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ÖNSÖZ 

 

Çerezlik kabak, kuruyemiş, gıda, kozmetik sanayii ve hayvan beslemesinde kullanılan, 
ilimiz için stratejik öneme sahip bir bitkidir. Ülkemizde üretilen çerezlik kabağın, üretim alanı 
bakımından %48’i, ürün miktarı yönünden ise %38’i ilimizden karşılanmaktadır. Kayseri de 
çerezlik kabak üretim alanı, miktarı ve tüketiminin önemli seviyelere ulaşmasına rağmen 
yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır. Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde ortaya koyabileceğimiz 
küçük iyileştirmeler bile üretici ve sanayicilerin karlılığını artırabilecek durumdadır. 

 

Çerezlik kabak ile ilgili üretimden pazarlamaya kadar sorunsuz bir safha olmadığını, 
bilimsel olarak birçok konuda eksiğimiz olduğunu tahmin ediyorduk. Bu eksiklikleri 
tamamlamak için öncelikle eksikliklerin neler olduğunu bulmamız gerekiyordu. Bu amaçla 
çalıştayı çok önemseyerek, saha resmini bilimsel kriterlerle ortaya koymaya çalıştık. İl 
müdürlüklerimizde Ar-Ge çalışmaları istenilen seviyelerde olmamasına rağmen biz Kayseri 
olarak Ar-Ge çalışmalarına ilk adımı atmak istedik. Yapmış olduğumuz saha çalışmasıyla 
çerezlik kabak üreticilerimizin ve tüccarlarımızın işletme ve pazarlama yapılarını, üretim 
tekniklerini, sorunlarını ve devletten beklentilerini ortaya koyduk. Tespit ettiğimiz eksiklik ve 
sorunlara çalıştay'da çözüm önerileri geliştirerek, çalışmalarımızla çerezlik kabak üretimini 
sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak için hedefler belirledik. İl Müdürlüğümüz, Üniversite ve 
Sivil Toplum Kuruluşları ile çerezlik kabağı çok daha üst noktalara taşıyacağız. Hedefimiz 
sadece Kayseri değil, tüm Türkiye'dir. 

 

Düzenlemiş olduğumuz “Çerezlik Kabak Çalıştayı”nın başta ilimiz, olmak üzere 
bölgemiz ve Türkiye Tarımı için faydalı olması dileğiyle… 

 

       Özkan KAYACAN 

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
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PROGRAM AKIŞI 

26 Kasım 2014 Çarşamba 

  09.00 – 09.30               Kayıt 

  09.30 – 10.00               Açılış ve Protokol Konuşmaları 

  

   Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan AYGENÇ 

   Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan KAYACAN 

   Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Doğan IŞIK 

   Oturum Başkanı Prof. Dr. Osman GÜLŞEN 

        

  10.00 – 11.00               Çalıştay Amacına Yönelik Sunumlar 

   

-Türkiye’nin Çerezlik Kabak Potansiyeli 

  Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ 

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

 

-Kayseride Çerezlik Kabak Çekirdeği Üreticilerinin İşletme, Pazarlama ve Üretim Teknikleri 

Durumu 

  Ziraat Yüksek Mühendisi Selçuk SUNULU 

Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvacılık Müdürlüğü 

 

-Kayseride Çerezlik Kabak İşleyicilerinin Mevcut Durum Analizi 

Ziraat Yüksek Mühendisi Metin YAĞCIOĞLU 

Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvacılık Müdürlüğü  

 

  11.00 - 11.15 Çay-Kahve Molası 

    

  -Türkiye’de Çerezlik Kabak Çekirdeği Yetiştiriciliği 

  Dr. Sali FİDAN 

  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

  -Kabak Su ilişkileri ve Sulama Stratejisi 

Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA 

Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

    

12.30 – 13.30               Öğlen Yemeği 
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13.30 – 15.00     II. Oturum 

     -Çerezlik Kabak Yetiştiriciliğinde Organik ve Kimyasal Gübreleme 

  Yrd. Doç. Dr. Adem GÜNEŞ 

  Seyrani Ziraat Fakültesi ToprakBölümü 

 

-Çerezlik Kabak Artıklarının Hayvancılıkta Yararlanma Olanakları 

  Doç. Dr. Yusuf KONCA 

  Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

 

-Çerezlik Kabak Üretiminde Sorun Olan Virüsler 

Dr. Serkan YEŞİL 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

 

-Çerezlik Kabak Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenleri ile Mücadele 

  Yrd. Doç Dr. Handan ALTINOK 

  Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

 

-Çerezlik Kabak Tarımında Güncel Zararlılar ve Potansiyel Riskler 

  Yrd. Doç Dr. Alper ALTINOK 

  Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

 

15.00 – 15.15 Çay-Kahve Molası 

15.15 – 15.30                Çalışma Gruplarının Oluşturulması 

Çerezlik Kabak Çekirdeği Islahı ve Yetiştiriciliği Çalışma Grubu 

Çerezlik Kabak Çekirdeği Pazarlama Çalışma Grubu 

15.30 – 17.30                Grup Çalışmaları  

27 Kasım 2014 Perşembe 

09.30 – 10.30                  Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Açıklanması 

10.30 – 10.45  Çay-Kahve Molası 

10.45 – 12.30                  Genel Değerlendirme ve Kapanış 

12.30-  13.30  Yemek 

13.30 – 17.00                  Teknik Gezi 

Çalıştay Yeri: Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli,  

Çorakçılar Mh. Sokullu Cd. No: 50/12 Melikgazi/KAYSERİ 
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AÇILIŞ KONUŞMALARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törende açılış konuşmalarını yapan Vali 
Yardımcısı Erdoğan AYGENÇ; çerezlik kabak 
konusunda Türkiye'de ilk defa ilimizde böyle 
bir çalıştayın düzenlendiğini belirterek, bir 
ülkenin kalkınmasının sadece tarımla mümkün 
olmadığını, tarımın turizm ve sanayi 
sektörleriyle bir arada oluşturduğu üçlü sacın 
son derece önemli bir ayağı olduğunu 
vurguladı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İl Müdürümüz Özkan KAYACAN ise 
konuşmalarında; Kayseri ve Nevşehir illerine 
bakıldığında sadece iki ilin kabak çekirdeği 
üretiminin yaklaşık %65 oranında olduğunu ve 
Türkiye'de üretilen her 3 kabak çekirdeğinden 
2'sinin bu iki ilde üretildiğini vurguladı. 
 
İlimizde kabak çekirdeği üretiminin %38.7'sinin 
yaklaşık olarak 246 bin dekar alanda ekilmekte 
olduğunu ve bu ekilen alanlardan da 13.800 ton 
civarında ürün elde edildiğini belirten İl 
Müdürümüz: "Kabak çekirdeği ile ilgili 
üretimden pazarlamaya kadar sorunsuz bir 
safha olmadığını ve Erciyes Üniversitesi 
Dekan, Dekan Yardımcısı ve hocalarımızla 
yaptığımız istişarelerle bilimsel olarak birçok 
konuda eksiğimiz olduğunu görüyoruz. Bu 

eksiği tamamlamak için öncelikle eksiğin ne 
olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu amaçla da bu 
çalıştayı çok önemsiyoruz. Ar-Ge olmadan 
hiçbir gelişme olmayacağının farkına vardık. 
Ama tarımda Ar-Ge maalesef istediğimiz 
seviyelerde değil. Biz de Kayseri olarak Ar-Ge 
çalışmalarına ilk adımı atmak istedik. 
Çalıştay'da; sorunları tespit ederek, hedefleri ve 
çözüm önerilerini ortaya koyarak uzun menzilli 
çalışmalarla çerezlik kabak üretimini 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı 
istiyoruz. Üniversite, İl Müdürlüğümüz ve Sivil 
Toplum Kuruluşları ile kabak çekirdeğini çok 
daha üst noktalara taşıyacağız. Hedefimiz 
sadece Kayseri değil, tüm Türkiye'dir. Tomarza 
İlçemizde Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği 
adında bir birlik, Toprak Tahlil Laboratuarı ve 
20 civarında alım satın merkezi kurduk. Aynı 
zamanda Kabak Çekirdeği Borsası kurduk. 
Türkiye'de kabak çekirdeği borsası olarak 
kurulan bu borsayı çok önemsiyoruz. Çünkü 
önümüzdeki süreçte Türkiye'deki kabak 
çekirdeğinin merkezi, hedefimizde 
Tomarza'dır." şeklinde konuştu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çalıştay'da konuşan Erciyes Üniversitesi 
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç.Dr. Doğan IŞIK; Ülkemiz açısından 
çerezlik kabağın minör bir ürün olduğunu ifade 
ederek: "Yerel anlamda baktığımızda bölgemiz 
için kabak çekirdeği başrol ürünlerden birisidir. 
Çiftçimizin önemli gelir kaynaklarından birisi 
çerezlik kabaktır. Dolayısıyla bununla ilgili 
sorunları çözmek ve politika geliştirmek 
amacıyla bizlerin elimizden geleni yapması 
gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi olarak bu 
konuda elimizden geleni yapacağımıza söz 
verdik ve vermeye devam ediyoruz." dedi. 
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Türkiye’nin Çekirdek Kabağı Potansiyeli 

Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü/ANKARA 

e-posta: yanmaz@agri.ankara.edu.tr 

Özet 

Çekirdek kabakçılığı ülkemizde uzun yıllardan beri yapılmakla birlikte 2004 yılından 
sonra üretim alanı ve miktarında daha hızlı bir artış olmuştur. Bunun sonucu olarak çekirdek 
kabağı üretimi ülkemizde 550 000 da alanda 36 000 ton’ a ulaşmıştır. 

Türkiye’nin kabak çekirdeği üretimi Orta Anadolu Bölgesi’ndeki illerde daha yüksek 
düzeydedir. Kabak çekirdeği kuruyemiş olarak kullanımı yanında bir sanayi ürünüdür. Gıda 
sektöründen ilaç ve kozmeik sektörüne kadar olan geniş bir yelpazede değerlendilebilme 
şansına sahiptir.  

Burada sunulan makalede kabak çekirdeği yetiştiriciliği yönünden ülkemizin 
potansiyeli, üretimde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara kısa ve uzun vadede bulunabilecek 
çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kabak çekirdeği, üretim, yetiştiricilik 

 

Giriş 

Kuruyemiş tüketimi kültürümüzün bir parçasıdır. Ülkemizde bayramlarda, düğünlerde, 
eğlencelerde, gezilerde kuruyemiş tüketme alışkanlığı yaygındır. Kuruyemiş denilince akla 
fındık, Antep fıstığı, badem, kuru kaysı, üzüm, incir anlaşılmakta ise de, çitleyerek 
tükettiğimiz ay çekirdeği ve kabak çekirdeği de tüketim içinde önemli bir paya sahiptir.  

Dünya’da en fazla kuruyemiş tüketiminin olduğu ülkelerin başında Lübnan, Yunanistan, 
İran ve Türkiye gelmektedir.  

Ülkemizde 500 000 t civarında kuruyemiş tüketildiği belirtilmektedir. Kuruyemiş 
sektörünün 3,5-4 milyar Dolar civarında bir pazar payı bulunmak ta, ancak üretimin % 90’ı 
ülkede tüketilmektedir. İhracatımız ise 1-2 milyar Dolar civarındadır (Anonim 2014)  

 Türkiye’de en fazla tüketilen kuru yemiş ay çekirdeğidir. Yıllık tüketimin 110 000 t 
civarında olduğu belirtilmektedir. Ay çekirdeğinden sonra en fazla tüketilen kuruyemişler yer 
fıstığı, fındık, Antep fıstığı, badem, kabak çekirdeği, leblebidir. Türkiye’de yetiştirilen 
kuruyemişlerin ancak % 30-35’i paketlenerek satılmakta, önemli bir kısmı ise hala açıkta 
satılmaktadır (Anonim 2014).  
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Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş adamları Derneği’nden elde edilen bilgilere göre 
Türkiye’de 8 bin kuruyemiş iş ile uğraşan işletme bulunmakta, ancak ciro yönünden 80 büyük 
firma sektörü götürmektedir.  

Yapılan araştırmalara göre en fazla kuruyemiş orta gelirliler tarafından tüketilmekte, 
bunu orta ve yüksek gelirliler izlemektedir. Orta gelirliler çoğunlukla karışık kuruyemiş 
tüketirken, dar gelirliler ay çekirdeği ve leblebi tüketmektedir.  

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği çitleyerek tükettiğimiz kuruyemişlerin başında 
gelmektedir.  

Kabakgiller familyasına giren sebze türlerinin çekirdekleri ülkemizin değişik 
yörelerinde uzun yıllardan beri çerez olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde kabak çekirdeğinin yanında karpuz ve kavun tohumları da kuruyemiş olarak 
değerlendirilmektedir (Pakyürek ve ark.2011, Yanmaz 2013).  

Kabak çekirdeği yetiştiriciliğinin ülkemize Trakya Bölgesi’nden girdiği ve yayıldığı 
belirtilmektedir (Yanmaz ve Düzeltir 2003). Kabak çekirdeği üretimiyle ilgili istatistiklere 
ancak 2004 yılından itibaren daha sağlıklı olarak ulaşılmaya başlanmıştır (Tuik, 2014).  

Burada sunulan bildiride ülkemizin kabak çekirdeği potansiyeli ortaya konmaya 
çalışılacak, sektörün geleceği açısından önerilerde bulunulacaktır.  

 

2. Ülkemiz için çekirdek kabağı yetiştiriciliğinin avantajları 

Kabak çekirdeği yetiştiriciliği son 20 yılda önemli bir sektör haline gelmiştir. 
Özellikle iç bölgelerde alternatif ürün olarak değerlendirilmekte, üretim alanları giderek artış 
göstermektedir. Kabak çekirdeği yetiştiriciliğinin yayılmasının nedenlerini aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz. 

1. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerler için ekonomik 
ve avantajlı bir üründür.  

2. Çekirdek kabaklarından elde edilen tohumların uygun koşullarda depolanmak koşulu ile 
1-2 sene saklanma şansı vardır. 

3. Kabak çekirdeği yetiştiriciliği mekanizasyona uygundur. Tohum ekiminden hasadına ve 
tohum işlemesine kadar olan her aşamada mekanizasyon kullanılabilmektedir.  

4. İç bölgelerde tarla bitkileri ile ekim nöbetine girebilmektedir. Özellikle kıraç alanlarda 
buğday, yem ve baklagil bitkileri ile ekim nöbeti şansı vardır.  

5. Çerezlik olarak kullanılmasının yanısıra gıda sektörü için hammadde konumundadır. 
Kabak çekirdekleri yağ yönünden zengindir. Bu nedenle çekirdeklerinden çıkarılan yağ 
doğrudan veya salata soslarına eklenerek değerlendirilebilmektedir. Yağ üretimi dışında 
yağ tesislerinden çıkan posa ve hasat sonu atıkların hayvan yemi ve organik gübre 
olarak kullanılabilme şansına sahiptir. 

6. Çekirdek kabağı üreticisi pazarlamada şu anda bir sıkıntı yaşamamaktadır. Ürünün dış 
pazar şansı bulunmaktadır.  
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Günümüzde ürünlerin sağlık değerinin yüksekliği kalite özelliği olarak dikkate 

alınmaktadır. Kabak çekirdeği halk arasında uzun yıllar bağırsak kurtlarının düşürülmesinde 
kullanılmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalarda kabak çekirdeğinin doymamış yağ asitleri 
(% 35-47), protein (% 33-36), karbonhidrat (% 37) yönünden zengin olduğu kadar, mineral 
maddeler ve özellikle E vitamini yönünden zengin olduğu ortaya çıkarılmıştır (Yanmaz ve 
Düzeltir 2004, Ermiş 2010, Yanmaz ve ark. 2010). Çizelge 1’de çiğ ve kavrulmuş kabak 
çekirdeklerinin yağ, protein bileşimi görülmektedir. 

Çizelge 1. Çiğ ve kavrulmuş çekirdek kabaklarının nem, protein, toplam yağ ve yağ asitleri kompozisyo ile E 
Vitamini ve mineral madde içerikleri (Ermiş 2010) 
Bileşim Nem 

(%) 
Protein 
(%) 

Toplam 
Yağ 
(%) 

Doymamış yağ 
aistleri (%) 

Doymuş yağ asitleri 
(%) 

E 
vitamini 
(mg/100 
g) 

Linoleik 
Asit 

Oleik 
Asit 

Stearik 
asit 

Palmitik 
asit 

 

Yaş 5-6 33-36 37-46 30-40 41-49 5,2-6,1 12,1-13,9 3,8-4,5 
Kavrulmuş 2-4 35-38 38-47 33-40 39-48 5,4-5,9 12,5-14,4 13-18 

 

Kabak çekirdeklerinden çıkarılan yağın bileşimi incelendiğinde doymamış yağ 
asitlerinden Oleik ve Linoleik asit açısından zenginken, doymamış yağ asitlerinin (Palmitik ve 
Sitrik asit) daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Ermiş 2010). Bitkisel veya hayvansal 
ürünlerden elde edilen yağın kalitesinin iyi olduğundan söz edilebilmesi için Linoleik asit ve 
E vitaminin ( Thocopherol) yüksek olması gerekmektedir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 100 
g yaş kabak çekirdeğindeki E vitamini miktarı 3,8-4,5 mg iken, kavrulma sonunda E vitamini 
yükselmekte ve kullanılan kabak hatlarına bağlı olarak 13-18 mg’a çıkmaktadır. E 
vitamininde olduğu gibi kavrulma sonunda yağ asitleri kompozisyonunda da artış olmaktadır. 
Kabak çekirdeklerinde sadece zeytin ve kılıç balığında bulunan kolesterol düşürücü bir 
hidrakarbon olan Squalene’in kabak çekirdeklerinde de bulunduğu bildirilmektedir (Ermiş 
2010). Çizelge 2’deki kabak çekirdeğinin mineral madde içerikleri incelendiğinde kabak 
çekirdeğinden günde 50-100 g tüketilmesinin vücudun mineral madde isteğini karşılamada ne 
kadar etkili olabileceği anlaşılmaktadır.  

Çizelge 2. Kavrulmuş kabak çekirdeğinin mineral madde bileşimi (g/100 g) (Ermiş 2010) 
Mineral 
madde  

Fosfor Potasyum Magnezyum Çinko Demir 

 0,8-1,3 0,5-1 0,5-0,6 0,005-0,009 0,006-0,01 
 

Kabak çekirdeği bir sanayi hammaddesidir. Yağının yanında çekirdekleri ekmek, pasta-
sos, şekerleme olarak gıda endüstrisinde, ilâç, kozmetik endüstrisinde, hayvan beslenmesinde 
kullanılabildiği gibi tohumları süs eşyası olarak da değerlendirilebilmektedir. Ülkemizde 
kabuksuz ve kabuklu kabak çekirdeklerinden yağ çıkarılmaktadır. Ancak miktarı konusunda 
veri bulunmamaktadır. Aynı şekilde kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanılan miktarlarla 
ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  
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3. Türkiye’nin üretim potansiyeli 

Kabak çekirdeği üretimi ulusal istatistiklerimize 2004 yılından itibaren girmiştir. 2001 
yılında, 2,5 ha alanda 1 400 t üretimimiz varken (İl müdürlüklerinden elde edilen rakamlar), 
yıllar içinde artış göstererek 2013 yılında üretim alanımız 515 000 da’a, üretimimiz de  36 
000 t’ yükselmiştir (Yanmaz ve Düzeltir 2003, Tuik 2014). Şekil 1’de üretici iller üretim 
potansiyellerine göre Türkiye haritası üzerinde görülmektedir. Şeklin incelenmesinden kabak 
çekirdeği yetiştiriciliğinin çoğunlukla İç Anadolu Bölgesi’nde yayılma alanı bulduğu net bir 
şekilde görülebilmektedir. Çizelge 3’de ise ülkemizde yıllara ve illere göre kabak çekirdeği 
üretim alanı ve üretim değerleri verilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Türkiye’de 2013 yılı verilerine göre kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapan illerin üretim 
potansiyellerine göre dağılımı. 
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Ülkemizde 2004 yılında kabak çekirdeği üretimi yapılan il sayısı 16 iken 2013 yılında 
23 ilde çerezlik kabak üretildiği görülmektedir (Şekil 2). 2004 yılı rakamlarına göre en fazla 
üretim alanına sahip iller Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Sakarya ve Edirne iken, 2013 yılında il 
sıralaması Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir şeklinde olmuştur. Geçen 9 yıl 
içinde üretim alanlarında en fazla artışın olduğu iller Kayseri, Nevşehir, Eskişehir ve 
Yozgat’ta olmuştur. Buna karşılık Sakarya, Edirne, Karaman, Kırklareli ve Konya’da azalma 
olmuştur.  

