
HASTALIK VE ZARARLILARI 

 Mısır, verim potansiyeli yüksek bir bitkidir. Bir mısır 
tarlasında genel olarak yirminin üzerinde zararlı böcek 
bulunmaktadır. Bu zararlılar; Tel kurtları, bozkurtlar, güz 
tırtılları, mısır kurtları ve mısır yeşil kurtları, mısır kök kurtları 
erginleri, mısır yeşil kurdu ve yaprak afitleri, pembe sap kurdu. 

 Mısır bitkisinin büyümesi sırasında değişik organlarında 
görülebilen önemli bazı hastalıklar şunlardır: Tohum ve fide 
hastalıkları sap ve koçan çürüklükleri, viral hastalıklar ve 
nematotların neden olduğu hastalıklar.

 Mısır hastalıklar ve zararlılarıyla mücadelede; dayanıklı 
çeşit kullanmak, ekim nöbeti uygulamak, değişik sürüm 
sistemleri, farklı ekim zamanları, karantina tedbirleri ve 
kimyasal mücadele uygulanır. Özellikle zararlılarla kimyasal 
mücadele önemli olup bunun için zararlının biyolojisini takip 
etmek ve gerektiği zamanda ilaçlama yapılmalıdır.

HASAT HARMAN

 Hasat; koçan kavuzlarının kuruyup tane rutubetinin 
%30’un altına düştükten sonra yapılabilir. Hasat biçerdöver ile 
yapılacak ise rutubetin %20’nin altına düşmüş olması gerekir. 
Mısır tane olarak depolandığında tane rutubetinin %14’ün 
altında olması gerekir. Özellikle Karadeniz ve Marmara’da ve 
ikinci ürün yapılan yerlerde mısır tarlada iken taneleme 
nemine düşemez. Bundan dolayı mısır koçanları kabukları 
soyulmuş olarak hasat edilerek sergen adı verilen yerlerde 
bekletilir ve ürün Ocak-Şubat aylarında taneleme nemime 
düşünce tanelenir.

mısırda azaltılmış toprak işleme metotları kullanılmaktadır. 
Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerinin yamaç arazilerinde 
toprak elle işlenmektedir.
 Mısır uzun bir ekim periyoduna sahiptir. Fizyolojik erme 
zamanına kadar olan toplam sıcaklık istekleri baz alınarak 
olum gruplarına ayrılmıştır (FAO 200, FAO 700 gibi). Üretim 
yapılacak yerin iklim şartlarına göre ve yetiştirilecek çeşidin 
FAO olgunluk grubuna göre ekim zamanı belirlenmelidir. 
Fideler ilkbahardaki donlardan veya düşük sıcaklıklardan çok 
etkilenmektedirler. Böyle şartlarda yeterli sıklığı 
gerçekleştirebilmek zor olur veya bitkiler zayıf düştüğünden 
dolayı yabancı ot kontrolü zorlaşır. Bu bakımdan ana üründe 
ekim zamanının tespitinde en doğru ölçüt toprak sıcaklığıdır. 
Karadeniz bölgesinde ekim, Mayıs ayı içinde yapılmalıdır. 
İkinci ürün tane yetiştiriciliğinde ise mümkün olduğu kadar 
erken ekilmelidir.

 Ekim derinliği genel olarak 5-6 cm olmalıdır. Ağır 
topraklarda biraz daha yüzlek, hafif topraklarda biraz daha 
derin olabilir. Ekim mutlaka tavlı toprağa yapılmalıdır. 
Tohumun toprakla temasını artırmak için merdane çekmek 
faydalı olmaktadır.

