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Buğday, tek yıllık bir bitki olup, her türlü 
iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek çok 
sayıda çeşitlere sahip olması nedeniyle, 
dünyanın hemen her tarafında 
yetiştirilmektedir. Buğday gerek dünyada; 
gerekse ülkemizde en fazla üretilen tarım 
ürünüdür.



Dünyada besinlerden sağlanan kalorinin 
%20'si buğdaya aittir. Glutenin elastikiyeti 
nedeniyle ekmek yapımına uygun rakipsiz bir 
bitkidir. Tarımının kolay ve tamamen 
makineye dayalı oluşu, yetiştiricileri buğday 
tarımına yöneltmektedir. Telafi yeteneğinin çok 
yüksek olması, yetiştirici hatalarını ve olumsuz 
koşulları belli oranda telafi edebilmesi, kültür 
bitkileri içerisinde buğdaya farklı bir yer 
kazandırmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı 
buğday geçmişte ve günümüzde olduğu gibi, 
gelecekte de stratejik bir bitki olma özelliğini 
sürdürecektir.
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ÜLKELER ELENMAN 2012 YILINA AİT 
FAO VERİLERİ

AVUSTURALYA BUĞDAY 13,902,140.00

ÇİN BUĞDAY 24,139,000.00

FRANSA BUĞDAY 5,303,300.00

ALMANYA BUĞDAY 3,061,000.00

HİNDİSTAN BUĞDAY 29,900,000.00

PAKİSTAN BUĞDAY 8,666,000.00

RUSYA BUĞDAY 21,277,900.00

TÜRKİYE BUĞDAY 7,529,600.00

UKRAYNA BUĞDAY 5,629,700.00

ABD BUĞDAY 19,826,170.00



ÜLKELER ELEMAN 2012 YILINA AİT
FAO VERİLERİ

AVUSTURALYA BUĞDAY 29,905,009.00

ÇİN BUĞDAY 120,580,000.00

FRANSA BUĞDAY 40,300,800.00

ALMANYA BUĞDAY 22,432,000.00

HİNDİSTAN BUĞDAY 94,880,000.00

PAKİSTAN BUĞDAY 23,473,000.00

RUSYA BUĞDAY 37,719,640.00

TÜRKİYE BUĞDAY 20,100,000.00

UKRAYNA BUĞDAY 15,762,600.00

ABD BUĞDAY 61,755,240.00



ÜLKELER ELEMAN 2012 YILINA AİT 
FAO VERİLERİ

AVUSTURALYA BUĞDAY 21,511.08

ÇİN BUĞDAY 49,952.36

FRANSA BUĞDAY 75,991.93

ALMANYA BUĞDAY 73,283.24

HİNDİSTAN BUĞDAY 31,732.44

PAKİSTAN BUĞDAY 27,086.31

RUSYA BUĞDAY 17,727.14

TÜRKİYE BUĞDAY 26,694.65

UKRAYNA BUĞDAY 27,999.01

ABD BUĞDAY 31,148.35



Buğday geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip 
olmasına rağmen fazla sıcak ve nemden hoşlanmayan 
bir serin iklim tahılıdır. Özellikle gelişiminin ilk 
dönemlerinde (çimlenme -kardeşlenme) sıcaklığın 8-10 
°C, bağıl nemin % 60'ın üzerinde olması yeterlidir. 
Kardeşlenme ve sapa kalkma arasında da fazla sıcaklık 
istemez. 10-15 °C sıcaklık, % 65 nem, az ışıklı ve yarı 
kapalı havalar uygundur. Sapa kalkma ile sıcaklık ve 
nem isteği artar. Başaklanma döneminin hemen 
öncesinde bağıl nemin yüksek olması buğday verimini 
olumlu yönde etkiler. Döllenme ile birlikte, düşük nem 
ve yüksek sıcaklık tanenin niteliğini yükseltir. Gelişme 
dönemine uygun dağılmış 500 mm bir yağış 
maksimum verim için yeterlidir. 



Bununla birlikte bazı buğday çeşitleri 250 
mm yağış alan alanlarda da 
yetiştirilebilmektedir. Buğday değişik tip 
topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz 
kıraç topraklarda ve verimli taban alanlarda 
yetiştirilebilen birçok buğday çeşidi vardır. 
Bununla birlikte buğday için en uygun 
topraklar, drenajı yeterli olan derin killi-tınlı 
topraklardır. Su tutma kapasitesi % 25-30 olan 
toprak buğday için uygundur.



Ekim Nöbeti :
Kuru koşullarda
 Buğday-Nadas-Buğday
 Buğday-Mercimek-Buğday
 Buğday-Mercimek-Arpa
Sulu koşullarda
 Buğday-İkinci ürün-Pamuk
 Buğday-İkinci ürün-Sebze
 Buğday-İkinci ürün-Yem bitkileri
 Buğday-İkinci ürün-Pamuk-Arpa-İkinci ürün
 Buğday-İkinci ürün-Mercimek-İkinci ürün 

(İkinci ürün: Yerfıstığı, Mısır, Susam, Ayçiçeği vs.)