 
Şekil 2. Kabak çekirdeği üretim alanının yıllara ve illere göre dağılımı. 

Türkiye’de kabak çekirdeği üretim miktarları incelendiğinde de sıralamada bir 
değişiklik olmadığı görülmektedir (Şekil 3). Kayseri ve Nevşehir illeri üretim miktarı 
yönünden ilk sıraları alırken Aksaray bu iki ilimizi izlemektedir.  

 
Şekil 3.Kabak çekirdeği üretiminin yıllara ve illere göre değişimi. 

Çekirdek kabağı yetiştiriciliğinde verim önemli kriterlerden biridir. Ülkemizde en çok 
yetiştiriciliğin yapıldığı seçilmiş illerimizde üretim/alan değerlerine göre verim 50-139 kg/da 
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arasındadır (Şekil 2). Verim ekolojiye, yıllara, kullanılan tohumluk materyale, yetiştiricilikte 
bırakılan aralık ve mesafeye, sulama koşullarına göre değişmektedir. Bitki başına 100-450 g 
tohum elde edilebileceği düşünülürse, verimin alt sınırda olduğunu söyleyebiliriz. Çekirdek 
kabağı yetiştiriciliğinde üretim miktarı yönünden ilk sırada gelen Kayseri ilimizde verim 
değeri 50-60 kg/da civarındadır.  

 
Şekil 2. Türkiye’de kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapan seçilmiş illerde 2013 yılı verilerine göre 

verimlilik düzeyi (kg/da). 

4. Ülkemizde yetiştirilen tür ve çeşitler 

Ülkemizde çekirdek kabağı yetiştiriciliğinde tohumluk olarak çoğunlukla sakız 
kabakları (Cucurbita pepo) ve bal kabağı (Cucurbita moschata) tohumları kullanılmaktadır. 
Ülkemizde yetiştirilen çekirdek kabaklarını çekirdeklerin kabuk özelliklerine göre 3 grup 
altında toplanmaktadır.  

1.Çekirdekleri kabuklu olanlar: Ülkemizde kabak çekirdeği denilince akla 
çekirdekleri kabuklu olan kabaklar gelmektedir. Çekirdek kabakları meyve şekli, ve renkleri 
yönünden farklılık göstermektedir. Renk koyu yeşil, sarı, turuncu ve üzeri yeşil şeritli olabilir 
(Şekil 3). Çekirdek tipi olarak da çerçeveli, hafif çerçeveli ve çerçevesiz kabak çekirdekleri 
bulunmaktadır (Şekil 4). Çekirdekler irilik ve şekil yönünden de farklılık gösterir. Türkiye’nin 
değişik yerlerindeki tüketicilerin şekil, renk ve irilik tercihleri farklılık göstermekle birlikte 
Türkiye genelinde Nevşehir ve çevresinde yetiştirilmekte olan Ürgüp sivrisi veya kadın 
tırnağı denilen uzun, iğ şeklindeki, dolgun çekirdekler tercih edilmektedir. Bolu, Diyarbakır, 
Sakarya, Balıkesir taraflarında iri, dolgun, beyaz renkli bal kabağı tohumları tercih 
görmektedir.  
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Şekil 3. Ülkemizde yetiştirilmekte olan çekirdek kabağı meyveleri. 

 
Şekil 4. Hafif çerçeveli Çerçeveli ve çerçevesiz kabak çekirdekleri. 

2.Çekirdekleri kabuksuz olanlar: Tohumları çerez olarak kullanıldığı gibi, sanayide 
yağ elde etmede, ekmek ve pasta sanayi ile ilaç endüstrisinde (barsak parazitlerine karşı) 
kullanılmaktadır. Yağı, salatalarda ve sebze yağı olarak tüketilebilmektedir. Yağı koyu yeşil 
renkte olduğu için, yemeklerde kullanımı yaygın değildir. Tohumları protein, yağ, E vitamini 
yönünden zengindir. Bu gruba giren kabakların meyveleri turuncu, koyu yeşil, sarı çizgili, 
çekirdekleri kabuksuz veya zar gibi kabukludur. İç koyu yeşil renklidir. (Şekil 5). Kabuksuz 
çekirdek kabağı yetiştiriciliği, Bolu ve Sakarya illerinde yayılma göstermektedir.  
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Şekil 5. Kabuksuz çekirdek kabağı meyve ve tohumları. 

3. Ara formlar: Bu tipler de kabuk zar halini almıştır. Tohumun uç kısmında bazen 
hafif bir kabuk bulunabilir. Kabuksuzluk genetik bir özelliktir. Bu tiplere çoğunlukla kabuklu 
hatların arasında rastlanmaktadır (Şekil 6). Kullanımı yaygın değildir.  

 
Şekil 6. Ara formlara giren kabak çekirdekleri. 

4. Yetiştirme tekniği potansiyeli  

Tohum ve tohumluk temini: Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde en önemli girdi 
tohumdur. Ülkemizde kabak yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticiler tohum kaynağı olarak 
Nevşehir ve Kayseri, Sakarya illerinden tohum temin etme yoluna gitmektedir. Dolayısıyla 
ülkemizin tümüne aynı merkezlerden tohum kaynağı dağılmaktadır. Temin edilen tohumlar 
uzun yıllardır aynı bölgede yetiştirilmesine rağmen ıslah edilmiş çeşitler değildir. Bu nedenle 
de çekirdek kabağı yetiştiren üreticilerin tarlaları gezildiğinde meyve şekli, rengi ve iriliği 
yönünden farklı tipleri birarada görmek olasıdır. Kabuksuz çekirdek kabağı dışında tescil 
edilmiş bir çerezlik kabak çeşidi bulunmamakla birlikte, piyasada internet aracılığı ile kg 
fiyatı 15-70 TL arasında olan tohum satışının kanunlara uygun olmadan yapıldığı 
görülmektedir.  
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Tohum ekimi: Geniş alanlarda üretim yapan üreticilerimiz toprak işleme ve tohum 
ekiminde çoğunlukla buğday ekim makinaları kabak ekiminde de kullanılmaktadır. 

Sulama, gübreleme ve tarımsal savaş: Ülkemizde çerezlik kabak yetiştiriciliği 
yağmurlama sulamanın yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Sulamanın günün serin 
saatlerine getirilmediği alanlarda külleme vb. aşırı nemden hoşlanan hastalıkların miktarı 
artmaktadır. Damla sulama kullanan işletme sayısı ise azdır.  

Üreticilerimizin GTHB’na bağlı il müdürlüklerinde ücretsiz toprak analizi 
yaptırabilmektedir. Buna rağmen toprak yapısı ve özellikleri dikkate alınmadan bilinçsiz 
gübre kullanımı devam etmektedir. 

Kabak yetiştiriciliğinde üreticilerin en fazla şikâyet ettikleri hastalık virüs 
hastalıklarıdır. Virüsler tohumla taşındıkları için kontrolsüz tohumların kullanılması, farklı 
şehirlerden tohum temin edilmesi nedeniyle ülkenin her tarafına yayılmaktadır. Toleranslı 
çeşit kullanılsa bile çevredeki bahçelerden bulaşma olabilmektedir.  

Verimlilik kontrolü: Çerezlik kabaklarda tohum veriminin yüksek olmasında 
çiçeklenme dönemindeki arı faaliyeti önemlidir. Buğday vb. kendine döllenen ve çiçekleri 
arılar için cazip olmayan alanlar çeşit karışımlarının engellenmesi açısından avantajlı alanlar 
olmalarına rağmen, arı faaliyetinin daha az olduğu alanlardır. Bu da meyve ve tohum 
tutumunun düşük olmasında, çekirdeklerin küçük ve boş olmasında etkilidir. Bu tür 
durumlarda 1 da alana 2 kovan konulması, tozlanmaya yardımcı olacağından tohum 
verimini artıracaktır. Ülkemiz çerezlik kabak yetiştiriciliğinde arı kovanı kullanımı sınırlıdır. 

Hasat ve tohum ayırma: Ülkemizde hasatta ve tohum ayırmada çoğunlukla makina 
kullanımı yaygındır.  

Kurutma: Kabak meyvelerinden çıkarılan tohumların serilerek kurutulması yaygındır. 
Bu yöntem, hem materyalin kirlenmesine hem de aflatoksin oluşumuna neden olabilmektedir.  

Sınıflandırma: Çekirdek kabağı üretim ve pazarlamasında uzmanlaşmış firmalar 
paketleme ve kavurma öncesi tohumlarda sınıflandırma yapmaktadır. Bununla birlikte iri ve 
küçük tohumları karıştırarak satan firma sayısı da çoktur.  

Paketleme ve pazarlama: Ülkemizdeki kabak çekirdeklerinin ancak % 30’u 
paketlenebilmekte, diğerleri çuvallar içinde toptancılar aracılığı ile kuruyemişçilere 
satılmaktadır. Büyük firmalar ya sözleşmeli üretim yaptırmakta, küçük ölçekli firmalar ise 
üreticiden satın alma yoluna gitmektedir. 

6. Çerezlik kabak yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yapılması gerekenler 

Çerezlik kabak çekirdeği yetiştiriciliği ülkemiz kuruyemiş sektörünün önemli 
parçalarından biridir. Sanayi ürünü olarak değerlendirilme şansı vardır. Ancak sektörün 
gereken yere ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen önlemlerin dikkate alınması gerekmektedir. 
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1. Ülkemizde tüketici ve sanayicinin isteklerine uygun, verim ve kalitesi yüksek, bölgesel 
bazda yeni çeşit adaylarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir (Yanmaz ve ark. 
2010, Can ve ark 2014). Ancak henüz tescili yaptırılmış bir çeşit bulunmamaktadır. 
Açıkta tozlanan çeşitlerin üreticiye ulaştırılmasının da sorunu tam çözeceği 
düşünülmemektedir. Bu nedenle hibrit çeşit geliştirme çalışmalarına da hız verilmesi 
gerekmektedir.  

2. Kabak çekirdeklerinin kalite standartlarının yükseltilmesi gereklidir. Kabak çekirdekleri 
pek çok yerde açıkta, karışık şekilde satılmaktadır. Değişik şekillerde kavrulmaktadır. 
Ulusal standartlarımızın hazırlanması ve uygulanması, dış pazar şansını artıracaktır.  

3. Kabak çekirdeklerinin hasat sonrası kurutma koşulları iyileştirilmelidir.  
4. Kabak çekirdeğinin tanıtımının yapılması, sağlık değerini ortaya koyacak araştırmaların 

yapılması, tüketim şekillerinin geliştirilmesi, dış Pazar şansının zorlanması 
gerekmektedir.  
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Kayseride Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Üreticilerinin İşletme, 

Pazarlama ve Üretim Teknikleri Durumu 

Selçuk SUNULU1        Metin YAĞCIOĞLU1 

1Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

e-posta: selcuklu_46@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışma Develi, Tomarza, Talas ve Yeşilhisar ilçelerinde çerezlik kabak (Cucurbita 
pepo L.) üretimi yapan çiftçilerin işletme ve pazarlama yapılarını, üretim tekniklerini, 
sorunlarını ve insan ve çevre hassasiyetlerini belirmek için 2014 yılında yürütülmüştür. 
Çalışmada birincil(yüz yüze anket yöntemi)  ve ikincil (Çiftçi Kayıt Sistemi verileri) veri 
toplama teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada anket sayısı oransal örnekleme yöntemi ile % 95 
güven aralığında ve ortalama % 7 sapma ile 178 olarak belirlenmiştir. Çalışma neticesinde; 
üreticilerin çerezlik kabağın tüm vejetasyonuna (hasat ve kurutma dahil) ortalama 47 
(adam/gün/yıl)gün aile işgücü harcadıkları, ürüne herhangi bir eleme veya sınıflandırma 
yapmadan sattıkları, ürün fiyatını belirleyen temel faktörün ürünün kalitesi olduğu, ürün 
kalitesinin ürünün hektolitre ağırlığı, büyüklüğü, temizliği ve cinsinin belirlediği, üreticilerin 
çerezlik kabak ekme kararını bir önceki yılın ürün fiyatına göre verdiği, üreticilerin 
çoğunluğunun ekeceği tohumluğu kendi ürününden ayırdığı, üretim esnasında yeterli 
miktarda taban gübresi kullanmadığı, aynı parselde bir yıl ara ile çerezlik kabak üretildiği, 
üreticilerin sıra arası ve sıra üzeri mesafede arayış içinde oldukları, üreticilerin tarımsal 
desteklemelerde etkin bilgi kaynaklarını tarım teşkilatları olduğu, çerezlik kabak üretiminde 
etkin bilgi kaynaklarının ise bu işi iyi yaptığını düşündükleri çiftçiler, kendileri ve komşuları 
olduğu, hasat sonrası ürün kurutmada sorun yaşadıkları, üretim maliyetlerini mazot, gübre 
fiyatlarının arttırdığı, kayseri de çerezlik kabak tarımının gelişmesi için havza bazlı destek ve 
KKYDP alet-ekipman hibe desteklerine çerezlik kabağın dahil edilmesi gerektiği ve çerezlik 
kabak üreticilerinin çevre ve insan hassasiyeti yönünden duyarlı oldukları tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik Kabak(Cucurbita pepo L.), Çerezlik Kabak Üreticileri, 
Kayseri. 
 

1. GİRİŞ  
Kabak Cucurbitaceae familyası içinde meyvesi yenen sebzeler grubunda yer 

almaktadır. Meyveleri insan beslenmesinde, gıda ve kozmetik sanayinde, tohumları ise 
çerezlik olarak kullanılabilmektedir(Stuart 2006, Yanmaz ve Düzeltir 2003) Cucurbita cinsi 
içinde en fazla kültürü yapılan türler Cucurbita pepo L. (sakız kabağı), Cucurbita maxima 
Duch. (kestane kabağı) ve Cucurbita moschata Pour. (bal kabağı)’dur. Bu türlerin tohumları 
çerezlik olarak kullanılmakta birlikte en fazla yetiştiriciliği yapılan çerezlik kabak türü 
Cucurbita pepo L.’dur (Ferriol, 2000). Cucurbita pepo L.’nun anavatanı Orta Amerika’nın 
kuzeyi ve Meksika’nın yüksek yerleri olarak bilinmektedir (Bisognin, 2002). Ülkemize 
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Yunanistan üzerinden girdiği ve Trakya bölgesindeki çiftçiler tarafından benimsenerek 
buradan yetiştiriciliğinin yaygınlaştığı bilinmektedir (Düzeltir, 2004).  

Dünya kabak üretiminde; 7.000.000 ton ile Çin ilk sırada yer alırken, bunu 4.900.000 
ton ile Hindistan, 1.080.845 ton ile Rusya izlemektedir. Türkiye ise; 395.986 ton üretim 
miktarı ile dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır (FAO, 2012). Kabak Ülkemizde 
çerezlik olaraktan da yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok çerezlik kabak yetiştiriciliği 
yapılan iller, ekim alanları ve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. En çok Çerezlik Kabak yetiştirilen iller, üretim alanları(da) ve üretim miktarları(ton) (Anonim, 2014) 
İller Ekilen Alan(Dekar) Üretim(Ton) 

Kayseri 246.557 13.761 
Nevşehir  160.614  11.810 

Aksaray 38.870 3.216 
Konya  12.965  1.642 
Eskişehir  11.300  1.175 

 
Çizelge 1. İncelendiğinde 246.557 da ve 13.761ton ile en çok çerezlik kabak 

üretiminin Kayseri de olduğu, bunu Nevşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illerini takip ettiği 
görülmektedir. 

İlimizin son beş yıllık çerezlik kabak üretim alanı, miktarı ve bunun Ülke üretim alanı 
ve miktarına oranları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Türkiye ve Kayserinin Çerezlik Kabak Üretim Yılları, Alan(da), Miktar(Ton) ve Kayseri Üretiminin 
Toplam Alan(Da) ve Üretim Miktarına Oranı(%)(Anonim, 2014) 

TÜRKİYE KAYSERİ 

KAYSERİ ÜRETİMİNİN 
TOPLAM ALAN(DA) VE 
ÜRETİM MİKTARINA 

ORANI(%) 

Yıllar Ekilen 
Alan(Dekar) Üretim(Ton) Ekilen  

Alan(Dekar) Üretim(Ton) %Üretim 
miktarı 

%Ekim 
Alanı 

2013 515.808 35.586 246.557 13.761 38,67 47,80 
2012 500.807 32.144 249.517 12.356 38,44 49,82 
2011 488.003 32.396 226.675 11.119 34,32 46,45 
2010 372.572 26.694 101.706 5.462 20,46 27,30 
2009 281.352 21.971 76.850 4.356 19,83 27,31 

 
Ülkemizdeki son beş yıllık çerezlik kabak üretimine bakıldığında doğrusal bir artış 

olduğu Çizelge 2’den takip edilebilmektedir. 2013 yılına baktığımızda 515.808 da alanda, 
35.586 ton çerezlik kabak üretildiği, bu üretimin 246.557 da(%47,80’i) ve 13.761 
ton(%38,67’si)’unun ilimiz de gerçekleştiği Çizelge 2’de görülmektedir. 

Kabak çekirdeğinin tohumları insan beslenmesi için vitamin, mineral ve antioksidan 
içeren önemli bir besin kaynağıdır. Minerallerden magnezyum (%0.1), fosfor (%0.01), 
kalsiyum (%0.02) ve potasyum (%0.03), vitaminlerden ise; bol miktarda A, B, C ve K 
vitamini bulunmaktadır. Yağ oranı meyvede %1, tohumda ise %35-40’dır (Günay, 2005). 

 Kabak çekirdeği mide rahatsızlığında, böbrek taşı ve kum düşürmede, içerdiği 
“Piperazin” maddesi ile bağırsak parazitlerinde, kıl kurdu ve tenyanın düşürülmesinde etkili 
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olarak kullanılmaktadır (Günay, 2005). Ayrıca bünyesindeki bol miktarda lif sayesinde kan 
şekerinin daha dengeli yükselmesini sağladığı, kabızlık ve bazı kanser türlerinin 
önlenmesinde etkili olduğu belirlenmiştir (Ermiş, 2010). 

Ülkemizde çekirdek kabak üretim alanı, miktarı ve tüketiminin önemli seviyelere 
ulaşmasına rağmen yapılan çalışmalar son derece azdır. Şekil, renk, irilik, kenarlarının 
kalınlığı ve çıtlama kolaylığı açısından çerezlik özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesine 
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 Bu kapsamda Tomarza, Develi, Yeşilhisar ve Talas ilçelerinde 2013 yılı ÇKS 
beyanlarında çerezlik kabak ekili olduğunu beyan eden üreticiler süzülerek ilçelerdeki işletme 
sayıları belirlenmiştir. %95 güven aralığında ve ortalama %7 sapma ile anket sayısı 178 
olarak hesaplanmıştır.  
 
