek daha küçük başlar oluştururlar. Hasat 2-3 

günde bir olmak üzere bir vegetasyon döneminde 

4-6 kez yapılır. Dekara verim hasat şekline, 

çeşide, dikim sıklığına ve yetiştirme şekline bağlı 

olarak ortalama 2000-3000 kg arasında 

değişmektedir. En iyi depolama sıcaklığı 0C’de, 

% 95 nemde, iyi havalandırma koşullarında olur. 

Hasat edilen brokoli bu koşullarda 2-3 haftadan 

fazla tutulmamalıdır. 
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Brokoli Yetiştiriciliği 

 

Brokoli kalsiyumca zengin sebzeler 

arasında yer almaktadır. Kalp ve bazı kanser 

hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahip 

olduğu, yüksek lif içeriği ile diyabette de 

kullanıldığı bilinmektedir. Serin iklim 

sebzelerinden olan Brokoli morfolojik olarak 

karnabahara benzemektedir. Sebze olarak 

değerlendirilen kısımları yeşil olup, olgunluğa 

çiçek taslakları ile kalın etli çiçek saplarından 

oluşur. 

 

Yetiştirme İstekleri 

İklim istekleri bakımından karnabahara 

benzeyen brokoli, yaz aylarındaki kurak ve sıcak 

havalardan, kış aylarında ise aşırı yağış ve düşük 

sıcaklıklardan olumsuz yönde etkilenen bir 

sebzedir. Brokoli bitkileri vegetatif gelişme 

devresinde düşük sıcaklıklardan etkilenmez. 

Ancak sebze olarak değerlendirilen kısımları 

hasat olgunluğuna gelmiş ise hafif donlardan bile 

zarar görür. Düşük sıcaklık koşullarında 

olgunlaşmamış çiçek taslakları kahverengi bir 

renk alır. Bu dönemde olgunlaşmamış çiçek 

taslakları yağış ile birlikte oluşan düşük 

sıcaklıklar nedeniyle çürür. Brokoli 

yetiştiriciliğinde en kaliteli ürün, hasat olgunluğu 

süresince devam eden serin havalarda elde edilir. 

 

 

 

Toprak İstekleri ve Gübreleme 

Brokoli, toprak istekleri bakımından çok 

seçici bir sebze değildir. Ancak ağır, iyi su tutan 

ve pH değeri 6.5’den yukarı olan, organik 

maddece zengin topraklarda yetiştiricilik 

yapıldığında iyi sonuç alınır. Brokolinin gübre 

ihtiyacı çeşitlere, toprak yapısına, topraktaki 

organik madde içeriğine ve bölgelere göre 

değişiklik gösterir. Bu nedenle yetiştiricilikten 

önce toprak analiz yaptırılmalı, yapılan 

tavsiyelere göre gübrelenmelidir. Fosforlu ve 

potasyumlu gübrelerin tamamı ile azotlu 

gübrenin üçte biri dikim sırasında verilmelidir. 

Azotlu gübrenin kalan miktarı ise yetişme 

süresine bağlı olarak dikimden belli bir süre 

sonra ve ana başlar hasat edildikten sonra olmak 

üzere iki dönemde verilmelidir. 

 

Yetiştiriciliği 

Brokoli yetiştirilecek topraklarda 

münavebe uygulanmalıdır. En az 3 yıl boyunca 

aynı tarlada lahanagillerden bir sebzenin 

yetiştirilmemiş olmasına dikkat etmek gerekir. 

Toprak yüzeyinin altında oluşan sıkışmış sert 

tabaka derin sürüm yaparak, 2-3 yılda bir 

kırılmalıdır. Brokoli yetiştirilecek tarlaya 

mümkünse sonbaharda 2-3 ton ahır gübresi 

verilerek derin sürüm yapılır ve tezekli bir 

şekilde bırakılır. İlkbaharda yağmur ve karlarla 

dağılan tezekler daha yüzlek bir sürüm yapılarak 

dağıtılır. Bu sürümden önce fosforlu gübre 

pulluk altına verilmelidir. Brokolinin üretimi 

tohum ile olmaktadır. Sonbahar dönemi 

yetiştiriciliği için Haziran-Temmuz aylarından 

itibaren tohum ekimine başlanır. 