SINIFLAR KÜLTÜR TÜRÜ ALTSINIFLAR

MAKARNALIK 
BUĞDAYLAR

Triticum durum
1- Makarnalık –Topbaş 
Buğdaylar
2-Diğer Makarnalık 
Buğdaylar

EKMEKLİK 
BUĞDAYLAR

Triticum aestivum 1-Beyaz-Sert Ekmeklik 
Buğdaylar
2-Beyaz-Yumuşak 
Ekmeklik Buğdaylar
3-Kırmızı-Sert Ekmeklik 
Buğdaylar
4-Kırmızı-Yumuşak 
Ekmeklik Buğdaylar

TOPBAŞ
BUĞDAYLAR

Triticum compoctum 1-Beyaz Topbaş 
Buğdaylar
2-Kırmızı Topbaş 
Buğdaylar



Buğday tarımında toprak işlemenin zaman ve 
yöntemi, işlemede güdülen amaçlara bağlıdır. Nadas-
ekim sisteminin uygulandığı kurak yarı kurak 
bölgelerde, toprak işlemenin amacı yabancı otları yok 
etmek, toprakta suyu biriktirmek ve korumaktır. 
Erozyona yol açmayacak toprak işleme yöntemlerinin 
uygulanması da önemlidir. Toprak işlemede, toprağı 
altüst etmeyen, devirmeyip alttan işleyen aletler 
kullanılmalıdır. İlk işlemeler için kırlangıç kuyruğu 
pulluk, kazayağı ve benzeri aletler kullanılmalıdır. 
Nemli ya da sulanan, nadassız tarım uygulanıp her yıl 
ürün alınan yerlerde toprak, hasattan hemen sonra 
gölge tavı varken pullukla 15-20 cm derinliğinde 
sürülmelidir. Ekimden öncede kazayağı + tırmık 
takımıyla ikileme yapılıp iyi bir tohum yatağı 
hazırlanmalıdır.



Yüksek bir verim ve kaliteli ürün elde 
etmenin ön koşulu, tarlada uygun 
zamanda düzenli bir çimlenme ve çıkışın 
sağlanmasıdır. Yurdumuzda buğday 
genellikle güzden ve kışlık olarak 
ekilmektedir. Kışlık ekimde, yazlık ekime 
oranla daha yüksek verim elde 
edilmektedir. Ayrıca ekim zamanı 
çeşidin soğuğa toleransı ve vernalizasyon
isteğine bağlı olarak değişmektedir. 





Yüksek verim için sertifikalı tohumluk 
kullanılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımı 
tane veriminde % 40 oranında bir artış sağlaya-
bilmektedir. Tohumluk alırken tohumluklar 
özel ambalajlarında olmalı, ambalaj üzerinde 
etiket bulunmalı ve etiket üzerindeki bilgilere 
dikkat edilmelidir.



Buğday, gübreye genellikle iyi tepki 
gösteren bir bitkidir. Azotlu gübrenin yarısı, 
fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte 
verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise 
kardeşlenme döneminde üst gübre olarak 
verilmelidir. Toprak tahlili yapılmamış ise saf 
madde üzerinden dekara 12 kg azot ve 6 kg 
fosfor tavsiye edilmektedir. Buna göre ekimle 
beraber dekara 13 kg Diamonyum fosfat (DAP) 
ve toprak pH'ının durumuna göre 20-30 kg/da 
uygun formda azotlu gübre verilebilir.





Buğdayda en önemli bakım işi, sapa kalkma 
döneminde azotlu üst gübre verilmesidir. 
Diğer önemli bir bakım işlemi ise yabancı ot 
mücadelesidir. Yabancı otlarla mücadele için 
toprak işleme titizlikle yapılmalı ve yabancı 
otlardan temiz tohumluk kullanılmalıdır. 
Yabancı otla mücadelede kullanılacak 
herbisitler kardeşlenme sonu ya da sapa 
kalkma döneminden önce kullanılmalıdır.



Ülkemizde buğday genellikle sulamasız 
olarak yetiştirilmektedir. Sulama imkanının 
olduğu yerlerde buğday, sapa kalkma ve 
çiçeklenme dönemlerinde sulanmalıdır. Fakat 
kurak geçen yıllarda bu kritik dönemler 
beklenmeden bitki strese girdiği zaman sulama 
yapılmalıdır.





Buğdayın en yaygın hastalığı pastır. Pasın üç 
türü vardır; Sarı pas, Kahverengi pas ve Kara 
pas. En önemli pas hastalığı sarı pastır ve 
epidemi yaptığı yıllarda büyük verim 
kayıplarına neden olmaktadır. Sarı pasla en 
etkin mücadele şekli dayanıklı çeşit 
kullanılmasıdır. Diğer önemli buğday 
hastalıkları sürme ve rastıktır. Sürme ile 
mücadelede tohumluklar ekimden önce 
organik civalı ilaçlarla ilaçlanmalıdır.