 

N=Popülasyon büyüklüğü 

n= örnek sayısı 

p=Popülasyon içindeki belirli bir özelliğe sahip parçaların sayısı (oran olarak). Net olarak 

bilinmiyorsa en yüksek örnek hacmine ulaşmak için 0.5 alınmalı 

q=p dışında kalan parça oranı 

p'nin varyansı 
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 2. 2. Verilerin Değerlendirilmesi 
 Çalışmadan elde edilen veriler sayısallaştırılarak Microsoft Office Excel ve SPSS 
programlarında değerlendirilmiştir. Ankette yer alan üreticilerin insan sağlığı ve çevre 
hassasiyetlerini (duyarlılıklarını) ölçmede kullanılan ifadelerin güvenilirliğini test etmek üzere 
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için Alfa Yöntemi (Cronbach Alfa 
Katsayısı) kullanılmıştır. Alfa katsayısının 0,00 ile 0,40 arasında olması ölçeğin güvenilir 
olmadığını, 0,40 ile 0,60 arasında olması ölçeğin düşük güvenilirlikte olduğunu, 0,60 ile 0,80 
arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu, 0,80 ile 1,00 arasında olması ise ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir(Akgül ve Çevik 2003). Bunun yanında 
soru ortalamalarının birbirine eşit olup olmadıklarını ve üreticiler tarafından aynı yaklaşım ile 
algılanıp algılanmadıklarını belirlemek üzere güvenilirlik testi içerisinde Hotelling T2 testi 
yapılmıştır. 
 

3. BULGULAR 
 

Bireysel Özellikler 
Çerezlik kabak üreticilerinin yaş, aile bireyleri toplam sayıları, çocuk sayıları, tarımda 

çalışan birey sayları ve kaç yıldır tarımla uğraştıkları ile ilgili ortalama değerleri, standart 
hataları, standart sapmaları, en büyük ve en küçük değerleri ve güven düzeyleri Çizelge 3’te 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Ankete katılan kişilerin yaş, aile bireyleri toplam sayıları, çocuk sayıları, tarımda çalışan birey sayları 
ve kaç yıldır tarımla uğraştıkları ile ilgili ortalama değerleri, standart hataları, en büyük ve en küçük değerleri ve 
güven düzeyleri 

  Ortalama Standart Hata Standart Sapma En Büyük En 
Küçük 

Yaş 45.08 0.83 11.10 72.00 25.00 
Aile Bireyleri Toplam Sayısı 6.28 0.21 2.80 17.00 2.00 
Çocuk Sayısı 2.95 0.14 1.91 11.00 - 
Ailede Tarımda Çalışan Birey Sayısı 2.98 0.16 2.12 16.00 1.00 
Kaç yıldır 25.53 0.86 11.53 60.00 4.00 

 
Çalışmanın yapıldığı kişilerin yaş ortalamalarının 45.08±11.10, en yaşlı kişinin 72, en 

genç kişinin 25 yaşında olduğu, toplam aile bireyleri sayısının ortalama 6.28±2.80, aile 
bireylerinin en çok 17 en az 2 kişiden oluştuğu, ailede tarımda çalışan birey sayısının ortalama 
2.98±2.12, ailede en fazla 16 kişinin, en az 1 kişinin tarımla uğraştığı, kişilerin ortalama 
25.53±11.53 yıl tarımla uğraştıkları, en çok tarımla uğraşan kişinin 60 yıl, en az 4 yıl bu işi 
yaptıkları %95 güven düzeyinde Çizelge 3’den izlenebilmektedir. 
 Çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticilerinin eğitim durumları Şekil 1’de 
verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde, çerezlik kabak üreticilerinin %80’inin İlk ve Ortaokul, 
%15’inin Lise, %4’ünün Üniversite ve %1’inin Okur-Yazar olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1. Çerezlik kabak üreticilerinin eğitim durumları dağılımı(%). 

İşletme Bilgileri 
 
Anket yapılan üreticilerin çerezlik kabak üretiminde tarla hazırlığı, ekim, çapalama, 

seyreltme, hasat ve kurutma gibi aşamalarda aile işgücü olarak yılda kaç gün çalıştıkları 
Çizelge 4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Çerezlik Kabak üretim aşamalarında yıllık harcanan aile işgücü 

  
Ortala

ma 
Standart 

Hata 
Standart 
Sapma 

En 
Büyük 

En 
Küçük 

Aile İş Gücü Olarak Yıllın Çalışma 
Süresi(Adam/ Gün /Yıl) 46,89 2,02 25,52 150,00 10,00 

 
Çizelge 4 incelendiğinde Çerezlik Kabak üreticilerinin üretim aşaması boyunca yıllık 

ortalama 46.89±25.52 gününü çerezlik kabak üretimine harcadıkları, işletme büyüklüğüne 
göre bu sürenin en fazla 150 gün yıl-1, en az 10 gün yıl-1 olduğu anlaşılmaktadır. 

Çerezlik kabak üreticilerinin arazi dağılım durumları Şekil 2’de belirtilmiştir. Buna 
göre üreticilerin %93’ü kuru, %7’si sulu koşullarda yetiştiricilik yaptığı Şekil 2’den 
izlenebilmektedir.  

 

Şekil 2. Arazilerin dağılımı(da). 
 

Çalışmanın yapıldığı üreticilerin 2013-2014 üretim yılında ekiliş beyanları Şekil 3’te 
verilmiştir. Buna göre üreticiler, 41672 da alanda (%47) çerezlik kabak, 39751 da alanda 
(%45) Tahıl (Arpa, Buğday) ve 7513 da alanda (%8) şeker pancarı, yem bitkisi, silajlık mısır 
ve meyve üretimi gerçekleştirdiklerini beyan etmişlerdir. 
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Şekil 3. Üreticilerin 2013-2014 üretim yılı ekiliş beyanları(da). 
 
 Çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticilerinin ortalama üretim miktarları(da) 
Çizelge 5’te verilmiştir. 
 
Çizelge 5. Çalışmanın yapıldığı üreticilerin ortalama üretim miktarı(da), standart hata, standart sapma, en büyük 
ve en küçük alan(da) değerleri 
  
  Ortalama Standart Hata Standart Sapma En Büyük En Küçük 

Ç. Kabak üreticileri 234,11 15,55 207,44 1000 10,00 
 
 Çizelge 5 incelendiğinde üreticilerin kişi başı ortalama 234.11±207.44 da alanda 
üretim gerçekleştirdikleri, en fazla 1000 da, en az 10 da alanda, toplamda ise 41672 da alanda 
çerezlik kabak üretimi yaptıkları görülmektedir. 
 Ankete katılan üreticilerin 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ekim alanlarının 
büyüklüğüne göre sınıflandırılması Şekil 4’te verilmiştir. Üreticilerin %58’nin 10-200 da, 
%26’sının 201-400 da, %10’unun 401-600 da, %4’ünün 601-800 da ve %2’sinin 801-1000 da 
aralarında 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ektikleri beyanında bulundukları Şekil 
4’ten takip edilebilmektedir. 

 
Şekil 4. Üreticilerin 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ekim alanlarının büyüklüğüne göre 
sınıflandırılması. 
 

Çalışmanın yapıldığı çerezlik kabak üreticilerinin kredi kullanım durumları Şekil 5’de 
verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde, üreticilerin %61’inin kredi kullandığı veya kullanıyor 
olduğu, %39’unun kredi kullanmadığı görülmektedir. 

45% 

47% 

8% 

Tahıl

Ç.Kabak

Diğer

58% 26% 

10% 
4% 2% 

10-200 da arası

201-400 da rası

401-600 da arası

601-800 da arası

801-1000 da arası

Ç
er

ez
lik

 K
ab

ak
 Ç

al
ış

ta
yı



18 
 

 
Şekil 3. Üreticilerin 2013-2014 üretim yılı ekiliş beyanları(da). 
 
 Çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticilerinin ortalama üretim miktarları(da) 
Çizelge 5’te verilmiştir. 
 
Çizelge 5. Çalışmanın yapıldığı üreticilerin ortalama üretim miktarı(da), standart hata, standart sapma, en büyük 
ve en küçük alan(da) değerleri 
  
  Ortalama Standart Hata Standart Sapma En Büyük En Küçük 

Ç. Kabak üreticileri 234,11 15,55 207,44 1000 10,00 
 
 Çizelge 5 incelendiğinde üreticilerin kişi başı ortalama 234.11±207.44 da alanda 
üretim gerçekleştirdikleri, en fazla 1000 da, en az 10 da alanda, toplamda ise 41672 da alanda 
çerezlik kabak üretimi yaptıkları görülmektedir. 
 Ankete katılan üreticilerin 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ekim alanlarının 
büyüklüğüne göre sınıflandırılması Şekil 4’te verilmiştir. Üreticilerin %58’nin 10-200 da, 
%26’sının 201-400 da, %10’unun 401-600 da, %4’ünün 601-800 da ve %2’sinin 801-1000 da 
aralarında 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ektikleri beyanında bulundukları Şekil 
4’ten takip edilebilmektedir. 

 
Şekil 4. Üreticilerin 2013-2014 üretim yılında çerezlik kabak ekim alanlarının büyüklüğüne göre 
sınıflandırılması. 
 

Çalışmanın yapıldığı çerezlik kabak üreticilerinin kredi kullanım durumları Şekil 5’de 
verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde, üreticilerin %61’inin kredi kullandığı veya kullanıyor 
olduğu, %39’unun kredi kullanmadığı görülmektedir. 

45% 

47% 

8% 

Tahıl

Ç.Kabak

Diğer

58% 26% 

10% 
4% 2% 

10-200 da arası

201-400 da rası

401-600 da arası

601-800 da arası

801-1000 da arası

19 
 

 
Şekil 5. Çerezlik kabak üreticilerinin kredi kullanım durumları dağılımı(%). 
 

Çerezlik kabak üreticilerinin hangi alanlarda kredi kullandıkları Şekil 6’da 
belirtilmiştir. Üreticilerin %57’si mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, %31’i traktör alımı, %8’i 
hayvancılık (yem kredisi, hayvan alımı), %3’ü sulama (sulama sistemi, kuyu açımı, su ücreti 
v.b.), %1’i arazi alımı gibi konularda kredi kullandıklarını beyan etmişlerdir. 

 
Şekil 6. Çerezlik kabak üreticilerinin kredi kullanım alanlarının dağılımı(%). 

Pazarlama Yapıları 
   

Çalışmanın yürütüldüğü kişilerin geçen üretim sezonunda ortalama ne kadar ürün 
sattığı ve hangi fiyattan ürününü verdiği Çizelge 6’da verilmiştir. 

 
Çizelge 6. Çerezlik kabak üreticilerinin geçen sezon satış fiyatı ve ürün miktarlarının ortalama, standart hata, 
standart sapma, en büyük ve en küçük değerleri 
  Ortalama Standart Hata Standart Sapma Toplam En Büyük En Küçük 

Satılan Miktar (ton) 5.70 0.37 5.00 1014.84 30.00 0.18 

Satış Fiyatı (kg tl) 9.26 0.09 1.19 1648.10 12.30 5.00 
 
Çizelge 6 incelendiğinde çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticilerinin kişi başı 

ortalama 5.70±5.00 ton ürün satışı yaptığı, en çok ürün satışı yapanın 30 ton ez az ürün 
satanın 0.18 ton satış gerçekleştirdiği, ürün satış fiyatının ortalama 9.26±1.19 tl kg-1 olduğu, 
ürünün en fazla 12.30 tl kg-1 en az 5 tl kg-1 dan satıldığı görülmektedir. 

Ankete katılan kişilerin tamamı 2013 yılı ürünlerini Tüccara kendi işletmelerinde 
sattıklarını beyan etmişlerdir. Üreticilerin satış şekilleri Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7 
incelendiğinde, çerezlik kabak üreticilerinin %48’inin peşin fiyata, %32’sinin vadeli, 
%20’sinin bir kısmı peşin bir kısmı vadeli şekilde ürün satışını gerçekleştirdiği görülmektedir. 
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Şekil 7. Çerezlik kabak üreticilerinin 2013 yılı ürün satış şekilleri. 
 
 Çalışmanın yapıldığı ilçedeki çerezlik kabak üreticisinin ürün satışını neredeki tüccara 
yaptığı Şekil 8’de verilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde üreticilerin %56’sının bulundukları 
ilçedeki tüccarlara, %21’inin diğer ilçedeki tüccarlara, %10’unun köyde alım-satım yapanlara, 
%7’sinin ildeki tüccarlara ve %6’sınında diğer ilde faaliyet gösteren tüccara ürününü sattığı 
anlaşılmaktadır. 

Şekil 8. Çerezlik kabak üreticisinin ürün satışını yaptığı tüccarların dağılımı(%). 

 Üreticilerin satış yerini tercih nedenleri Şekil 9’da verilmiştir. Buna göre; üreticilerin 
%62’si güvenilir olduğu için, %22’si iyi fiyat verdiği için, %7’sinin başka alternatifi olmadığı 
için aynı tüccara sattığı, %4’ünün peşin ödeme yaptığı için, %3’ünün üretim yerine yakın 
olması, %2’sinin diğer sebeplerden dolayı bu satış yerlerini tercih ettiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Şekil 9. Üreticilerin satış yerini tercih nedenleri(%). 
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ilçedeki tüccarlara, %21’inin diğer ilçedeki tüccarlara, %10’unun köyde alım-satım yapanlara, 
%7’sinin ildeki tüccarlara ve %6’sınında diğer ilde faaliyet gösteren tüccara ürününü sattığı 
anlaşılmaktadır. 

Şekil 8. Çerezlik kabak üreticisinin ürün satışını yaptığı tüccarların dağılımı(%). 

 Üreticilerin satış yerini tercih nedenleri Şekil 9’da verilmiştir. Buna göre; üreticilerin 
%62’si güvenilir olduğu için, %22’si iyi fiyat verdiği için, %7’sinin başka alternatifi olmadığı 
için aynı tüccara sattığı, %4’ünün peşin ödeme yaptığı için, %3’ünün üretim yerine yakın 
olması, %2’sinin diğer sebeplerden dolayı bu satış yerlerini tercih ettiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Şekil 9. Üreticilerin satış yerini tercih nedenleri(%). 
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 Üreticilerin tamamı ürünü hasat sonrası kilo hesabı ile satmaktadır. Satış öncesinde 
sınıflandırma yapma durumları Şekil 10’da verilmiştir. Buna göre üreticilerin %95’i satış 
öncesi ürüne herhangi bir sınıflandırma yapmazken sadece %5’i ürünü eleyerek basit bir 
sınıflandırma yaptıklarını beyan etmişlerdir. Bu durum ürün satış fiyatını etkileyen önemli 
kriterlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan satış esnasında bütün nakliye 
masraflarının ürünü alan tüccara ait olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 10. Satış öncesi ürünün sınıflandırılması durumu(%). 
 
 Üreticilerin ürünün satış fiyatını nasıl belirledikleri Şekil 11’de verilmiştir. Buna göre 
üreticilerin %64’ü önce pazardaki fiyatı öğrenip sonra en yüksek fiyatı veren alıcıya ürünü 
sattığını, %28’i alıcı ile pazarlık ederek ürünü sattığını ve %8’i alıcının teklifini kabul etmek 
zorunda olduğunu ve böylece ürünü sattığını beyan etmiştir. Özellikle borcu olan ve acil nakit 
ihtiyacı bulunanlar alıcının teklifini kabul etmek zorunda olduklarını söylemişlerdir. 

Şekil 11. Üreticinin ürünün satış fiyatını nasıl belirlediğinin dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin satış döneminde pazar fiyatını hangi kaynaklardan öğrendiği Şekil 12’de 
verilmiştir. Şekil 12 incelendiğinde, üreticilerin %58’i arkadaş ve tanıdıklardan, %30’u 
düzenli pazara giderek ve %12’si tüccardan pazar fiyatını öğrendikleri anlaşılmaktadır. 
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Şekil 12. Üreticilerin satış döneminde pazar fiyatını öğrenme kaynağı(%). 

 Çalışmanın yapıldığı üreticilere göre fiyatı belirleyen temel faktörler Şekil 13’de 
verilmiştir. Ankete katılan kişilerin %92’si ürün fiyatını belirleyen temel faktörün ürünün 
kalitesinin, %8’i ödeme zamanının etkili olduğunu beyan etmiştir. 

Şekil 13. Ürün fiyatını belirleyen temel faktörlerin dağılımı(%). 

 Üreticilerin satış esnasında ürün kalitesinin nasıl belirlendiğine dair görüşleri Şekil 
14’de verilmiştir. Şekil 14 incelendiğinde, satış esnasında ürün kalitesini belirlemede 
%54’ünün ürünün hektolitre ağırlığı, %40’ının ürünün büyüklüğü ve iriliği, %3’ünün ürünün 
temizliği ve %3’ünün ürünün cinsinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 14. Satış esnasında ürün kalitesinin belirlenmesine etki eden faktörlerin dağılımı(%). 
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 Çalışmanın yapıldığı kişilerin satış esnasında alıcının önerdiği fiyatı yetersiz bulması 
durumundaki tutumları Şekil 15’te verilmiştir. Satış esnasında alıcının fiyatının yetersiz 
bulunması durumunda üreticilerin %49’u başka alıcı için fiyat araştırması yapacaklarını, 
%28’i depoya koyup bekleteceğini, %23’ü da mecburen ürünü satacağını beyan etmişlerdir. 
Özellikle acil para ihtiyacı olan kişiler mecburen satırım yönünde beyanda bulunmuşlardır. 

Şekil 15. Üreticinin alıcının teklif ettiği fiyatı yetersiz bulması durumundaki tutumlarının dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin çerezlik kabak ekme kararını neye göre verdikleri Şekil 16’da 
belirtilmiştir. Buna göre; üreticilerin %51’i bir önceki yılın ürün fiyatının, %26’sı kendileri 
için alışkanlık olduğundan, %14’ü piyasada alıcısının varlığının ve %9’u başka ekecek ürün 
olmadığı için mecburiyetten, farklı ürün ekmek isteğinden ve buğdaya alternatif başka ürün 
olmadığı için mecburiyetten gibi diğer sebeplerin çerezlik kabak ekme kararını vermede etkili 
olduğunu beyan etmişlerdir. Alışkanlıktan dolayı ekim yaptığını beyan eden üreticiler kuru 
koşullarda buğday ve arpaya alternatif başka ürün yetiştirmediklerinden ve çerezlik kabağın 
kuru tarım koşullarında buğday ve arpadan daha fazla gelir sağladığı için çerezlik kabak ekme 
kararı verdiklerini beyan etmişlerdir. Buda aslında üreticilerin bu kararı almasındaki ana 
unsurun çerezlik kabaktan elde ettiği gelirin fazla olmasından kaynaklandığının göstergesidir. 

Şekil 16. Üreticilerin Çerezlik Kabak ekme kararını neye göre verdiklerinin dağılımı(%). 
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 Kayseri İli çerezlik kabak üreticileri ile yapılan anket çalışmasına katılan kişilerin 
herhangi bir analiz yaptırma durumu Şekil 17’de verilmiştir. Kişilerin %81'inin herhangi bir 
analiz yaptırmadığı, %19’unun ise sadece toprak analizi yaptırdığı Şekil 17’den 
anlaşılmaktadır.  
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Şekil 17. Kabak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin herhangi bir analiz yaptırma durumu(%). 
 
 Ankete katılan kişilerin çerezlik kabak tohumunda aradığı özelliklerin dağılımı(%) 
Şekil 18’de verilmiştir. Kişilerin %44’ü ektiği tohumu çeşidine göre, %29'u tohumun 
ağırlığına göre, %21'i tohumun eni ve boyuna göre, %4'ü tohumun rengine göre, %2'si ise 
tohum temizliğini ve hastalık ve zararlı yönünden bulaşık olmamasını göz önüne alarak 
ekeceği tohuma karar verdiği Şekil 18’de görülmektedir. 

Şekil 18. Çiftçilerin çerezlik kabak tohumunda aradığı özelliklerin dağılımı(%). 
 
 Çalışmanın yapıldığı kişilerin tohum kaynağı dağılımı Şekil 19'da verilmiştir. Kişilerin 
%60’ı kendi ürettiği üründen bir kısmını tohumluk olarak ayırdığı, %19'u tüccardan satın 
alarak temin ettiği, %21’i ise köy içerisindeki üreticiden tohum değişimi yoluyla, çevre 
ilçedeki üreticiden veya Nevşehir de sulu şartlarda üretim gerçekleştiren üreticilerden temin 
ettikleri Şekil 19'da görülmektedir. 
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Şekil 19. Çerezlik kabak ekimi yapan çiftçilerin tohum kaynağı dağılımı(%). 

