
Bakım İşlemleri 

Eğer ekim sırasında tohum sık atıldıysa 

çıkıştan yaklaşık 2 hafta sonra seyreltme işlemi 

uygulanmalıdır. Bu dönemde çıkan yabancı 

topraklar çok geçmeden çapalanmalı ve toprak 

sürekli olarak havalandırılmalıdır. Çapalama 

sırasında genç bitkilerin zarar görmemesine 

oldukça fazla dikkat edilmelidir. 

Mısır bitkisine ikinci azotlu gübreyi de 

uygulamanızın ardından çapa vb. aletlerle boğaz 

doldurma işlemi yapılmalıdır. Destek köklerinin 

toprakla temasını sağlayabilmek için bu işlemin 

yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Verim: 

Çeşide göre değişmekle birlikte dekara 

ortalama tane verimi 550-1.000 kg arasındadır 

Hasat 
Mısırın olgunlaşmasını tamamlayıp 

tamamlamadığı, tanenin koçana bağlandığı uç 

kısmında oluşan “siyah nokta”nın varlığı ile 

anlaşılır. Koçanın orta kısımlarından rastgele 

alınan her 4 tanenin 3 tanesinde siyah nokta 

oluşmuş ise, mısır olgunlaşmasını tamamlamış 

demektir. Bu dönemde, nem oranı % 30-35 

civarında olup, elle hasat için uygundur. 

Mısır hasadı hububat (Buğday-arpa) 

biçerdöveri ile rahatlıkla hasat edilebilir. Bunun 

için, hasat işlemi önce biçer-döverin kesici 

tablasının uç kısmına, mısır saplarının iyice 

kavranması için bir takım düzenekler 

takılmalıdır. Makineli hasada uygun mısırdaki 

nem oranı % 20-25 arasında olmalıdır. Çok fazla 

kurumuş koçanlarda hasat sırasında tanelerde 

kırılmalar meydana gelebilir. 

Hasat sonrası elde edilen ürün nemli ise, 

depolamadan önce kurutmak gerekir. Bugün, 

kurutma işlemi yapan makineleri her yerde 

bulmak mümkündür. Hasat sonrası ürünün 

depolanması 6 aydan az bir zaman dilimi için 

yapılacaksa, % 15 nem oranına kadar 

kurutulmalıdır. Daha uzun süreli depolamalarda 

ise, nem oranının % 13-14’ e indirilmesi gerekir. 

Tohumluk amaçlı kurutma işlemi sırasında, 

tanedeki embriyonun zarar görmemesi için belirli 

bir sıcaklıkta kurutmaya özen gösterilmelidir. Bu 

sıcaklık, 36 oC’ yi geçmemelidir. Yemlik veya 

tohumluk dışı amaçlarla kullanılacaksa, daha 

yüksek sıcaklıklarda kurutma yapılabilir. 

 

 
www.samsun.bel.tr 

 

 

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği / 7 



MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Mısır, ya da Latince bilinen adıyla Zea 

Mays, % 27’si insan beslenmesinde, % 73’ü ise 

hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan 

beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde ve 

sanayi hammaddesi olarak % 54’dir.Ülkemizde 

mısırın geleneksel üretim alanları Karadeniz ve 

Güney Marmara bölgesi olarak bilinir.  

Ülkemizin hemen her yerinde yetiştirilen 

mısır, yakın zamana kadar yaygın bir şekilde 

sadece Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmekte iken 

1980 li yıllardan itibaren özellikle Tarım 

Bakanlığı tarafından yürütülen II. ürün projesi ile 

güney bölgelerimizde yaygınlık kazanmıştır. 

Mısırın buğday ve çeltikten sonra en çok ekim 

alanı kaplayan 3. bitki olarak dikkati 

çekmektedir Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın 

%75’ i yem  sektöründe kullanılmakta olup, en 

yüksek pay kanatlı sektörüne aittir. Kalan % 

20’lik bölümü nişasta-glikoz sanayinde, % 5’i ise 

endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk olarak 

kullanılmaktadır. 