Rastıkta mücadelede tohumluklar rastık 
görülmeyen tarlalardan seçilmeli ve 
dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. Buğdayın 
önemli zararlıları Süne , kımıl, zabrus, 
bambul ve çekirgelerdir. Süne ve kımıl 
zararının önemli sorun olduğu 
bölgelerde çok erkenci veya geç yetişen 
çeşitler ekilmelidir. Ayrıca bu zararlılar 
için ülkesel mücadele yürütülmektedir.



SARI PAS

SÜNE 

KIMIL



Buğday, biçerdöver, tırpan ve orakla hasat 
edilebilir. Hasat zamanının seçiminde dane 
dökme, hasat edilecek üründe su oranı ve 
makinaların çalışabilme durumu göz önüne 
alınmalıdır. Hasat orak ve tırpanla yapılacaksa sarı 
olum devresi uygundur. Biçerdöverle yapıldığında 
biraz daha geç olarak yapılamalıdır. Biçerdöverle 
yapılan hasatta dane su oranı %13-15 arasında 
olmalıdır. Hasat erken yapıldığında saplar henüz 
nemli olduğundan makinanın çalışması ve 
danelerin kavuzlardan ayrılması güçleşir. Süt 
olumunda hasat edilen danelerde 1000 dane 
ağırlığı düşer ve danelerde çalıklaşma görülür.



Geç hasatta ise, özellikle dane dökülmesi fazla 
olur ve dolayısıyla ürün miktarı düşer. 
Makarnalık buğdaylar geciktirildiğinde dane 
parlaklığını kaybeder. Tırpan veya orakla 
biçilen buğdaylarda harman, harman makinası
(batöz) veya dövenle yapılır.

Buğday tohumunu yabancı ot tohumlarından, 
taş veya topraktan arındırmak için selektörden 
geçirilmelidir. Bu işlem esnasında tohumluk 
olarak ayrılanlarında ilaçlanması sağlanmış 
olmaktadır.



Buğdayın depolanması (saklanması) : Ambar 
olarak kullanılacak bina rutubet almayan kuru, 
havadar ve aydınlık bir yer olmalıdır. Bir ton 
ürün için en az 1.5 m2 alan hesap edilmelidir. 
Saklama yerine getirilen buğdayın su oranının 
%12-14'ün altında bulunması gerekir. Depo için 
en iyi ısı derecesi +4 ºC dir. Ambara koyulacak 
buğdayın içerisinde yabancı tohum 
bulunmaması gerekir, çünkü bunların vereceği 
yaşlık hububatın kızışmasına neden olur.







Verim

Bölgemizde kuru koşullarda buğday verimini 
etkileyen en önemli faktör, yıllık yağışlar ve 
bunların buğdayın yetişme süresi içerisindeki 
dağılışıdır. Özellikle Mart ve Nisan aylarındaki 
yağışlar o yılki buğday verimini müspet veya 
menfi yönde etkilemektedir. Verim üzerinde 
etkili olan diğer faktörler ise çeşit, gübreleme, 
bakım, kültürel işlemler vs.dir. Sulu koşullarda 
ise sulama zamanı, adedi ve verilecek su 
miktarı da verim üzerine etkilidir.



Türkiye’nin buğday üretimi tüketiminden 
fazladır.Yaklaşık 20 milyon ton üretimimiz,15 
milyon ton tüketimimiz vardır.Üretim fazlasını 
ihraç edemiyoruz.Bunun sebebi;

-Üretilen buğdayların kalitesinin 
düşük,üretim maliyetinin yüksek olmasıdır.

Üretim maliyetini düşürüp verim ve kaliteyi 
de artırarak milli ekonomiye katkı sağlamak 
hepimizin görevidir.Bu da çiftçilerimizin 
sertifikalı tohum kullanmaları ve bilinçli bir 
şekilde tekniğine uygun tarımsal faaliyette 
bulunmaları ile mümkün olacaktık.



Buğday ürününden elde edilen un, bulgur, 
makarna, nişasta insan beslenmesinde; buğday 
bitkisinin sapları ise kağıt-karton sanayinde ve 
hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Bu 
nedenle gerek Dünya’ da ve gerekse ülkemizde 
özellikle buğday üretiminde herhangi bir 
nedenle azalma olduğunda gerek ekmek 
fiyatları veya gerekse undan yapılan gıda 
maddelerinin fiyatları yükselerek doğrudan 
herkesi etkilemektedir. 



Bu nedenle her ülke için buğday üretimi 
açısından yeterli olmak ve stoklarında 
yeterince buğday ürünü bulundurmak stratejik 
bir önem arz etmektedir. Türkiye’de buğday 
yaklaşık 9.4 milyon hektar arası alanda 
ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle 
birlikte 20 milyon ton civarında 
gerçekleşmektedir. Dekardan alınan ortalama 
verim de yaklaşık 213 kg civarındadır.



Türkiye için stratejik öneme sahip buğday 
tarımında en önemli ve keyifli işlemlerden 
birisi yetiştirilen ürünün hasat ve harman 
edilmesidir. Buğday hasadı ile harmanı 
Ülkemizde Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında yapılmaktadır. Bu aylarda bazı 
yörelerde hasat başlangıcında, hasat 
bayramları ile kutlamalar olmaktadır.