 Çalışmanın yapıldığı çiftçilerin ekeceği tohuma ilaç uygulaması yapma durumları 
Şekil 20’de verilmiştir. Çiftçilerin %60’ının ekeceği tohuma ilaçlama yaptığı, %40'ının 
ekeceği tohuma ilaçlama yapmadığı Şekil 20' de görülmektedir. 

Şekil 20. Ankete katılan çiftçilerin ektiği tohumu ilaçlama durumları(%). 

 Tohum ilaçlaması yaptığını beyan eden üreticilerin neye karşı ilaçlama yaptıkları Şekil 
21’de verilmiştir. Üreticilerin %80’i sadece mantara karşı, %20’si ise mantar ve kesici 
kurtlara karşı tohum ilaçlaması yaptıklarını beyan etmişlerdir. 

 
Şekil 21. Üreticilerin tohum ilaçlamasını ne için yaptıklarının dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin kök çürüklüklerine ( Pythium spp., Rhizoctania spp.,  Alternaria spp., 
Fusarium spp., Sclerotinia spp.) karşı genelde %80 Thiram ve %80 Mancozeb etken maddeli 
ilaçları 200 g/100 kg tohum şeklinde kullandıkları bunun yanı sıra %35 Metalaxyl  etken 
maddeli ilaçları da ruhsatlı olmamasına rağmen tohum ilacı olarak kullandıkları tarafımızdan 
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belirlenmiştir. Kesici kurtlara(Bozkurtlar(Agrotis spp.) ve telkurtları(Agriotes spp.) karşı 25 % 
Chlorpyrifos ethyl eklili maddeli ilaçları 10-15 g/1 kg tohum şeklinde kullandıkları tespit 
edilmiştir. 
 Ankete katılan kişilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde kullandıkları gübrelerin 
dağılımı Şekil 22’de verilmiştir. Çiftçilerin %56’sı kabak yetiştiriciliğinde 20.20.0 kompoze 
gübresi, %13’ü 20.20.0+Zn süper kompoze, %9’u DAP gübresi, %6’sı DAP+20.20.0 
karışımı, %3’ü 15.15.15 gübresi, %2’si CAN+20.20.0 karışımı, %2’si DAP+CAN+20.20.0 
karışımı, %2’si ÜRE+20.20.0 karışımı, %2’si 20.20.0+%21N karışımı, 1'i 
20.20.0+ZN+%21N karışımı, diğer kısmında ise 1’i 13-24-10+ME özel kompoze, 1'i 
DAP+%33N karışımı, 1'i DAP+%21N+20.20.0 karışımı, 1'i 15.15.15+20.20.0 karışımı, 1'i 
DAP+20.20.0+15.15.15+%21N karışımı, 1'i 18-24-32 gübresi, 1'i13-24-12 gübresi kullandığı 
Şekil 22’de görülmektedir. 

Şekil 22. Ankete katılan çiftçilerin çerezlik kabak üretiminde kullandıkların gübrelerin dağılımı(%). 

 Çalışmanın yapıldığı çiftçilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde dekara kullandıkları 
gübre miktarlarının dağılımı(%) Şekil 23’de verilmiştir. Çiftçilerin %71’i dekara 20 kg, 
%10'u dekara 25 kg, %7'si dekara 13 kg, %5'i dekara 30 kg, %2'si dekara 50 kg, %1’i ise 16, 
18, 27, 35 ve 40 kg da-1 gübre kullanımları Şekil 23’de görülmektedir. 
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Şekil 23. Ankete katılan çiftçilerin çerezlik kabak üretiminde kullandıkların gübre miktarlarının dağılımı (%). 
 
 Çalışmanın yapıldığı üreticilerin münavebe uygulama durumları Şekil 24’te 
verilmiştir. Buna göre üreticilerin %91’inin münavebe uyguladığını, %9’unun ise münavebe 
uygulamadığını görülmektedir. 

Şekil 24. Çerezlik kabak üretiminde münavebe sistemi uygulayan çiftçilerin dağılımı(%). 

 Üreticilerin aynı parsele kaç yılda bir çerezlik kabak ektikleri Şekil 25’de 
belirtilmiştir. Çalışmaya katılan üreticilerin %75’i bir yıl ara ile, %9’u her yıl aralıksız, %8’i 
iki yıl ara ile, %7’si üç yıl ara ile ve %1’i 4 yıl ara ile aynı parsele çerezlik kabak ektiklerini 
beyan etmişlerdir. Özellikle sulu tarımın yapılabildiği alanlarda üretim yapan üreticiler 2,3 ve 
4 yıl ara ile aynı parsele çerezlik kabak ektiklerini beyan etmişlerdir. Kuru tarımın yapıldığı 
alanlarda üretim yapanlar büyük kısmı ya her yıl ya da bir yıl ara ile aynı parsele çerezlik 
kabak ektiklerini bildirmişlerdir. 

Şekil 25. Çerezlik kabak üretiminde çiftçilerin münavebe sistemini kaç yılda bir uyguladıklarının dağılımı(%). 
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 Üreticilerin çerezlik kabak ekim tarihlerinin dağılımı Şekil 26’da verilmiştir. 
Üreticilerin %69’unun 1-15 Mayıs, %28’inin 15-30 Nisan ve %2’sinin 1-15 Nisan, %1’inin 1-
15 Haziran tarihleri arasında çerezlik kabak ektiklerini beyan ettikleri görülmektedir.  

Şekil 26. Ankete çiftçilerin çerezlik kabak ekimi yaptıkları tarihlerin dağılımı(%). 

 Ankete katılan üreticilerin çerezlik kabak ekim derinliklerinin dağılımı (cm) Şekil 
27’de belirtilmiştir. Üreticilerin; %39’u 8-10 cm, %35’i 5-8 cm, %17’si 10 cm üzeri ve %9’u 
3-5 cm derinliğe çerezlik kabak ektiklerini beyan etmişlerdir. Buna göre üreticilerin sadece 
%35’i olması gereken derinlikte ekim yapmışlardır. Bu konuda üreticilerin bilgi eksikliğinin 
olduğu tespit edilmiştir. 

 Şekil 27. Ankete katılan üreticilerin çerezlik kabak ekiminde uyguladıkları ekim derinliklerinin dağılımı(%). 

 Çerezlik kabak üreticilerinin uyguladıkları sıra arası mesafelerin dağılımı Şekil 28'de 
verilmiştir. Şekil 28 incelendiğinde; üreticilerin %26’sının 70 cm, %15’inin 120 cm, 
%10’unun 80 cm, %10’unun 100 cm, %8’inin 140 cm, %7’sinin 130 cm, %6’sının 90 cm, 
%6’sının 150 cm, %4’ünün 125 cm, %3’ünün 170-180 cm, %3’ünün 60-50-45 cm ve 
%2’sinin 110-115 cm sıra arası mesafelerde yetiştiricilik yapmayı tercih ettikleri 
görülmektedir. Üreticiler çerezlik kabak yetiştiriciliğinde en çok tercih ettikleri 70 cm sıra 
arası mesafede, sıra üzerlerini 70 - 50 cm, sıra arası 80 cm mesafede; sıra üzerlerini 50-80 cm, 
sıra arası 100 cm mesafede; sıra üzerlerini 100-50 cm, sıra arası 120 cm mesafede; sıra 
üzerlerini 60-70-80-90 cm olarak yetiştirdiklerini beyan etmişlerdir. Buna göre çerezlik kabak 
üreticilerinin m2’de bitki sayılarının 3, 2, 1, adet m-2 olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 28. Üreticilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde uyguladıkları sıra arası mesafelerinin dağılımı(%). 
 

Çerezlik kabak üreticilerinin uyguladıkları sıra üzeri mesafelerin dağılımı Şekil 29’da 
verilmiştir. Buna göre; üreticilerin %26’sının 70cm, %24’ünün 50 cm, %14’ünün 80 cm, 
%13’ünün 60 cm, %10’unun 90 cm, %6’sının 100 cm, %4’ünün 40 cm ve %3’ünün 45 cm 
sıra üzeri mesafeleri tercih ederek yetiştiricilik yaptıkları Şekil 29’dan takip edilebilmektedir. 

 
Şekil 29. Üreticilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde uyguladıkları sıra üzeri mesafelerin dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin kullandığı Bitki Koruma Ürünlerini (BKÜ) kime danışarak aldıkları Şekil 
30’da verilmiştir. Üreticilerin %60’ı ilaç bayisine, %25’i tarım teşkilatındaki ziraat 
mühendisine ve %15’i komşusuna veya arkadaşına danışarak kullanacağı bitki koruma 
ürününü aldıklarını beyan etmişlerdir. 
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Şekil 30. Çerezlik kabak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin BKÜ kime danışarak aldıklarının dağılımı. 

 Çalışmanın yapıldığı üreticilerin dekara kaç kilo ürün aldıklarının dağılımı (kg) Şekil 
31'de verilmiştir. Şekil 31 incelendiğinde; üreticilerin %49'unun 30-50 kg da-1, %39'unun 0-
30 kg da-1, %6'sının 70-100 kg da-1, %4’ünün 50-70 kg da-1 ve %2’sinin 100kg da-1 'dan fazla 
ürün elde ettikleri anlaşılmaktadır. Burada 0-30 kg da-1 ve 30-50 kg da-1 ortalama verim 
aldıklarını beyan eden üreticiler kuru koşullarda, diğerler ise sulu koşullarda yetiştiricilik 
yaptıklarını beyan eden üreticilerdir. 

Şekil 31. Çerezlik kabak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin dekara aldıkları verimlerin dağılımı. 

 Çerezlik kabak üreticilerinin tarla hazırlığını nasıl yaptıklarının dağılımı Şekil 32’de 
verilmiştir. Buna göre; çerezlik kabak üreticilerinin %66’sının ekim yapacakları tarlayı 
sonbaharda pullukla işleyip, ilkbaharda kazayağı ile tekrar işleme, ekim ve gübreleme yapma 
ve üstüne yabancı ot ilacı uygulaması, %14’ünün sonbaharda pullukla işleme, ilkbaharda 
pullukla işleme, arkasından ilkbaharda kazayağı ile düzeltme, ekim ve gübreleme ve üstüne 
yabancı ot ilacı uygulaması, %12’sinin ilkbaharda pullukla işleme, ilkbaharda kazayağı ile 
düzeltme, ekim ve gübreleme ve üstüne yabancı ot uygulaması, %6’sının sonbaharda pullukla 
işleme, ilkbaharda kazayağı ile düzeltme, ekim ve gübreleme, üstüne yabancı ot uygulaması 
ve üstten ikinci gübre uygulaması, %2’sinin sonbaharda pullukla işleme, ilkbaharda kazayağı 
ile düzeltme, ekim ve gübreleme, üstüne tapan veya log çekme ve üstüne yabancı ot ilacı 
uygulaması şekillerinde tarla hazırlıkları ve ekimlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. 
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Şekil 32. Çerezlik kabak üreticilerinin tarla hazırlık aşamalarının dağılımı(%). 
 
 Çerezlik kabak üreticilerinin ürünü traktör ve elle çapalama durumları Şekil 33 ve 
34'de verilmiştir. Üreticilerin %52’sinin traktörle 2 defa, %47’sinin traktörle 1 defa çapa 
yaptıkları, üreticilerin %63’ünün elle çapa yapmadığı, %29’unun elle bir defa, %7’sinin elle 
iki defa çapalama yaptıkları Şekil 33 ve Şekil 34'den anlaşılmaktadır. 

  
Şekil 33. Traktörle yapılan çapa sayılarının dağılımı.        Şekil 34. Elle yapılan çapa sayılarının dağılımı. 

 Çalışmanın yapıldığı çerezlik kabak üreticilerinin sulama durumu ve su kaynakları 
Şekil 35 ve Şekil 36'da verilmiştir. Buna göre üreticilerin %87’sinin kuru koşullarda sulama 
yapmadan çerezlik kabak yetiştiriciliği yaptığı, %13’ünün sulama yaptığı, sulama yapanların 
%42’sinin su kaynağının kuyu, %29'unun DSİ kanalı, %25’inin sulama kooperatifi ve 
%4'ünün ırmak olduğu Şekil 35 ve Şekil 36’dan takip edilebilmektedir. 
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Şekil 35. Sulama durumu.         Şekil 36. Sulama kaynakları dağılımı(%). 

 Çerezlik kabak üreticilerinin sulama sayısı ve sula sistemi durumları Şekil 37 ve 38’de 
bildirilmiştir. Sulu şartlarda yetiştiricilik yapan üreticilerin %54’ünün 1-3 su %25’inin 4-6 su 
ve %21’inin 7-10 su verdiği, üreticilerin %17’sinin salma sulama %83’ünün yağmurlama 
sulama yaptıkları Şekil 37 ve Şekil 38’den takip edilebilmektedir. 

  
Şekil 37. Sulama sayılarının dağılımı(%).         Şekil 38. Sulama sistemlerinin dağılımı(%). 

Üreticiler çerezlik kabak üretiminde özellikle külleme (Erysiphae cichoracearum) ve 
yalancı mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)’ye karşı %80 Kükürt, 250 gr/lt Azoxystrobin, 
% 50 Carbendazim, 250 g / lt Triadimenol, % 50 Trifloxystrobin, 200 g/l Floupyram+200 g/l 
Tebuconazole gibi etkili maddeli ilaçlar ile mücadele yaptıkları, bu hastalıklara karşı daha çok 
sulu alanlarda yetiştiricilik yapanların mücadele ettiğini, kuru alanlarda üretim yapan 
üreticilerin daha çok ihtiyaç olduğu zamanlarda mücadeleye başvurduklarını beyan 
etmişlerdir. 

Çerezlik kabak üreticilerinin hasat kararı alma durumları Şekil 39’da verilmiştir. Şekil 
39 incelendiğinde; üreticilerin %85’inin bitkinin fenolojik durumuna göre, %11’inin bölgede 
geçerli olan hasat başlangıç tarihine, %2' sinin kendi iş yoğunluğuna ve %2’sinin piyasa 
fiyatının oluşma durumuna göre hasat zamanını belirlediği görülmektedir. 

87% 

13% 

Kuru

Sulu

42% 

4% 

29% 

25% Kuyu
Irmak
Dsi
Sulama koop

13; 54% 6; 25% 

5; 21% 

1-3 su

4-6 su

7-10 su

4; 17% 

20; 83% 

Salma sulama

Yağmurlama
sulama

Ç
er

ez
lik

 K
ab

ak
 Ç

al
ış

ta
yı



32 
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Şekil 39. Ankete katılan çiftçilerin hasat kriterlerinin dağılımı(%). 

 Çerezlik kabak üreticilerinin hasat sonrası ürünü nerede kuruttukları Şekil 40’da 
belirtilmiştir. Üreticilerin; %37’sinin tarlada sergen üzerinde, %36’sının işletme avlusunda 
sergen üzerinde, %20’sinin harman yerinde sergen üzerinde ve %7’sinin uygun toprak zemin 
üzerinde hasat sonrası ürünü kuruttuğu Şekil 40’dan izlenebilmektedir. 

                 
Şekil 40. Ankete katılan çiftçilerin hasat sonrası elde ettikleri ürünlerini kurutma yerlerinin dağılımı(%). 

 Üreticilerin çerezlik kabak ekimi yaptıkları parselleri ÇKS’ye beyan etme durumları 
Şekil 41’de verilmiştir. Buna göre üreticilerin %56’sı çerezlik kabak ektiği parselleri ÇKS 
siteminde “çerezlik kabak” diye beyan ettiğini, %44’ü ise beyan etmediğini bildirmiştir. 
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Şekil 41. Ankete katılan çiftçilerin çerezlik kabak üretim beyanlarının ÇKS sisteminde kayıtlı olma durumları. 

 Üreticilerin ekimini yapmış oldukları yerel popülasyonların dağılımı Şekil 42’de 
verilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticileri ekimini yapmış olduğu 
popülasyon şeklindeki yerel çeşit isimlerini “ÇERÇEVELİ, KADIN TIRNAĞI, ÜRGÜP 
SİVRİSİ, TOPAK, KÖŞELİ, KARE, SİVRİ ve TOMARZA KABAĞI” olarak belirtmişlerdir. 
Üreticilerin ektikleri yerel çeşitlerin dağılımı Şekil 72’de verilmiştir. Buna göre; üreticilerin 
%52’si çerçeveli, %23’ü çerçeveli ve kadın tırnağı, %6’sı çerçeveli ve ürgüp sivrisi, %5’i 
çerçeveli ve topak, %3’ü topak ve %3'ü kadın tırnağı isimli yerel popülasyonları ektiklerini 
beyan etmişlerdir. 

Şekil 42. Üreticilerin ekimini yaptıkları yerel çerezlik kabak tiplerinin dağılımı(%). 

 Üreticilerin tarımsal destek uygulamaları hakkındaki görüşleri Şekil 43'te 
belirtilmiştir. Şekil 43 incelendiğinde; tarımsal destek uygulamaları hakkında üreticilerin 
%25'inin olumlu, %50'sinin olumsuz, %12’sinin ne olumlu ne olumsuz, %8’inin çok olumsuz, 
%3’ünün çok olumlu ve %2'sinin fikri olmadığı görüşlerini bildirdikleri anlaşılmaktadır. 
Olumsuz görüş bildiren üreticiler tarımsal desteklemelerin, asıl üreticilere değil, tarla 
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Şekil 41. Ankete katılan çiftçilerin çerezlik kabak üretim beyanlarının ÇKS sisteminde kayıtlı olma durumları. 

 Üreticilerin ekimini yapmış oldukları yerel popülasyonların dağılımı Şekil 42’de 
verilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü çerezlik kabak üreticileri ekimini yapmış olduğu 
popülasyon şeklindeki yerel çeşit isimlerini “ÇERÇEVELİ, KADIN TIRNAĞI, ÜRGÜP 
SİVRİSİ, TOPAK, KÖŞELİ, KARE, SİVRİ ve TOMARZA KABAĞI” olarak belirtmişlerdir. 
Üreticilerin ektikleri yerel çeşitlerin dağılımı Şekil 72’de verilmiştir. Buna göre; üreticilerin 
%52’si çerçeveli, %23’ü çerçeveli ve kadın tırnağı, %6’sı çerçeveli ve ürgüp sivrisi, %5’i 
çerçeveli ve topak, %3’ü topak ve %3'ü kadın tırnağı isimli yerel popülasyonları ektiklerini 
beyan etmişlerdir. 

Şekil 42. Üreticilerin ekimini yaptıkları yerel çerezlik kabak tiplerinin dağılımı(%). 

 Üreticilerin tarımsal destek uygulamaları hakkındaki görüşleri Şekil 43'te 
belirtilmiştir. Şekil 43 incelendiğinde; tarımsal destek uygulamaları hakkında üreticilerin 
%25'inin olumlu, %50'sinin olumsuz, %12’sinin ne olumlu ne olumsuz, %8’inin çok olumsuz, 
%3’ünün çok olumlu ve %2'sinin fikri olmadığı görüşlerini bildirdikleri anlaşılmaktadır. 
Olumsuz görüş bildiren üreticiler tarımsal desteklemelerin, asıl üreticilere değil, tarla 
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sahiplerine ulaştığından, yetersiz olduğu ve ürün bazlı olması gerektiği yönündeki 
düşüncelerinden dolayı olumsuz bulduklarını beyan etmişlerdir. 

               
Şekil 43. Çerezlik kabak üreticilerinin tarımsal destek uygulamaları hakkındaki görüşlerinin dağılımı(%).  
 
 Üreticilerin fark ödemeleri desteğine çerezlik kabağın alınması hakkında görüşleri 
Şekil 44'de belirtilmiştir. Şekil 44 incelendiğinde; çerezlik kabağın fark ödemesine alınmasını 
çiftçilerin %98'i olumlu, %2'si ise çerezlik kabağın fark ödemesi desteği kapsamına 
alınmasını olumsuz bulduklarını beyan etmişlerdir. 