 

İklim ve Toprak İstekleri 

Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim 

kuşaklarına özgü, Antartika haricinde, hemen 

hemen dünyanın her yerinde, 58o kuzey ve 

40o güney enlemleri arasında kalan alanlarda, 

deniz seviyesinden başlayarak, rakımı 4000 m' 

ye kadar olan, bol güneş alan bölgelerde 

yetişebilen, tek yıllık kısa gün bitkisi olan bir 

sıcak iklim tahılıdır. 

Mısır normal şartlarda 10 ile 11 derece 

arasındaki sıcaklıklarda çimlenmeye başlar. 

Genelde 5 ile 10 santimetre derinlikteki toprak 

sıcaklığının 15 dereceye ulaşması, mısırın 

çimlenme hızını önemli ölçüde arttırır. Mısır 

üretimi için en ideal sıcaklık aralığı, 24 ile 32 

derece arasıdır.  

Mısır bitkisi, verimli, derin, drenajı ve 

havalanması iyi, tuzluluk problemi olmayan, 

asitlik yönünden nötr (pH 6-7) olan hemen 

hemen her çeşit toprakta yetişir. Fazla bir toprak 

seçiciliği yoktur. Ancak, tuzluluğa ( > 1.7 

Mmhos/cm ) ve yüksek taban suyuna karşı 

hassastır.  Mısır üretimi için en ideal sıcaklık 

aralığı, 24 ile 32 derece arasıdır.  

 

Sulama 

Susuz mısır tarımı asla 

düşünülmemelidir. .Mısır bitkisi için kritik olan 4 

dönem vardır. Bunlar; Fide dönemi, Tepe 

püskülü öncesi, Koçan püskülü çıkarma ve son 

olarak da tane dolum (koçan dolum) 

dönemleridir. Ancak, tane verimi açısından en 

kritik dönem, tepe püskülü çıkarma döneminden 

2 hafta öncesi ile, koçan püskülü çıkarma 

döneminden 2 hafta sonrasına denk gelen 

periyottur.  

Sulama için, sıra aralarına çiziler açılabilir. 

Açılan bu çizilere su verilerek sulama işlemi 

gerçekleştirilebilir. Ayrıca, ilk yıl maliyeti biraz 

yüksek olsa da, damla sulama yöntemi de bir 

diğer sulama metodu olarak düşünülebilir.  

Yağmurlama sistemi ile mısır belirli bir 

yetişme dönemine kadar rahatlıkla sulanabilir. 

Ancak, tepe püskülü çıkarma dönemi ile koçan 

püskülü çıkarma ve tozlanma-döllenme 

dönemlerinde yağmurlama sulamanın 

tozlanmaya olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, 

yağmurlama sulamanın bazı yaprak hastalıklarını 

teşvik edebileceğinden dikkatli davranılmalıdır 

 
 

Gübreleme 

Mısır için, tüm yetişme dönemi boyunca 

dekara 18-25 kg saf azot, 8-10 kg fosfor 

uygulaması yapmak gerekir. Kalın saplı bir bitki 

olduğundan, potasyum elementini de fazla 

miktarda tüketir. Ancak, Ülkemiz toprakları 

genelde potasyum bakımından zengin olarak 

kabul edildiğinden, potasyum gübrelemesi pek 

önerilmez. Eğer, yapılan toprak analizlerinde 

potasyum eksikliği ortaya çıkmışsa, bir miktar 

potasyum gübresi de ilave edilebilir. 

Uygulanacak bu gübrelerin verilme 

zamanları da çok önemlidir. Azotun yarısı ile 

fosfor ve eğer gerekliyse potasyumun tamamı 

ekimden önce toprağa karıştırılmalıdır. Azotun 

geri kalan kısmı ise, bitkiler 40-50 cm boy’a (4-6 

yapraklı dönem) diğer bir ifadeyle yaklaşık diz 

boyuna ulaştıkları zaman sıra aralarına serpilerek 

uygulanmalıdır. 