 Bitki sıklığı; çeşidin özelliği, toprağın verim gücü, sulama 
durumu ve yetiştirme amacına göre değişir. Tane amaçlı 
yetiştiricilikte, Orta geççi çeşitler için sıklık, hasat sırasında 
dekarda 5500-7000 bitkiyi sağlayacak şekilde sıra arası 

65-70 cm, sıra üzeri 20-25 cm olmalı, Silajlık amaçlı 
yetiştiricilikte sıra üzeri 15-18 cm olmalıdır. Yeterli suyun 
olduğu yerlerde ve erkenci çeşitlerde bitki sıklığının biraz 
fazla, suyun kısıtlı olduğu yerlerde ve geççi çeşitlerde bitki 
sıklığının az olması istenir. Bunu sağlamak için tane iriliğine 
göre, dekara 2-3 kg arasında ohum kullanılmadır. Silajlık 
olarak yetiştirilen mısırda tohum miktarı artırılmalıdır. 

BAKIM, GÜBRELEME VE SULAMA

 Melez çeşitlerde ülkemizde yapılan araştırmalarda 
18-24 kg/da N ve 7-9 kg/da P205 vermenin ekonomik verim 
sağladığı görülmüştür. Azotlu gübrenin yarısı ve fosforun 
tamamı ekimle birlikte verilmelidir. Azotun kalan kısmı da 
bitkiler 40-50 cm olduğunda sıra arasına verilerek toprağa 
karıştırılmalıdır. Ayrıca azotlu gübrenin ikiye bölünerek 
verilmesi dha sonraki dönemlerde yeterli yağışın olmaması 
durumunda gübreden yeterince yararlanılmasını 
önlemektedir. Özellikle tepe püskülü çıkarmadan bir hafta 
önce ile süt olum devresi arasında su ihtiyacı fazladır. 
Yapılacak sulama sayısı, sulamanın zamanı ve her bir 
sulamada verielcek su miktarı iklim ve toprak koşullarına 
bağlıdır.

Morfolojik Özellikleri:

 Ortalama bitki boyu 340–375 cm, ilk koçan yüksekliği 
140–170 cm, makineli tarıma uygun, yarı atdişi- yarı sert dane 
yapısında, yaprakları yarı dik ve 1000 tane ağırlığı ortalama 
300-350 g. arasındadır.

Tarımsal Özellikleri:

 Tek melez bir çeşit olup yaş ot ve kuru ot bakımından 
yüksek verime sahiptir. Değişik bölge ve iklim şartlarına göre 
8-10 ton yaş ot verimi vermektedir.

 Orta geççi olup, fizyolojik olum müddeti silaj için 
95-105, tane için 125-130 gündür. Dekara 4-4,5 kg tohum 
atılmakta, bölgelere göre değişmekle beraber yağış olmadığı 
alanlarda 3-5 defa sulama istemektedir. Bölgelere ve toprak 
yağısına göre dekara 20-22 kg saf azot, 6-8 kg saf Fosforlu 
gübre kullanılmalıdır.

Teknolojik Özellikleri:

 Sarı atdişi dane yapısı ile irmik ve un sanayisine 
uygundur. Silajlık kalite özellikleri; %34-39 kuru madde, %6,4 
ham protein, %29 ADF, %59 NDF, %5,84 lignin ve %4,4 ham 
kül şeklindedir. 

MISIR TARIMI

TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİMİ

 Mısır tarımında toprağı işlemenin amacı, iyi bir tohum 
yatağı hazırlamak, ön bitkiden kalan sap artıklarını gömmek, 
toprağı havalandırmak, yabancı otları yok ederek toprakta 
depolanan suyu artırmaktır. Mısır için toprak işlemede 
dünyada değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunların 
başlıcaları: geleneksel toprak işleme (pulluk ile), anız örtülü 
malç sistemi, ark açıcıları kullanılarak yapılan işleme, 
minimum toprak işleme ve toprak işlemesiz yöntemlerdir. 
Ülkemizde genel olarak pullukla derin sürüm, gerekirse 
ikileme, diskaro ve tırmık kullanılarak yapılmaktadır. Ancak 
daha fazla güney bölgelerimizde uygulanan ikinci ürün 
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