                 
Şekil 44. Çiftçilerin fark ödemeleri desteğine çerezlik kabağın alınması hakkında görüşleri(%). 

 Çerezlik kabak üreticilerinin tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi 
kaynaklarının dağılımı Şekil 45’de verilmiştir. Üreticilerin %71’i Tarım İl-İlçe 
Müdürlüklerini, %12’si köydeki üreticileri, %9’u basın, internet ve televizyonu, %7’si ziraat 
odasını, %1’i ise kooperatifleri tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi kaynakları 
olarak belirtmişlerdir. 
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Şekil 45. Üreticilerin tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi kaynaklarının dağılımı(%). 

 Çalışmaya katılan üreticilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde üretim tekniği ile ilgili 
konularda etkin bilgi kaynaklarının dağılımı Şekil 46’da verilmiştir. Şekil 46 incelendiğinde; 
üreticilerin %62’si işi iyi yapan tecrübeli üreticiden, kendisi deneme yanılma yoluyla, komşu 
ve arkadaşlarından, birbirlerini takip etmek suretiyle, %24’ü tarım teşkilatında çalışan ziraat 
mühendisinden, %9’u zirai ilaç bayiinden, %3’ü ziraat odasından ve %2’si ise tüccardan 
çerezlik kabak çekirdeğinde çeşit seçimi, toprak işleme, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı 
yönetimi gibi yetiştirme tekniği konularında bilgi aldıklarını beyan ettikleri görülmektedir. 

Şekil 46. Çerezlik Kabak üreticilerinin üretim tekniği konularında etkin bilgi kaynaklarının dağılım durumu. 

 

Üreticilerin Sorunları 
 
 Çalışmanın yapıldığı çerezlik kabak üreticilerinin toprak hazırlığı ve ekim döneminde 
karşılaştıkları sorunları Şekil 47’de belirtilmiştir. Üreticilerin %90’ı mazot fiyatının yüksek 
oluşunu, %6’sı toprak hazırlığının zamanında yapılamamasını, %2’sı toprak hazırlığı ve ekim 
sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve %2’si ise alet ve ekipman 
yetersizliğini tarla hazırlığı ve ekim döneminde karşılaştıkları problemler olarak 
bildirmişlerdir. 
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Şekil 45. Üreticilerin tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi kaynaklarının dağılımı(%). 

 Çalışmaya katılan üreticilerin çerezlik kabak yetiştiriciliğinde üretim tekniği ile ilgili 
konularda etkin bilgi kaynaklarının dağılımı Şekil 46’da verilmiştir. Şekil 46 incelendiğinde; 
üreticilerin %62’si işi iyi yapan tecrübeli üreticiden, kendisi deneme yanılma yoluyla, komşu 
ve arkadaşlarından, birbirlerini takip etmek suretiyle, %24’ü tarım teşkilatında çalışan ziraat 
mühendisinden, %9’u zirai ilaç bayiinden, %3’ü ziraat odasından ve %2’si ise tüccardan 
çerezlik kabak çekirdeğinde çeşit seçimi, toprak işleme, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı 
yönetimi gibi yetiştirme tekniği konularında bilgi aldıklarını beyan ettikleri görülmektedir. 

Şekil 46. Çerezlik Kabak üreticilerinin üretim tekniği konularında etkin bilgi kaynaklarının dağılım durumu. 

 

Üreticilerin Sorunları 
 
 Çalışmanın yapıldığı çerezlik kabak üreticilerinin toprak hazırlığı ve ekim döneminde 
karşılaştıkları sorunları Şekil 47’de belirtilmiştir. Üreticilerin %90’ı mazot fiyatının yüksek 
oluşunu, %6’sı toprak hazırlığının zamanında yapılamamasını, %2’sı toprak hazırlığı ve ekim 
sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve %2’si ise alet ve ekipman 
yetersizliğini tarla hazırlığı ve ekim döneminde karşılaştıkları problemler olarak 
bildirmişlerdir. 
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Şekil 47. Çerezlik kabak üreticilerinin toprak hazırlığı ve ekim dönemindeki sorunlarının dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin gübreleme konusunda karşılaştıkları sorunlar Şekil 48'de verilmiştir. Şekil 
48 incelendiğinde çerezlik kabak üreticilerinin %84’ünün gübre fiyatlarının yüksek 
olmasından, %15’inin gübreleme konusunda bilgi yetersizliğinden ve %1’inin alet-ekipman 
sorunundan şikayetçi oldukları görülmektedir. 

Şekil 48. Çerezlik kabak üreticilerinin gübrelemede karşılaştıkları sorunların dağılımı(%). 
 
 Çalışmanın yapıldığı üreticilerin çerezlik kabak tohumluğunda karşılaştıklarını 
söyledikleri sorunlar Şekil 49’da verilmiştir. Buna göre; üreticilerin %82’si çerezlik kabak 
üretiminde tescilli tohum çeşidinin olmayışından, %15’i tohum fiyatlarının yüksek oluşundan 
ve %3’ü tohumun kalitesindeki sorunlardan şikayetçi oldukları Şekil 49’dan 
izlenebilmektedir. 

Şekil 49. Çerezlik kabak üreticilerinin tohumluk konusundaki sorunlarının dağılımı(%). 
 
 Çerezlik kabak üretiminde üreticilerin zirai mücadelede karşılaştıkları sorunlar Şekil 
50’de verilmiştir. Üreticilerin; %47’si ilaçlı mücadele konusundaki bilgi yetersizliklerinden, 
%16’sı herhangi bir sorun olmadığından, %12’si bitki koruma ürünlerinin fiyatının yüksek 
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olmasından, %11’i hastalık ve zararlıyı bilmediklerinden, %11’i ziraat mühendisi olmayan 
bayilerin bu işi bilmediğinden, iş yoğunluklarından ve çerezlik kabakta ruhsatlı ilaç 
olmadığından ve %3’ü ilaçlamada alet-ekipman sorunundan şikâyetçi oldukları Şekil 50’den 
izlenebilmektedir. 

Şekil 50. Üreticilerin zirai mücadele konusundaki sorunlarının dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin sulamada karşılaştıkları sorunlar Şekil 51’de belirtilmiştir. Üreticilerin 
%72’si su kaynağının olmayışından, %18’i suyun yetersiz oluşundan, %8’i su maliyetlerinin 
yüksek oluşundan, %1’i sulama konusunda bilgi yetersizliğinden ve %1’i ise alet-ekipman 
yetersizliğinden şikayetçi olmuşlardır. Ankete katılan üreticilerin %72’si kuru şartlarda üretim 
gerçekleştirdiklerini beyan etmişlerdir. 

Şekil 51. Çerezlik kabak üreticilerinin sulamada karşılaştığı sorunların dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin hasat sonrası karşılaştığı sorunlar Şekil 52’de belirtilmiştir. Şekil 52 
incelendiğinde; üreticilerin %77’sinin ürünün uygun koşullarda kurutulmaması, %10’unun 
uygun depo koşullarında muhafaza edememesi, %7’sinin ürünün içindeki yabancı cisimlerin 
fazla oluşu sorunlarını yaşadığı görülmektedir. Üreticilerin %6’sında ise hasat sonrası 
herhangi bir problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 
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olmasından, %11’i hastalık ve zararlıyı bilmediklerinden, %11’i ziraat mühendisi olmayan 
bayilerin bu işi bilmediğinden, iş yoğunluklarından ve çerezlik kabakta ruhsatlı ilaç 
olmadığından ve %3’ü ilaçlamada alet-ekipman sorunundan şikâyetçi oldukları Şekil 50’den 
izlenebilmektedir. 

Şekil 50. Üreticilerin zirai mücadele konusundaki sorunlarının dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin sulamada karşılaştıkları sorunlar Şekil 51’de belirtilmiştir. Üreticilerin 
%72’si su kaynağının olmayışından, %18’i suyun yetersiz oluşundan, %8’i su maliyetlerinin 
yüksek oluşundan, %1’i sulama konusunda bilgi yetersizliğinden ve %1’i ise alet-ekipman 
yetersizliğinden şikayetçi olmuşlardır. Ankete katılan üreticilerin %72’si kuru şartlarda üretim 
gerçekleştirdiklerini beyan etmişlerdir. 

Şekil 51. Çerezlik kabak üreticilerinin sulamada karşılaştığı sorunların dağılımı(%). 
 
 Üreticilerin hasat sonrası karşılaştığı sorunlar Şekil 52’de belirtilmiştir. Şekil 52 
incelendiğinde; üreticilerin %77’sinin ürünün uygun koşullarda kurutulmaması, %10’unun 
uygun depo koşullarında muhafaza edememesi, %7’sinin ürünün içindeki yabancı cisimlerin 
fazla oluşu sorunlarını yaşadığı görülmektedir. Üreticilerin %6’sında ise hasat sonrası 
herhangi bir problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 
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Şekil 52. Çerezlik kabak üreticilerinin hasat sonrası karşılaştıkları problemlerin dağılımı(%). 
 
 Çalışmaya katılan üreticilerin ürünü pazarlama konusundaki sorunları Şekil 53’de 
verilmiştir. Buna göre; Üreticilerin %48’i borç nedeniyle ürününü hasat sonrası hemen satma 
zorunluluğundan, %45’i üründeki fiyat istikrarsızlığından, %3’ü ürünün kalitesindeki 
problemlerden, %2’si depolamada ürün kayıplarının fazla oluşundan ve %2’si tüccarın ürünün 
ucuz alma isteği olduğunu beyan etmişlerdir. 

Şekil 53. Çerezlik kabak üreticilerinin ürünü pazarlarken yaşadıkları sorunların dağılımı(%). 
 
 Çerezlik kabak üreticilerinin devletten beklentileri Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7. Çerezlik kabak üreticilerinin devletten beklentileri 
 
 

Katılıyorum Katılmıyorum Kararsızım Standart  
sapma  

Fark ödemesi destek kapsamına Çerezlik 
kabak üretimininde alınması %98 %2 %0 0.13 

K.K.Y.D.P. Alet ekipman hibe desteklerine 
Çerezlik kabak tarımında kullanılan alet ve 
ekipmanların alınması 

%98 %1 %1 0.22 

Sertifikalı Çerezlik kabak tohumu 
geliştirilerek, Sertifikalı tohum kullanım 
desteğinden faydalanılması 

%99 %0 %1 0.15 

Çerezlik kabak taban fiyatının devlet %88 %9 %3 0.43 
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tarafından belirlenmesi 
Kabak çekirdeği üretiminin tüm aşamasında 
Teknik personel desteği %88 %9 %3 0.43 

T.M.O gibi kurumların üretilen çerezlik kabak 
için alım garantisi vermesi %93 %5 %2 0.34 

Birlik yada kooperatif tarafından kurulacak 
bir kurutma tesisi kurutma işlemi sorunlarınızı 
çözer.  

%93 %6 %1 0.32 

Sınıflama ve paketleme ünitesi hasat sonrası 
işlemleri kolaylaştır. %94 %4 %2 0.35 

 
Çizelge 7 incelendiğinde ankete katılan çerezlik kabak üreticilerinin %98’inin Fark 

ödemesi destek kapsamına çerezlik kabak üretiminin alınmasını, %99’u Sertifikalı çerezlik 
kabak tohumu geliştirilerek Sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanılması istedikleri, 
üreticilerin %98’i K.K.Y.D.P. Alet-Ekipman hibe desteklerine çerezlik kabak tarımında 
kullanılan alet ve ekipmanların alınması, üreticilerin %88’i çerezlik kabak taban fiyatının 
devlet tarafından belirlenmesi, üreticilerin %88’i K. Çekirdeği üretiminin tüm aşamasında 
Teknik personel desteği, üreticilerin %93’ü T.M.O gibi kurumların üretilen çerezlik kabak 
için alım garantisi vermesi, üreticilerin %93’ü Birlik ya da kooperatif tarafından kurulacak bir 
kurutma tesisinin kurutma işlemi sorunlarını çözeceği, üreticilerin %94’ü Sınıflama ve 
paketleme ünitesi hasat sonrası pazarlama işlemlerini kolaylaştıracağı gibi konularda devlet 
desteği istedikleri yine Çizelge 7’den izlenebilmektedir. 

Üreticilerin İnsan Sağlığı ve Çevre Hassasiyetleri 
 
Çerezlik kabak üreticilerinin insan ve çevre hassasiyetlerini ölçmek üzere 17 ifadeden 

oluşan ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0,40 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ölçeğin 
düşük güvenilirlikte olduğu görülerek ankette yer alan,” Daha fazla gübre, daha fazla ürün 
demektir, Fazla su, fazla ürün demektir, Gübre ve İlaç ambalajı çevreye zarar vermez, 
Dozundan fazla kullanılan tarım ilacı çevreye zarar vermez, Tarımsal ilaç kalıntıları yıkama 
ile kaybolmaktadır” ifadeleri ölçekten çıkarılmıştır. Çalışmada değerlendirmeye alınan 12 
ifadenin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadıklarını diğer bir ifade ile üreticilerin 
verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olup olmadığını ölçmek için 
güvenilirlik testi içerisinde Hotelling T2 testi uygulanmıştır. P değerinin (sig) 0,05’den küçük 
olması üreticilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğunu 
göstermektedir. Güvenilirlik testi sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8. Çerezlik kabak üreticilerinin insan ve çevre hassasiyetleri ölçeği güvenilirlik(P<0,05)  testi sonuçları 

İfade sayısı Cronbach's 
Alpha değeri 

Hotelling's T2 
Değeri 

Hotelling's T2 
F 

Hotelling's T2 
P 

12 0,70 538,71 46,206 0,00 
 
Çizelge 8 incelendiğinde, 12 ifade ile yapılan analizde ölçeğin Cronbach Alfa 

Katsayısının 0,70 olarak hesaplandığı ve bu durumun ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 
gösterdiği, üreticilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın 
olduğunu göstermektedir (p<0,05). 
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tarafından belirlenmesi 
Kabak çekirdeği üretiminin tüm aşamasında 
Teknik personel desteği %88 %9 %3 0.43 

T.M.O gibi kurumların üretilen çerezlik kabak 
için alım garantisi vermesi %93 %5 %2 0.34 

Birlik yada kooperatif tarafından kurulacak 
bir kurutma tesisi kurutma işlemi sorunlarınızı 
çözer.  

%93 %6 %1 0.32 

Sınıflama ve paketleme ünitesi hasat sonrası 
işlemleri kolaylaştır. %94 %4 %2 0.35 

 
Çizelge 7 incelendiğinde ankete katılan çerezlik kabak üreticilerinin %98’inin Fark 

ödemesi destek kapsamına çerezlik kabak üretiminin alınmasını, %99’u Sertifikalı çerezlik 
kabak tohumu geliştirilerek Sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanılması istedikleri, 
üreticilerin %98’i K.K.Y.D.P. Alet-Ekipman hibe desteklerine çerezlik kabak tarımında 
kullanılan alet ve ekipmanların alınması, üreticilerin %88’i çerezlik kabak taban fiyatının 
devlet tarafından belirlenmesi, üreticilerin %88’i K. Çekirdeği üretiminin tüm aşamasında 
Teknik personel desteği, üreticilerin %93’ü T.M.O gibi kurumların üretilen çerezlik kabak 
için alım garantisi vermesi, üreticilerin %93’ü Birlik ya da kooperatif tarafından kurulacak bir 
kurutma tesisinin kurutma işlemi sorunlarını çözeceği, üreticilerin %94’ü Sınıflama ve 
paketleme ünitesi hasat sonrası pazarlama işlemlerini kolaylaştıracağı gibi konularda devlet 
desteği istedikleri yine Çizelge 7’den izlenebilmektedir. 

Üreticilerin İnsan Sağlığı ve Çevre Hassasiyetleri 
 
Çerezlik kabak üreticilerinin insan ve çevre hassasiyetlerini ölçmek üzere 17 ifadeden 

oluşan ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0,40 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ölçeğin 
düşük güvenilirlikte olduğu görülerek ankette yer alan,” Daha fazla gübre, daha fazla ürün 
demektir, Fazla su, fazla ürün demektir, Gübre ve İlaç ambalajı çevreye zarar vermez, 
Dozundan fazla kullanılan tarım ilacı çevreye zarar vermez, Tarımsal ilaç kalıntıları yıkama 
ile kaybolmaktadır” ifadeleri ölçekten çıkarılmıştır. Çalışmada değerlendirmeye alınan 12 
ifadenin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadıklarını diğer bir ifade ile üreticilerin 
verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olup olmadığını ölçmek için 
güvenilirlik testi içerisinde Hotelling T2 testi uygulanmıştır. P değerinin (sig) 0,05’den küçük 
olması üreticilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğunu 
göstermektedir. Güvenilirlik testi sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8. Çerezlik kabak üreticilerinin insan ve çevre hassasiyetleri ölçeği güvenilirlik(P<0,05)  testi sonuçları 

İfade sayısı Cronbach's 
Alpha değeri 

Hotelling's T2 
Değeri 

Hotelling's T2 
F 

Hotelling's T2 
P 

12 0,70 538,71 46,206 0,00 
 
Çizelge 8 incelendiğinde, 12 ifade ile yapılan analizde ölçeğin Cronbach Alfa 

Katsayısının 0,70 olarak hesaplandığı ve bu durumun ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 
gösterdiği, üreticilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın 
olduğunu göstermektedir (p<0,05). 
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Çizelge 9. Kayseri’de Çerezlik kabak üreticilerinin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya ilişkin sonuçları  

 Ortalama Standart Sapma 
Zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün elde etmek mümkün 
değildir 2,66 1,48 

Toprak işleme yöntemleri ile erozyon arasında önemli ilişki 
vardır. 2,11 1,21 

İlaçlamalarda çevreye ve doğadaki faydalılara zararı az 
olan tarımsal ilaçlar tercih edilmelidir. 1,70 0,91 

İlaçlama yapmadan önce kullanılan tarımsal aletin 
kalibrasyonu ve bakımı mutlaka yapılmalıdır. 1,47 0,62 

İlaç ambalajlarının akarsu ve göletlere atılması çevreyi 
olumsuz yönden etkilemektedir. 1,56 0,67 

Tarımsal ilaçlama yaparken koruyucu giysi kullanılmalıdır. 1,55 0,62 
Tarımsal ilaçlama yapan işçiler en az yılda bir kez sağlık 
taramasından geçmelidir. 1,70 0,81 

Çerezlik Kabakta ürünün kurutulması ve nakliyesi 
esnasında insan sağlığını etkileyecek riskler söz konusudur. 2,99 1,51 

Tüketicilerin satın aldıkları ürünün, kimin tarafından, 
nerede ve nasıl yetiştirildiğini bilme hakkı vardır. 1,56 0,70 

Toprakta olan ağır metaller, ürüne geçebilmekte ve insan 
sağlığını tehdit etmektedir. 1,90 0,93 

Tarım alet ve makinalarını kullanımında iş güvenliği riski 
bulunmamaktadır. 3,63 1,39 

İlaçlama ile hasat zamanı arasındaki “bekleme süresi”, 
Üründe kalıntı riski olmaması yönünden önemlidir. 1,70 0,78 

Ortalama   2,04 0,97 
 
Üreticilerin insan sağlığı ve çevre duyarlılığının ortalama 2.04±0.97 olduğu, en düşük 

duyarlılığın ise 1,46 ile İlaçlama yapmadan önce kullanılan tarımsal aletin kalibrasyonu ve 
bakımı mutlaka yapılmalıdır önermesi tespit edilmiştir. En yüksek duyarlılık ise Tarım alet ve 
makinelerini kullanımında iş güvenliği riski bulunmamaktadır ve Çerezlik Kabakta ürünün 
kurutulması ve nakliyesi esnasında insan sağlığını etkileyecek riskler söz konusudur 
önermelerinde sırasıyla 3,63 ve 2,99 tespit edilmiştir. 

 
Çiftçilerin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya göre duyarlılık düzeyleri 

sınıflandırması Çizelge 10’da verilmiştir. 
 

Çizelge 10. Çiftçilerin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya göre duyarlılık düzeyleri sınıflandırması 
 Kişi sayısı Yüzde(%) 
Az duyarlı(12-28) 135 75,8 
Duyarlı(29-42) 43 24,2 
TOPLAM 178 100,0 

 
Çizelge 13 incelendiğinde çerezlik kabak üreticilerinin insan sağlığı ve çevre 

duyarlılığı yönünden %76’sı az duyarlı, %24’ü duyarlı sınıfına girdiği görülmektedir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç 
 Kayseri’de Çerezlik Kabak yetiştiricilerinin bireysel özellikleri, örgütlenme durumları, 
işletme ve pazarlama yapıları, üretim teknikleri, sorunları ve insan ve çevre hassasiyetlerini 
belirlemek için yapılan çalışmada;  
 Üreticilerin çerezlik kabağın tüm vejetasyonuna (hasat ve kurutma dahil) ortalama 47 

(adam/gün/yıl)gün aile işgücü harcadıkları, 
 Ürüne herhangi bir eleme veya sınıflandırma yapmadan sattıkları, 
 Ürün fiyatını belirleyen temel faktörün ürünün kalitesi olduğu, 
 Ürün kalitesinin ürünün hektolitre ağırlığı, büyüklüğü, temizliği ve cinsinin belirlediği, 
 Üreticilerin çerezlik kabak ekme kararını bir önceki yılın ürün fiyatına göre verdiği, 
 Üreticilerin çoğunluğunun ekeceği tohumluğu kendi ürününden ayırdığı, 
 Üretim esnasında yeterli miktarda taban gübresi kullanmadığı, 
 Gübreleme, sıra arası ve sıra üzeri mesafede arayış içinde oldukları, 
 Aynı parsele bir yıl ara ile çerezlik kabak ekimi yaptıkları, 
 Üreticilerin tarımsal desteklemelerde etkin bilgi kaynaklarını tarım teşkilatları olduğu, 
 Çerezlik kabak üretiminde etkin bilgi kaynaklarının, bu işi iyi yaptığını düşündükleri 

çiftçiler, kendileri ve komşuları olduğu, 
 Hasat sonrası ürün kurutmada sorun yaşadıkları, 
 Borç nedeniyle hasat sonu ürünü hemen satma zorunluluğu ve fiyat istikrarsızlığı 

nedeniyle pazarlamada sorun yaşadıkları, 
 Üretim maliyetlerini mazot ve gübre fiyatlarının arttırdığı, 
 Kayseri de çerezlik kabak tarımının gelişmesi için havza bazlı destek ve KKYDP alet 

ekipman hibe desteklerine çerezlik kabağın dahil edilmesini istedikleri, 
 Çerezlik kabak üreticilerinin çevre ve insan hassasiyeti yönünden duyarlı oldukları, 

 
gibi sonuçlar elde edilmiştir. 
 
 Öneriler  
 
Elde edilen sonuçlar ışığında; 
 Ürününün satış öncesinde içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi ve 

büyüklüğüne göre sınıflandırılması, 

 Üreticilerin güvenilir bir kaynaktan fiyat takibi yaparak piyasanın altında bir değerde 
ürününü satmasının engellemek için Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde çerezlik 
kabak ürün fiyatının oluşturulması, 

 Üreticilerin yetiştirme tekniği (gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı yönetimi v.b.) 
konularında tarım teşkilatları tarafından eğitilerek ürün kalitesinin artırılması, 

 Üreticilerin ekim yapacağı parseller için toprak analizi yaptırması; ürün veriminin 
artmasına, fazla gübrelemenin önüne geçilmesine (nitrat kirliliği), yetersiz 
gübrelemenin önlenmesine (verim kaybı) ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı 
sağlayacaktır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç 
 Kayseri’de Çerezlik Kabak yetiştiricilerinin bireysel özellikleri, örgütlenme durumları, 
işletme ve pazarlama yapıları, üretim teknikleri, sorunları ve insan ve çevre hassasiyetlerini 
belirlemek için yapılan çalışmada;  
 Üreticilerin çerezlik kabağın tüm vejetasyonuna (hasat ve kurutma dahil) ortalama 47 

(adam/gün/yıl)gün aile işgücü harcadıkları, 
 Ürüne herhangi bir eleme veya sınıflandırma yapmadan sattıkları, 
 Ürün fiyatını belirleyen temel faktörün ürünün kalitesi olduğu, 
 Ürün kalitesinin ürünün hektolitre ağırlığı, büyüklüğü, temizliği ve cinsinin belirlediği, 
 Üreticilerin çerezlik kabak ekme kararını bir önceki yılın ürün fiyatına göre verdiği, 
 Üreticilerin çoğunluğunun ekeceği tohumluğu kendi ürününden ayırdığı, 
 Üretim esnasında yeterli miktarda taban gübresi kullanmadığı, 
 Gübreleme, sıra arası ve sıra üzeri mesafede arayış içinde oldukları, 
 Aynı parsele bir yıl ara ile çerezlik kabak ekimi yaptıkları, 
 Üreticilerin tarımsal desteklemelerde etkin bilgi kaynaklarını tarım teşkilatları olduğu, 
 Çerezlik kabak üretiminde etkin bilgi kaynaklarının, bu işi iyi yaptığını düşündükleri 

çiftçiler, kendileri ve komşuları olduğu, 
 Hasat sonrası ürün kurutmada sorun yaşadıkları, 
 Borç nedeniyle hasat sonu ürünü hemen satma zorunluluğu ve fiyat istikrarsızlığı 

nedeniyle pazarlamada sorun yaşadıkları, 
 Üretim maliyetlerini mazot ve gübre fiyatlarının arttırdığı, 
 Kayseri de çerezlik kabak tarımının gelişmesi için havza bazlı destek ve KKYDP alet 

ekipman hibe desteklerine çerezlik kabağın dahil edilmesini istedikleri, 
 Çerezlik kabak üreticilerinin çevre ve insan hassasiyeti yönünden duyarlı oldukları, 

 
gibi sonuçlar elde edilmiştir. 
 
 Öneriler  
 
Elde edilen sonuçlar ışığında; 
 Ürününün satış öncesinde içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi ve 

büyüklüğüne göre sınıflandırılması, 

 Üreticilerin güvenilir bir kaynaktan fiyat takibi yaparak piyasanın altında bir değerde 
ürününü satmasının engellemek için Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde çerezlik 
kabak ürün fiyatının oluşturulması, 

 Üreticilerin yetiştirme tekniği (gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı yönetimi v.b.) 
konularında tarım teşkilatları tarafından eğitilerek ürün kalitesinin artırılması, 

 Üreticilerin ekim yapacağı parseller için toprak analizi yaptırması; ürün veriminin 
artmasına, fazla gübrelemenin önüne geçilmesine (nitrat kirliliği), yetersiz 
gübrelemenin önlenmesine (verim kaybı) ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı 
sağlayacaktır. 
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 Hastalık ve zararlı yönetimi bakımından bölgeler arası taşınmayı önlemek için 
üreticinin tohum transferine dikkat etmesi, 

 Sertifikalı tohum geliştirilmesi, 

 Çerezlik kabak üretiminde sulu ve kuru koşullarında dekara uygulanacak saf azot ve 
fosfor miktar, cins ve uygulama zamanının araştırma kuruluşları veya üniversite 
tarafından belirlenmesi, 

 Özellikle kuru koşullarda çerezlik kabak üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için 
en az üç yıllık bir ekim deseni modellemesinin oluşturulması, 

 Kayseri koşullarında verim ve kalitenin en iyi olduğu m2'deki bitki sayısının, diğer bir 
ifade ile; sulu ve kuru koşullarda en uygun ekim derinliği, sıra arası ve sıra üzeri 
mesafelerin araştırma kuruluşları veya üniversite tarafından belirlenmesi, 

 Kayseri koşullarında, çerezlik kabağın su isteğinin belirlenerek bu konuda üreticilerin 
bilinçlendirilmesi, 

 Bölgeye kurulacak kurutma tesisi ile çiftçilerin ürün kurutmasında yaşadığı 
problemlerin önüne geçilmesi, 

 Havza bazlı destek programına çerezlik kabağın alınması, 

  KKYDP alet-ekipman destek programlarına çerezlik kabakta kullanılan alet ve 
makinelerin alınması, 

 Çerezlik kabakta ortak kalite parametreleri geliştirilerek “kaliteli ürüne iyi fiyat” 
modellemesini oluşturması,  

 Tarımsal destek uygulamalarının gözden geçirilerek, desteklerin gerçek üreticilere 
ulaşmasının sağlanması, 

 Çerezlik kabak üreticilerinin, insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri yönünden duyarlı 
olmaları nedeniyle organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında değerlendirilebileceği, 

Gibi önerilerde bulunulmuştur. 
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Kayseri Çerezlik Kabak İşleyicilerinin Mevcut Durum Analizi 

Metin YAĞCIOĞLU1, Selçuk SUNULU1 

1Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kayseri, Türkiye 

e-posta: metin-yagcioglu@hotmail.com 

Özet  
Bu çalışma Develi, Tomarza, Melikgazi, Kocasinan ve İncesu ilçelerinde çerezlik 

kabak (Cucurbita pepo L) satışı yapan tüccarların bireysel özelliklerini, işletme ve pazarlama 
yapılarını ve sorunlarını belirmek için 2014 yılında yürütülmüştür. Çalışmada birincil veri 
toplama tekniklerinden yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma neticesinde; 
tüccarların yaş ortalamalarının 48 olduğu, işletme kapasitelerinin ortalama 3932 ton olduğu, 
işletmelerinin yıllık ürün ticaretinin ortalama 1110 ton olduğu, tüccarların ürünü genellikle 
üreticinin işletmesinden aldığı, tüccarların aldıkları ürünü dökme yığın veya torbalanmış ürün 
şeklinde depoladığı, tüccarların ürün teminini öncelikle Develi ve Tomarza’dan karşıladığı, 
ürün temininde önceliğin oluşmasında ürün kalitesi, hammadde kaynağının yakınlığı, hasada 
başlama tarihi ve ürün miktarı gibi faktörlerin etkili olduğu, küçük işletmelerin ürünü eleme, 
boylama, temizleme ve çuvallama işlemlerinden sonra, büyük işletmelerin ise eleme, 
boylama, temizleme, renk ayracı ve çuvallama yaptıktan sonra ürünü sattıkları, ürün 
kalitesini; ürünün hektolitre ağırlığı, danelerin iriliği ve dolgunluğu, ürünün rengi, ürün 
içindeki yabancı madde miktarı, danelerin zedelenme durumu ve danenin şekline göre 
belirlediği, ürün fiyatını; ürünün kalitesi, ödeme zamanı, ürün çeşidi ve tipi, ürün miktarı, 
muhafaza koşul ve süresi ve işletmenin konumuna göre belirlediği, tüccarları aldıkları üründe; 
uygun olmayan kurutma ve depolama şartlarından dolayı renk değişimi ve acılaşma, ürün 
içerisindeki yabancı madde miktarının fazlalığından dolayı fire miktarının fazlalığı, ürün 
kalitesindeki bozukluk gibi problemlerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.), Çerezlik kabak tüccarı, Kayseri. 
 

Giriş 

Kabak Cucurbitaceae familyası içinde meyvesi yenen sebzeler grubunda yer 
almaktadır. Cucurbita pepo L. meyveleri insan beslenmesinde, gıda ve kozmetik sanayinde, 
tohumları ise çerezlik olarak kullanılabilmektedir (Stuart 2006, Yanmaz ve Düzeltir 2003). 

Dünya kabak üretiminde; 7.000.000 ton ile Çin ilk sırada yer alırken, bunu 4.900.000 
ton ile Hindistan, 1.080.845 ton ile Rusya izlemektedir. Türkiye ise; 395.986 ton üretim 
miktarı ile dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır (FAO, 2012). Kabak Ülkemizde 
çerezlik olaraktan da yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok çerezlik kabak yetiştiriciliği 
yapılan iller, ekim alanları ve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir (Tuik, 2014). 
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Çizelge 1. 2009-2013 yılları arasında illerin çerezlik kabak üretim ve ekilen alanları 

Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 

İller 
Ekilen 
Alan 
(Da) 

Üretim 
(T) 

Ekilen 
Alan 
(Da) 

Üretim 
(T) 

Ekilen 
Alan 
(Da) 

Üretim 
(T) 

Ekilen 
Alan 
(Da) 

Üretim 
(T) 

Ekilen 
Alan 
(Da) 

Üretim 
(T) 

Kayseri 76.850 4.356 101.70
6 5.462 226.675 11.119 249.517 12.356 246.557 13.761 

Nevşehir 87.902 5.772 141.75
0 10.374 139.062 10.944 145.129 10.423 160.614 11.810 

Ankara 13.230 529 19.120 844 17.150 884 10.075 576 8.875 548 

Konya 17.280 1.349 12.770 1.160 13.377 1.300 9.166 1.149 12.965 1.642 

Eskişehir 6.762 776 16.130 1.626 12.273 1.257 10.556 1.068 11.300 1.175 

Edirne 13.519 1.178 13.227 1.121 9.753 791 9.640 783 9.309 758 

 

Çizelge 1 incelendiğinde iller bazında 2009-2013 yılları arasındaki çerezlik kabak 
ekilen alan (Da) ve üretim miktarları (T) görülmektedir. 2013 yılı ekilen alan miktarına 
bakıldığında en çok alanı 246.557 da alan ile Kayseri, üretim miktarında ise 13.761 ton ile 
Kayseri ilk sırada gelmektedir.  

Ülkemizde çekirdek kabak üretim alanı, miktarı ve tüketiminin önemli seviyelere 
ulaşmasına rağmen yapılan çalışmalar son derece azdır. Şekil, renk, irilik, kenarlarının 
kalınlığı ve çıtlama kolaylığı açısından çerezlik özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesine 
büyük ihtiyaç vardır. Çerezlik kabakta verim ve kalitede ortaya konabilecek küçük 
iyileştirmeler bile üretici ve sanayicilerin karlılığını artırabilecek durumdadır. 

Bu çalışma ile; Kayseri’de faaliyet gösteren çerezlik kabak ticareti yapan tüccarların 
bireysel özellikleri, örgütlenme durumları, işletme ve pazarlama yapıları, sorunları ve çerezlik 
kabak tarımına bağlı sanayi ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 
Çalışmanın materyalini Tomarza, Develi, Melikgazi, Kocasinan ve İncesu ilçelerinde 

çerezlik kabak satışı yapan 14 adet tüccarla yapılan anket çalışması oluşturmuştur.  

Yöntem 
Çalışmada birincil veri toplama tekniklerinden yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

Uygulanan anket formunda çerezlik kabak tüccarlarının bireysel özellikleri, örgütlenme 
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durumları, işletme bilgileri, pazarlama yapıları, sorunları ve çerezlik kabak tarımına bağlı 
sanayi ile ilgili görüşleri sorulan sorular ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 
Çalışmadan elde edilen veriler sayısallaştırılarak Microsoft Office Excel programında 

değerlendirilmiştir. Ankette şıklı olmayan sorulara verilen cevaplar geçme sıklığına göre 
gruplandırılarak verilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmanın yapıldığı tüccarların faaliyet alanlarının dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. 
Bunda göre tüccarların %43’ünün çerezlik kabak, %36’sının çerezlik kabak ve ayçiçeği, 
%14’ünün buğday-arpa-çerezlik kabak ve %7’sinin buğday-arpa-çerezlik kabak-ayçiçeği alım 
satımı yaptıkları Şekil 1’den takip edilmektedir. 

 
Şekil 1. Tüccarların faaliyet alanlarının dağılımı (%). 

Tüccarların eğitim durumlarının dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Tüccarların %57’sinin 
lise, %29’unun ilk ve ortaokul, %7’sinin üniversite ve %7’sinin meslek yüksekokul mezunu 
olduğu Şekil 2’den takip edilebilmektedir. 

 
Şekil 2. Tüccarların eğitim durumlarının dağılımı (%). 
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Çizelge 2. Ankete katılan tüccarların yaş, işletme yaşları, çalışan sayıları, işletme kapasiteleri ve yıllık ürün 
ticareti ile ilgili ortalama değerleri, standart hataları, en büyük ve en küçük değerleri 

 Ortalama Standart Sapma En büyük En küçük 

Tüccar yaşları 48.1 10.6 69 30 

İşletme Yaşları 17.9 15.1 48 3 

Çalışan sayısı 5.1 7.5 30 1 

İşletme kapasitesi 3932,1 3005,2 10000 300 

Yıllık ürün ticareti 1110,7 1522,9 6000 100 

Çizelge 2 incelendiğinde tüccarların yaşları, işletme yaşları, çalışan sayıları, işletme 
kapasiteleri ve yıllık ürün ticareti ile ilgili ortalama değerleri, standart sapmaları, en büyük ve 
en küçük değerleri görülmektedir. 

Çerezlik kabak ticareti yapan tüccarların tarımsal üretimde bulunma durumları Şekil 
3’de verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde tüccarların %71’inin çerezlik kabak üretiminde 
bulunmadığı, %29’sının ise çerezlik kabak üretiminde bulunduğu görülmektedir. 

 
Şekil 3. Tüccarların tarımsal üretimde bulunma durumları. 

Çerezlik kabak tüccarlarının işletme yerinin seçiminde etkili olan faktörlerin dağılımı 
Şekil 4’de verilmiştir. Tüccarların %50’si sadece hammadde temininin kolaylığından, %22’si 
hammadde temini ve bölge altyapı imkanından, %14’ü sadece bölge altyapı imkanından ve 
%14’ü de pazarlama olanaklarının daha iyi olduğundan dolayı işletme yerlerini seçtiklerini 
belirtmişlerdir. 

 
Şekil 4. Tüccarların işletme yeri seçiminde etkili olan faktörler. 
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Tüccarların ürün teminini nereden ve ne şekilde karşıladıkları Şekil 5’de belirtilmiştir. 
Buna göre tüccarların %79’u ürünü çiftçi deposundan, %21’i ise çiftçi deposundan + 
üreticinin işletmeye getirdiği ürünü kilo hesabı ile, ürünün %64’ünü dökme yığın veya 
torbalanmış ürün şeklinde, %36’sını ise sadece dökme yığın şeklinde aldığı görülmektedir. 

  
Şekil 5. Tüccarın ürün teminini nereden ve ne şekilde aldığının durumu. 

 
Tüccarların ürün temin kaynaklarının dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre 

tüccarların %79’u üreticiden, %14’ü üretici + tüccardan, %7’si üretici + komisyoncudan ürün 
temini yaptıklarını beyan etmişlerdir. 

 
Şekil 6. Tüccarların ürün temin kaynaklarının dağılımı (%). 
 

Çerezlik kabak tüccarlarının ürün alımında öncelik verdiği yerlerin dağılımı Şekil 7’de 
verilmiştir. Tüccarların %57’si Develi’den, %29’u Tomarza’dan, %14’ü il içerisindeki diğer 
ilçelerden ve il dışından (Nevşehir, Eskişehir, Konya) ürün temin ettiklerini beyan etmişlerdir. 
Ürün temininde bu önceliğin oluşmasında ürün kalitesi, hammadde kaynağının yakınlığı, 
hasada başlama tarihi ve ürün miktarı gibi faktörler etkili olmaktadır. 
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Şekil 7. Çerezlik kabak tüccarlarının ürün alımında tercih önceliği verdiği yerlerin dağılımı. 
 

Çerezlik kabak tüccarlarının ürün alımında karşılaştığı sorunlar Şekil 8’de verilmiştir. 
Tüccarların %79’u çeşit ve kalitenin istenene düzeyde olmaması (%75), fiyat istikrarsızlığı ve 
çeşit ve kalitenin istenilen düzeyde olmaması (%25) gibi konularda sorun yaşarken %21’i 
herhangi bir sorun yaşamadıkları belirtmişlerdir. 

  
Şekil 8. Çerezlik kabak tüccarlarının ürün alımında karşılaştığı sorunların dağılımı. 

Çerezlik kabak tüccarlarının ürünü aldıktan sonra yaptığı uygulamaların dağılımı Şekil 
9’da verilmiştir. Buna göre tüccarların %43’ü eleme, boylama, temizleme ve çuvallama, 
%36’sı eleme, boylama, temizleme, renk ayıracı ve çuvallama, %21’i ise sadece eleme 
yaptıktan sonra ürünü sattıklarını bildirmişlerdir. 

 
Şekil 9. Çerezlik kabak tüccarlarının ürünü aldıktan sonra yaptığı uygulamaların dağılımı. 
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Çizelge 3. Tüccarların satın aldığı ürünün kalitesini belirlemede kullandıkları kriterlerin likert ölçeğinde yapılan 
puanlamaya ilişkin sonuçları  

 Ortalama Standart Sapma 

Ürünün rengi 7,07 0,73 

Yabancı madde miktarı 6,29 1,14 

Danelerin iriliği ve dolgunluğu 7,64 1,28 

Danelerin zedelenmemiş olması 4,79 0,80 

Ürünün hektolitre ağırlığı 8,43 1,40 

Danenin şekli (dar eliptik, geniş eliptik, eliptik) 4,79 0,80 

Çizelge 3 incelendiğinde tüccarların ürün kalitesini belirlemede önem sırasına göre 
ürünün hektolitre ağırlığı, danelerin iriliği ve dolgunluğu, ürünün rengi, ürün içindeki yabancı 
madde miktarı, danelerin zedelenme durumu ve danenin şekli gibi kriterleri kullandıkları 
görülmektedir. 
 

Çizelge 4. Tüccarların ürün alırken fiyatı belirlemede kullandıkları kriterlerin likert ölçeğinde yapılan 
puanlamaya ilişkin sonuçları 

 Ortalama Standart Sapma 
Ödeme zamanı 5.14 0.86 
Ürün miktarı 4.36 0.93 
Ürün kalitesi 7.00 - 
İşletmenin konumu 2.07 0.47 
Muhafaza koşul ve süresi 3.29 0.83 
Ürün çeşidi ve tipi 4.86 1.56 

 
Çizelge 4 incelendiğinde tüccarların ürünü alırken fiyatı belirlemede önem sırasına 

göre ürünün kalitesi, ödeme zamanı, ürün çeşidi ve tipi, ürün miktarı, muhafaza koşul ve 
süresi ve işletmenin konumu gibi kriterleri kullandıkları görülmektedir. 

Çerezlik kabak tüccarlarının değerlendirme durumları Şekil 10’da verilmiştir. Buna 
göre tüccarların %43’ü sadece toptancı fabrikaya, %43’ü toptancı fabrikaya, perakendeci ve 
ihracatçıya, %14’ü ise sadece toptancıya ürününü sattıkları, ürünü satın alan bu işletmelerin 
%43’ü il içi ve il dışında olduğu, %29’unun il dışında, %28’inin ise il içerisinde faaliyet 
gösterdikleri Şekil 15’den takip edilebilmektedir. Tüccarlar 30, 35, 40 ve 50 kg’lık çuvallar 
halinde ürün satışı yaptıklarını beyan etmişlerdir. Ayrıca tüccarların alım satım işlerini 
yaptıkları bürolarının olduğu tespit edilmiştir. 

26
-2

7 
K

as
ım

 2
01

4 
K

ay
se

ri



52 
 

  
Şekil 10. Çerezlik kabak tüccarlarının değerlendirme durumları. 

 
Tüccarların ürünü muhafaza şekilleri Şekil 11’de verilmiştir. Buna göre tüccarların 

%79’u ürünü çuvallı ve dökme şeklinde, %21’i sadece dökme yığın şeklinde depoladığı 
görülmektedir. 

Şekil 11. Tüccarların ürünü muhafaza şekilleri. 

 
Çerezlik kabak tüccarlarının 2013 yılı ortalama ürün alış ve satış fiyatı ve standart 

sapma değerleri %95 güven düzeyinde Çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5. Çerezlik kabak tüccarlarının 2013 yılı ortalama ürün alış ve satış fiyatları 
 Ortalama Standart Sapma % 95 güven düzeyi 
Alış fiyatı 9.25 0.55 0.32 
Satış fiyatı 10.33 0.66 0.38 

 
Çerezlik kabak tüccarlarının 2013 yılı ortalama ürün alış fiyatının 9.25±0.55TL/kg, 

ürün satış fiyatının ortalama 10.33±0.66TL/kg olarak gerçekleştiği Çizelge 5’de 
izlenebilmektedir. 
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Çizelge 6. Çerezlik kabak tüccarlarının Kayseri’de çerezlik kabak tarımı ve buna dayalı sanayi ile ilgili 
ifadelerde likert ölçeğinde yapılan puanlamaya ilişkin sonuçları 

 Ortalama Standart 
sapma 

**Ürün satış fiyatının düşük olması/fiyatlardaki değişimleri öngörememe 2.21 0.89 
***Toprak dağılımının çok parçalı olması ve verim düşüklüğü 2.86 0.53 
***Toprak hazırlığı ve ekim konusunda bilgi yetersizliği 2.93 0.27 
***Girdi maliyetlerinin yüksek olması 2.79 0.58 
***Devlet destekleri/teşviklerinin yetersiz olması 2.86 0.53 
*Makine ve ekipman eksikliği 1.64 0.93 
***Gübreleme, sulama ve ilaçlama konusunda bilgi yetersizliği  2.86 0.36 
*Tohum temininin zamanında karşılanmaması         1.36 0.74 
**Büyüme için finansman eksikliği 2.36 0.93 
**Sulama sorunları 2.07 0.92 
**İşgücü maliyeti ve işgücü temini 2.36 0.93 
*Kaliteli tohum, zirai ilaç ve doğal gübre bulmada zorlanma 1.64 0.93 
**Ürünün satışında sıkıntı yaşama   1.93 0.73 
*Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşana kadarki aracıların fazlalığı 1.86 0.95 
*Kredi temininde bürokrasi fazlalığı 1.64 0.93 
**Kredi faizlerinin yüksekliği                                             2.21 0.89 
**Alternatif ürünlerdeki fiyat değişiminin ürün fiyatına etkisi 2.29 0.83 
**İşletmelere yardımcı olacak finans yönünden destekleyecek herhangi bir 
yapının olmaması(finans kaynağı kooperatif, birlik v.s) 2.36 0.93 

***Piyasada ticari kimliği olmadan alım satım yapan(kayıtsız çalışan 
tüccarlar) aracıların fazlalığı 3.00 - 

***Ç.kabakta yurt dışından ürün ithalatı tüccarları olumsuz etkilemektedir 2.71 0.61 
***Taban fiyatını belirleyerek, alım politikası uygulayan bir devlet 
kurumunun olmaması 2.79 0.58 

***Ürün planlamasının düzenli yapılmaması nedeniyle bazı yıllarda yeterli 
miktarda ürün bulunmaması 3.00 - 

*Önemli değil, **kısmen önemli, ***önemli 

Çerezlik kabak tüccarları Kayseri’de çerezlik kabak tarımı ve buna dayalı sanayi ile 
ilgili ifadelerden tohum temininin zamanında karşılanmamasını önemsiz olarak görürken, 
piyasada ticari kimliği olmadan alım satım yapan aracıların fazlalığı ve ürün planlamasının 
düzenli yapılmaması nedeniyle bazı yıllarda yeterli miktarda ürün bulunmamasını en önemli 
sorun olarak gördükleri Çizelge 6’da bildirmişlerdir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

SONUÇ 

Kayseri’de Çerezlik Kabak tüccarlarının bireysel özellikleri, örgütlenme durumları, 
işletme ve pazarlama yapıları, sorunları ve Kayseri’de çerezlik kabak tarımı ve buna dayalı 
sanayinin gelişmesi ile ilgili görüşlerini öğrenmek için yapılan çalışmada; 

 Çerezlik kabak tüccarlarının %43’ünün sadece çerezlik kabak, %36’sının ayçiçeği ve 
çerezlik kabak alanlarında faaliyet gösterdikleri, 

 Tüccarların yaş ortalamalarının 48, en yaşlı tüccarın 69, en geç tüccarın 30 yaşında 
olduğu, 

 Tüccarların %57’sinin lise, %29’unun ilk ve ortaokul, %7’sinin üniversite ve %7’sinin 
meslek yüksek okul mezunları oldukları, 
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 Çerezlik kabak ticareti yapan firmalarının yaş ortalamalarının 18, en eski firmanın 48 
yıl, en yeni firmanın 3 yıldan beri faaliyet gösterdiği, 

 Çerezlik kabak ticareti yapan işletmelerde ortalama 5 kişi, en çok 30 kişi ve en az 1 
kişinin çalıştığı, 

 Çerezlik kabak ticareti yapan işletmelerde işletme kapasitelerinin ortalama 3932 ton,  
en büyük değerinin 10000 ton en küçük değerinin 300 ton olduğu,  

 İşletmelerinin yıllık ürün ticaretinin ortalama 1110 ton, en büyük değerinin 6000 ton 
ve en küçük değerinin 100 ton olduğu, 

 Tüccarların %71’inin çerezlik kabak üretiminde bulunmadığı, %29’sının ise çerezlik 
kabak üretiminde bulunduğu, 

 Tüccarların %50’si sadece hammadde temininin kolaylığından, %22’si hammadde 
temini ve bölge altyapı imkanından, %14’ü sadece bölge altyapı imkanından ve %14’ü de 
pazarlama olanaklarının daha iyi olduğundan gibi kriterlere göre işletme yeri seçiminde 
bulundukları, 

 Tüccarların ürün alım şeklinin %79’unun çiftçi deposundan, %21’inin çiftçi 
deposundan + üreticinin işletmeye teslimi şeklinde olduğu, 

 Tüccarların aldığı ürünün %64’ünü dökme yığın veya torbalanmış ürün şeklinde, 
%36’sı ise sadece dökme yığın şeklinde aldığı, 

 Tüccarların %79’u üreticiden, %14’ü üretici + tüccardan, %7’si üretici + 
komisyoncudan ürün temini yaptıkları, 

 Çerezlik kabak tüccarlarının öncelikli olarak ürünleri %57 Develi’den, %29 
Tomarza’dan, %14 il içerisindeki diğer ilçelerden ve il dışından aldıkları, 

 Ürün temininde önceliğin oluşmasında ürün kalitesi, hammadde kaynağının yakınlığı, 
hasada başlama tarihi ve ürün miktarı gibi faktörlerin etkili olduğu, 

 Tüccarların %79’u çeşit ve kalitenin istenene düzeyde olmaması gibi sorunlar 
olduğunu, %21’i ise herhangi bir sorun olmadığını, 

 Yaşanılan sorunlar içerisinde tüccarların %75’i sadece çeşit ve kalitenin istenilen 
düzeyde olmadığından, %25’ i ise hem çeşit ve kalitenin istenilen düzeyde olmadığından hem 
de fiyat istikrarsızlığı olduğundan, 

 Tüccarların %43’ü eleme, boylama, temizleme ve çuvallama işlemleri, %36’sı eleme, 
boylama, temizleme, renk ayıracı ve çuvallama işlemleri, %21’i ise sadece eleme işlemi 
yaptıktan sonra ürünü sattıkları, 

 Tüccarların ürün kalitesini belirlemede önem sırasına göre ürünün hektolitre ağırlığı, 
danelerin iriliği ve dolgunluğu, ürünün rengi, ürün içindeki yabancı madde miktarı, danelerin 
zedelenme durumu ve danenin şekli gibi kriterleri kullandıkları, 

 Tüccarların ürünü alırken fiyatı belirlemede önem sırasına göre ürünün kalitesi, ödeme 
zamanı, ürün çeşidi ve tipi, ürün miktarı, muhafaza koşul ve süresi ve işletmenin konumu gibi 
kriterleri kullandıkları, 

 Tüccarların %43’ünün sadece toptancı fabrikaya, %43’ünün toptancı fabrikaya, 
perakendeci ve ihracatçıya, %14’ünün ise sadece toptancıya ürününü sattıkları,  

 Ürünü satın alan bu işletmelerin %43’ü il içi ve il dışında olduğu, %29’unun il dışında, 
%28’inin ise il içerisinde faaliyet gösterdikleri, 

 Tüccarların %79’u ürünü çuvallı ve dökme şeklinde, %21’i sadece dökme yığın 
şeklinde depoladığı, 
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şeklinde depoladığı, 
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 Tüccarların 2013 yılı ortalama ürün alış fiyatının 9.25±0.55TL/kg, ürün satış fiyatının 
ortalama 10.33±0.66TL/kg olarak gerçekleştiği, 

 Tüccarların ürün pazarlama sırasında, satışların uzun vadeli olmasında kaynaklı bütçe 
yetersizliği, fiyat oluşturma sorunu, ürün kalitesindeki problemler, tüccarlar arasındaki aşırı 
rekabet, kayıt dışı çalışan ve ürün toplayan stokçuların dönemsel olarak fiyat yükseltmeleri, 
pazarlamada yetişmiş personelin olmayışı, ürün fiyatını belirleyecek borsanın olmayışı, 
dönemsel yeterli miktarda hammadde yokluğundan kaynaklı ithalat gibi konularda sorun 
yaşadıkları, 

 Bu sorunların çözümü için ise çerezlik kabak tüccarlarının bir araya gelerek birlik 
oluşturmaları, borsa kurularak dış ve iç piyasayı dengeleyecek fiyat oluşturması veya fiyatın 
devlet tarafından belirlenmesi, tarım teşkilatlarının çerezlik kabakta yıllık ürün tahmin ve 
durum raporu hazırlamaları gibi öneriler sundukları, 

 Tüccarların Kayseri’de çerezlik kabak tarımı ve buna dayalı sanayi ile ilgili 
ifadelerden tohum temininin zamanında karşılanmamasını önemsiz olarak görürken, piyasada 
ticari kimliği olmadan alım satım yapan aracıların fazlalığı ve ürün planlamasının düzenli 
yapılmaması nedeniyle bazı yıllarda yeterli miktarda ürün bulunmamasını en önemli sorun 
olarak gördükleri, 

 Tüccarlar, çiftçilerin bilinçsiz olduğu, münavebe uygulamadığı, çerezlik kabağının 
yeterince tanıtılmadığı, çerezlik kabak borsasının olmadığı, çerezlik kabağın alternatif 
kullanım alanına yönelmediği için, Kayseri’nin çerezlik kabak potansiyelini yeteri kadar 
değerlendirmediği görüşünde oldukları, 

 Tüccarların Kayseri ilinde üretilen kabağın pazarlama konusunda yaşadığı sorunların 
aşılması için; ürün kalite ve temizliğinin artırılması, çiftçilerin yetiştirme tekniği konularında 
bilinçlendirmesi, ürün fiyatının belirlenmesinde ortak kalite parametrelerinin oluşturulması, 
ürünün tanıtım ve reklamının yapılması, ürünün taban fiyatının belirlenerek fiyat istikrarının 
sağlanması, ürün ekim planlamasının yapılması, ürünün havza bazlı destek programına 
alınması ve üreticilerin aktif birlik veya kooperatif kurması gibi önerilerde bulundukları, 

 Tüccarları Kayseri ilinde tarıma dayalı sanayi firmalarının karşılaştıkları sorunların; 
kalitesiz hammadde, kayıtsız alım satım yapan stokçu, komisyoncu varlığı, ürünün fiyat 
politikası, sermaye eksikliği, kredi faizlerinin yüksekliği, hammadde temininde istikrarın 
olmayışı, ürünün ithalatı, tüccarlar arası rekabetin fazlalığı, ürün satışlarında vade 
zamanlarının uzun olduğu, 

 Tüccarların Kayseri ilinde tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla yatırım 
amaçlı desteklerin artırılması, çiftçilerin eğitilmesi, üretim alanlarının yoğun olduğu yerlerde 
fabrikasyonu teşvik edici adımların atılması, tescilli tohum çeşitlerinin kullanımı ve 
geliştirilmesi, ürün bazlı destek miktarının artırılması, sulanabilir arazi varlığının artırılması, 
kaliteli hammadde üretiminin artırılması gibi konuların desteklenmesi gerektiği, 

 Tüccarların Kayseri ilinde tarımsal altyapının geliştirilmesi ve üretimin artırılması 
amacıyla devletin yapacağı desteklerin; sertifikalı çerezlik kabak tohumu geliştirmesi, havza 
bazlı destek programına çerezlik kabağın yapılması, arazi toplulaştırmalarının yapılması, kayıt 
dışı firmaların kayıt altına alınması, ürün planlaması ve ürüne destek miktarının artırılması, 
projesi çizilen alanlarda sulu tarıma geçişin hızlandırılması gibi kriterler olduğu, 

 Tüccarların Kayseri ilinde çerezlik kabak tarımının gelişmesi için özel sektörün; 
kurutma, eleme, sınıflandırma, kavurma ve paketleme ünitelerini içeren modern tesis kurumu, 
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ürünün reklam ve tanıtımı, üretim aşamasında alım garantili sözleşme ürün modeli gibi 
alanlarda yatırım yapması gerektiği, 

 Tüccarlar Kayseri ili çerezlik kabak tarımının gelişmesi için İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün asıl hedefinin; çiftçilerin yetiştirme tekniği konularında (tarla 
hazırlığı, ekim ve münavebe, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlı yönetimi vb.) eğitimi, 
ürün için yıllık tahmin ve durum raporlarının oluşturulması, çiftçi - tarım teşkilatı – tüccar – 
üniversite iş birliği ve iletişimin geliştirilmesi, havza bazlı destek programında yer alması için 
gerekli çalışmalar yapması, hastalık ve zararlı yönetiminde gerekli surveyleri yaparak saha 
raporu hazırlaması, olması gerektiği, 
 
gibi neticeler elde edilmiştir. 

ÖNERİLER 
Kayseri ilindeki çerezlik kabak tüccarlarının işletme yapılarını, pazarlama sorunlarını, 

sektöre bakış açılarını değerlendirdiğimiz bu çalışmamızın sonuçlarına göre; 

 Tüccarların %79’u çeşit ve kalitenin istenilen düzeyde olmadığını bildirmişlerdir, bu 
kapsamda çerezlik kabak üreticilerinin yetiştirme tekniği konularında (tarla hazırlığı, ekim 
mesafesi (sıra arası, sıra üzeri), çeşit (sertifikalı tohum kullanımı), gübreleme, sulama, 
hastalık ve zararlı yönetimi gibi konularda tarım teşkilatları tarafından eğitilmesi, araştırma 
kuruluşları ve üniversiteler tarafında tescilli çeşit geliştirilerek yetiştirme isteklerinin ortaya 
konulması, 

 Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde kurulacak olan çerezlik kabak borsasının alım ve 
satımlarda taban fiyatını belirlemesi, 

 Tüccarlar arasında ürün alımında ortak kalite parametreleri ortaya konularak kaliteye 
göre ürün fiyatlandırılmasının yapılması, 

 İl genelinde faaliyet gösteren tüccarların neredeyse tamamı ürünü aldıktan sonra 
eleme, boylama, renk ayırımı vb. işlemleri yapıp daha büyük işleyici fabrikalara ürün satışını 
gerçekleştirmektedir. Tüccarların ülke geneline hitap edecek işleyici fabrikalar kurarak, 
doğrudan tüketiciye ürün satışı yapması, 

 Tüccarlar çiftçiden aldıkları üründe %7-8 fire meydana geldiğini bildirmişlerdir. 
Üreticiler satış öncesi üründe yapacakları eleme ve sınıflandırma işlemleri ürünlerinin daha 
yüksek fiyattan satmalarına sağlayacağı, 

 Kayseri ilinde üretilen çerezlik kabağın pazarlama konusunda yaşadığı sorunların 
aşılması için; ürün kalite ve temizliğinin artırılması, çiftçilerin yetiştirme tekniği konularında 
bilinçlendirmesi, ürün fiyatının belirlenmesinde ortak kalite parametrelerinin oluşturulması, 
ürünün tanıtım ve reklamının yapılması, ürünün taban fiyatının belirlenerek fiyat istikrarının 
sağlanması, ürün ekim planlamasının yapılması, ürünün havza bazlı destek programına 
alınması ve üreticilerin aktif birlik veya pazarlama kooperatif kurması gerektiği, 

 Tüccarların ürün bulmada yaşadıkları dönemsel problemlerin ve sektörel planlama 
yapabilmeleri için yıllık Kayseri ili çerezlik kabak durum ve tahmin raporunun hazırlanması, 

 Çerezlik kabakta fiyat istikrarsızlığının önüne geçebilmek için birlik, kooperatif üretici 
temsilcisi ve devletin bir araya gelerek fiyat oluşturması, 

 Çerezlik kabak tarımında ileride karşılaşılacak sorunların önüne geçebilmek için 
münavebeye uyulması gerektiği, 
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ürünün reklam ve tanıtımı, üretim aşamasında alım garantili sözleşme ürün modeli gibi 
alanlarda yatırım yapması gerektiği, 

 Tüccarlar Kayseri ili çerezlik kabak tarımının gelişmesi için İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün asıl hedefinin; çiftçilerin yetiştirme tekniği konularında (tarla 
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raporu hazırlaması, olması gerektiği, 
 
gibi neticeler elde edilmiştir. 
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 Çerezlik kabak tarımının gelişmesi için özel sektörün; kurutma, eleme, sınıflandırma, 
kavurma ve paketleme ünitelerini içeren modern tesis kurumu, ürünün reklam ve tanıtımı, 
üretim aşamasında alım garantili sözleşme ürün modeli gibi alanlarda yatırım yapması, 
 
gibi öneriler sunulmuştur. 
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Türkiye’de Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği 

Dr. Sali FİDAN1 

1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir 

e-posta: sfidan2001@yahoo.com 

GİRİŞ 

Bazı kabakgil türlerinin orijin merkezi olan Türkiye’de, Cucurbitaceae familyasına ait 
olan kabak türlerinin büyük bir bölümü rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde kabak 
tohumları bazı meyve türlerinde olduğu gibi kuruyemiş olarak tüketilmekte, bunun yanında 
çikolata, şekerleme, ekmek ve pasta sanayinde kullanılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde 
çekirdek kabağı yetiştiriciliğinin yayılmaya başladığı görülmektedir.  Fazla bakım istememesi 
tohumlarının muhafazanın kolay ve saklama süresinin uzun olması üretimin daha hızlı 
yaygınlaşmasını sağlamaktadır(Yanmaz R., Düzeltir B., 2003) 

Kabak çekirdeği yağ, protein, mineral maddeler ve aminoasitler yönünden de zengin 
olup, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kabak tohumları %35-40 oranında yağ,  ve 
%35-40 protein içermektedir. Ayrıca, kabak tohumlarının Ca, K, Mg, Fe ve Zn gibi mineral 
maddeler ve B vitamini yönünden de zengin olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak tiamin ve 
niacin içermektedir.  Kabak tohumlarının sahip olduğu protein kolayca hazmedilebilmekte ve 
amino asit dengesinin iyi olmasından dolayı 2-5 yaş arasındaki çocukların beslenmesinde 
kullanılabilmektedir. Zengin bir yağ kaynağı olması nedeniyle kabak tohumlarından elde 
edilen yağ, gıda sanayinin yanında ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır(Düzeltir 
B.,Yanmaz R, 2004) 

Kabak çekirdekleri(kabuksuz çeşitler) özellikle Avrupa’da Avusturya, Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yağı için yetiştirilmektedir. Bu ülkelerde 
üretilen kabak çekirdeklerinin yağ içerikleri yaklaşık %50 civarındadır. Bunun dışında Rusya 
ve bazı Afrika ülkelerinde çekirdek kabaklarının başta besin kaynağı olmak üzere tıbbi ve 
farklı amaçlar için kültürü yapılmaktadır (Murkovic ve ark.,1996). 

İç Anadolu’nun bazı illerinde pancar yetiştiriciliğinin azalmasıyla boşalan alanlar ve 
cazip hale gelmeye başlayan çerezlik kabak çekirdeği fiyatları ile birlikte çerezlik kabak 
yetiştiriciliği başlamış ve giderek artmaktadır. Çerezlik kabak yetiştiriciliğinin son yıllarda 
hızla artmasının sebebini artan talebe bağlı olarak oluşan piyasa fiyatı ile açıklamak ta 
mümkün olabilir. Şöyle ki;   

  
         Verim           Satış Fiyatı(*)  Brüt Gelir    
Kuru tarım       50 kg/da  8TL/kg   400TLda 
Sulu tarım      100 kg/da  8TL/kg   800TLda 

*: Son üç yılda oluşan piyasa fiyatı ortalaması 
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Yukarıda verilen dekara ortalama verim, piyasa satış fiyatı ve bunların sonucu olarak 
ulaşılan gelir değerleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmede; çerezlik kabakta 
yetiştiriciliğinde aynı alanda yetiştirilebilecek alternatif ürünlere göre (buğday, pancar, nohut 
vb.) elde edilen gelir düzeyi oldukça tatminkârdır.  

Tablo 1. Ülkemizde Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Yapılan İller, Üretim Alanları ve Üretim Miktarları* 

İL  ALAN(da) ÜRETİM(ton ) 

Erzincan  280 30 

Tekirdağ  1.087 121 

Edirne  9.309 758 

Kırklareli  218 24 

Balıkesir  290 39 

Çanakkale  130 13 

Afyon  2.634 321 

Eskişehir  11.300 1.175 

Sakarya  5.195 712 

Ankara  8.875 548 

Konya  12.965 1.642 

Karaman  5.950 696 

Kahramanmaraş  220 44 

Kırıkkale  170 17 

Aksaray  38.870 3.216 

Niğde  7.900 420 

Nevşehir  160.614 11.810 

Kırşehir  1.725 122 

Kayseri  246.557 13.761 

Sivas  445 33 

Yozgat  475 29 

Çankırı  510 45 

*:TUİK 2013 Yılı Tarımsal İstatistik Verileri  
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Tablonun da incelenmesinden görüleceği üzere ülkemizde gerçekleştirilen çerezlik 
kabak üretiminin büyük bir bölümü 13761 ton ile Kayseri ve 11810 ton Nevşehir illerinde 
gerçekleştirilmektedir.  Bu illeri 3216 ton ile Aksaray, 1642 ton ile Konya, 1175 ton ile 
Eskişehir ve 758 ton ile Edirne illeri izlemektedir.   

 

  1. KABAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 Bir ürünün kârlı bir şekilde tarımı yapılmak isteniyorsa o bitkinin bitkisel 
özelliklerinin iyi bilinmesi ve yetiştiricilik şartlarının da ona göre uyarlanması gerekmektedir. 
Buradan hareketle kabak hakkında bazı bilgileri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.  

1.1. Anavatanı: Kabakların menşey bölgesinin Amerika olduğu ve Anadolu kabakları 
üzerinde araştırmalarda, çerezlik kabağında içerisinde yer aldığı Cucurbita pepo' nun 
Anavatanının Anadolu olacağını çünkü Anadolu’da zengin kabak çeşitliliğine rastlandığı 
belirtilmektedir.  Bu nedenle kabağın Anadolu koşullarına kolayca adapte olabileceğini ve 
yetiştiriciliğinde doğru tarım teknikleri kullanıldığında çok ciddi problemlerle 
karşılamayacağı söylenebilir.  

1.2. Sınıflandırılması: Kabaklar botanik bakımından; Cucurbita pepo, (yazlık kabak) 
Cucurbita maxima (kestane kabağı) ve Cucurbita moschata(bal kabağı) olmak üzere üç kısma 
ayrılır(Günay 1983). 

2. BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

2.1. Bitki: Sakız kabaklarında gövde 50-100 cm çapında, toplu bir bitki 
görünümündedir. Çok ender hallerde gövde yan dallar uzayarak bitki yayvan bir hal alır. 
Kestane ve bal kabaklarında gövde toprak üzerinde yayılır. Kollar 2-3 m hatta 5-6m' ye kadar 
uzanabilir. Bitki üzerinde 4-6 adet yan dal meydana gelir. 

 Toprak üzerinde yayılım şekli ve kapladığı alana bakılarak sakız kabaklarının 
yetiştirme şartları ve kültürel uygulamalara bağlı olarak sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin 
yaklaşık 50-100 cm aralığında ayarlanması gerektiğini belirtebiliriz.  

Broderick (1982), dik formda gelişme gösteren kışlık kabaklarda(Cucurbita maxima) 
verimliliğin sarılıcı gelişme gösterenlere oranla daha yüksek olduğunu ve birörnek meyve 
oluşumunun daha fazla olduğunu dolayısıyla hasat işlemlerinin daha kolay yapılabildiğini 
belirtmektedir.  
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Resim 1. Kabakta karşılaşılan değişik tipleri. 
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popülasyonlar kullanıldığından; çiftçi tarlarında karşılaşılan bazı kabak bitkilerinde yaprak 
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bilinmediğinde, bazı yanlış anlamalara sebep olabilmekte hastalık kaynaklı olduğu 
düşünülebilmektedir. 

 
Resim 2. Kabakta karşılaşılan değişik yaprak tipleri. 
 

2.4. Çiçekler ve Meyve: Bitkiler belli bir büyüklüğe ulaşınca, önce erkek çiçekler 
daha sonra dişi çiçek açmaya başlar. Erkek çiçekler dişilere göre bazen 1-2 hafta önce oluşur 
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ve açar. Çiçeklenme 1,5-3 ay devam eder. Bu esnada ilk açan dişi çiçeklerin meyveleri olduğu 
gibi, bırakılırsa, meyveler büyümeğe ve irileşmeğe başlar. İçinde çekirdekler olgunlaşır. 
Kendi haline bırakılmış bitkiler 1-6 arasında kabak meyvesi meydana getirir.  

 Çerezlik kabakta tohum için olgun meyve hasadı yapıldığından kabağın meyvesinin 
büyüklüğüne bağlı olarak bitkinin sınırlı sayıda meyve taşıyabileceği unutulmamalıdır. Zira 
bazı çiftçiler 1-3 meyveden sonra bitkinin meyve bağlamadığını çiçeklerini döktüğü 
zannederek endişeye kapılabilmektedir.  

 
Resim 3. Kabakta görülen çiçek tipleri(dişi çiçek-erkek çiçek). 
 

2.5. Tozlanma ve Döllenme: Kabak özellikle gösterişli çiçeklere ve monoik bitki 
yapısına sahip olmasından dolayı tamamen yabancı tozlanmaya açıktır(Günay A. 1983). 
Meyvelerin oluşması için çiçek tozlarının dişi çiçek üzerine taşınması gerekmektedir. 
Kendiliğinden ya da rüzgarla olmayan bu iş için mutlaka bir taşıyıcıya ihtiyaç vardır. Bal 
arıları, kabaklarda tozlanmayı sağlayan en önemli taşıyıcılardır. Çerezlik olarak üretimi 
yapılan kabaklarda, arı kovanları ihmal edilmemelidir. Çünkü, amaç tohum eldesidir. 
Çekirdek verimini artırmanın yolu da tüm çiçeklerin tam döllenmesini sağlamak olduğuna 
göre, bu işi en iyi yapan arının kabak yetiştiriciliği yapılan alanlarda mutlaka bulundurulması 
gerekir. Kabak tarlalarına konacak kovan sayısı 5 dekar alan için 1-2 kovan olacak şekilde 
belirlenebilir. 
 

2.6. Tohum: Morfolojik olarak kabak tohumları 2 ana grup altında toplanabilir: 

1. Gri-beyazdan esmere kadar değişen, kenarları kalınlaşmış ve daha koyu renkli olanlar (C. 
Moshata)  

2. Çekirdek ve kabuk kenarı rengi ile diğer özellikleri aynı olanlar;  

a) Tohumları beyaz veya bronzdan kahverengine kadar değişenler (C. Maxima) 

b) Çerezlik kabaklarında içerisinde yer aldığı C. pepo.L.’nin tohumları yuvarlak beyaz 
veya hafif güneş renginde olup 10-20 mm uzunlukta, 5-15 mm genişlikte, ve 1-3mm 
kalınlığındadır. Bin dane ağırlığı 200-400g dır(Günay 1983). 
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Resim 4. Çerezlik kabak çekirdekleri. 
 

3. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Kabaklar sert iklimden hoşlanmaz, soğuktan çabuk zarar görür, 00C sıcaklıkta 
bitkilerde üşüme şoku meydana gelir, -1 ve -2 derecede süratle donarak ölür. Kabakların 
gelişme derecesi 10 0C’nin üstündeki sıcaklardır. En iyi 20-250C'de gelişir. Sıcaklığın 
düşmesi ve artması büyümeyi yavaşlatır. Fazla kurak ve sıcaktan etkilenir, çoğu kez mantari 
enfeksiyon meydana gelir. Kurak yanında fazla nemden de hoşlanmaz. İlk ve son donların 
kabaklar üzerine olumsuz etkisi vardır.  

Tohumlar çimlenme güçlerini 5-10 yıla kadar muhafaza eder. 10oC'den itibaren 
çimlenmeğe başlar, en iyi çimlenme sıcaklığı 20- 250C'dir. Çimlenme 4-8 gün arasında 
meydana gelir. Bazı kabaklarda çimlenme sırasında ışığın varlığı çimlenmeyi kısıtlar. 

Kabak ışıktan hoşlanır. Işık miktarının azalması dişi çiçek oranını azaltır, verimi 
düşürür. Bu yüzden ağaç altlarında, üretim yapılamaz. Kabaklarda vejetasyon süresi 100-180 
gün arasında değişir. Kabaklar her türlü toprak üzerinde yetişirse de, fazla ağır ve fazla kumlu 
toprakları pek sevmez. Daha çok humus miktarı fazla gevşek, besin maddesi zengin, orta ağır 
toprakları tercih eder. 
 

4. YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

4.1. Kullanılan Çeşitler/Tohumluk: Ülkemizde yetiştirilmekte olan çerezlik 
kabaklar, çoğunlukla Cucurbita pepo L. türüne dahildir. Az miktarda da Cucurbita moschata 
türüne giren bal kabağı tohumları kullanılmaktadır. 

4.2. Çeşit Sorunu: Çerezlik olarak ekilmek üzere az sayıda çeşit tescil edilmiş 
olmasına rağmen maalesef bu çeşitler yetiştiricilikte yer alamamış halihazırda;  bugün için 
çerezlik kabak yetiştiriciliğinde çok büyük bir oranda içerisinde değişik tipler bulunduran 
popülasyonlar tohumluk olarak kullanılmaktadır. Üreticilerin çoğu çerezlik kabak 
yetiştiricilinin yoğun olarak yapıldığı yerlerden getirilen popülasyon niteliğinde olan 
tohumları kullanırken, bir kısım üreticiler ise daha homojen ve verimli gördükleri çerezlik 
kabak tarlalarından topladıkları meyvelerinden tohum almakta ve bunları yetiştiricilikte 
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kullanmaktadır. Bu durum elde edilen ürünün kalitesi buna bağlı olarak ta pazar değerini 
oldukça azaltmaktadır. 

Bugün çerezlik kabak yetiştiricilinde çeşitlerden ziyade değişik çekirdek tiplerine 
sahip tiplere sahip olan popülasyon isimlerinden bahsetmek daha doğru olacaktır.  Bunları da 
şöyle sıralayabiliriz.  

 Hanım Tırnağı: Dar bir çekirdek yapısına sahiptir. Bu tip; çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinin ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde özellikle Trakya bölgesinde daha 
çok yetiştirilmiştir. Günümüzde tercih edilme oranı oldukça azalmıştır. Ancak doğu 
bölgelerimizde belli oranda bir talebe sahiptir. 

  Nevşehir Tipi(Tombak, Çerçeveli): Daha ovalimsi ve geniş bir çekirdek tipidir. Ve 
halihazırda en çok yetiştiriciliği yapılan tiptir. Daha çok kuru alanlarda yapılan yetiştiricilikte 
tercih edilmektedir.  

 Ürgüp Sivrisi: Çekirdek genişliği ve tipi Hanım tırnağı ve Nevşehir tipi arasındadır. 
Halihazırda en iyi pazar fiyatına sahip olan tip olup, daha çok sulu alanlarda yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.  

Yapılacak ıslah çalışmalarıyla çerezlik kabakta verim ve kalitede ortaya 
çıkarılabilecek iyileştirmeler üretici ve sanayicilerin karlılığını arttırılmasında ve çerezlik 
kabak yetiştirme alanlarının artmasında etkili olacaktır.  

 
Resim 5. Üretimi yapılan değişik kabak çekirdeği tipleri(Nevşehir, Ürgüp sivrisi ve Hanım tırnağı). 
 

4.3. Yetiştirme Tekniği: Çekirdek kabağı ilk yetiştirilmeye başlandığı yıllarda daha 
çok sulu koşullarda yetiştirilmişse de daha sonraları kıraç koşullarda da yetiştiriciliğe 
başlanmış ve günümüz itibarıyla kuru ekim alanları sulu alanlarının oldukça üzerine çıkmıştır. 
Çerezlik kabak üretiminin oldukça önemli bir bölümünün yapıldığı Kayseri ve Nevşehir 
illerinde %80-90 oranında kuru tarım yapılırken, Konya, Eskişehir ve Sakarya illerinde ise 
%90’ a varan oranlarda sulu tarım yapılmaktadır.  

4.4. Tarla Hazırlığı ve Gübreleme: Çekirdek kabağı yetiştirilecek olan tarla 
sonbaharda derin olarak sürülmeli ve bu esnada mümkünse dekara 4-6 ton arasında ahır 
gübresi verilmelidir. Buna 1-2 ton iyi yanmış güvercin veya tavuk gübresi de karıştırılabilir. 
Çiftçi şartlarında ahır gübresi kullanımı yok denecek seviyelerdedir. Ahır gübresinin 
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sonbaharda toprağa verilmesi daha uygundur. Hele tavuk ve güvercin gübresi karıştırılacaksa 
mutlaka sonbaharda toprağa karıştırılmalıdır. Ağır gübresi kullanıldığında kimyasal gübre 
kullanımı yarıya indirilebilir. 
 Sadece ticari gübre kullanılacak olduğunda ilkbaharda ekimden önce toprak analiz 
sonuçları dikkate alınarak; 

30 kg/da triple süper fosfat,  

20 kg/da potasyum nitrat,  

20 kg/da amonyum nitratlı gübre toprağa karıştırılmalıdır. 

Çiftçilerin kullandığı gübre miktarları, kullanılan etkili madde açısından durum 
değerlendirilecek olduğunda;  çiftçi daha çok kompoze(20-20) ve DAP gübrelerini 
karıştırarak dekara yaklaşık 20-25 kg olacak şekilde uygulama uygulama yoluna gitmektedir.  

Fosforlu ve potaslı gübreler ekimden önce, azotlu gübrelerin ise partiler halinde 
verilmesi önerilir. Daha sonra hem gübrenin toprağa karışmasını sağlamak hem de yabancı 
otları temizlemek amacıyla kazayağı çekilmelidir.  

4.5. Tohum Ekimi: Hava ve toprak şartlarına göre, toprak sıcaklığı 10- 12°C‘ yi 
bulduğunda kabağın toprak yüzeyine çıktığı tarihte son donların bitmiş olacağı şekilde tohum 
ekimi yapılmalıdır. Bu tarih İç Anadolu şartlarında genellikle Nisan sonu-Mayıs başıdır. 

Tohum ekiminde mibzer kullanılabilir. Bunun yanında elle ekim yapan üreticiler de 
bulunmaktadır. Kullanılan çeşidin dikine büyüme göstermesi veya yayılıcı gelişme göstermesi 
dikkate alınarak tohumlar 60x60 cm, 70x70 cm veya 80x80 cm sıra arası ve sıra üzeri 
aralıklarla tohum ekimi yapılabilir.  

Çiftçi tarlalarında yapılan uygulamalar açısından durum değerlendirilecek olduğunda; 
genelde; 

Kuruda: 90x90cm ile 1x1m,  

Suluda:70x40-30 sıra arası ve sıra üzeri mesafeler kullanılmaktadır. 
Mibzerle ekimde 600-700 g/da, elle ekimde 1-1.5 kg/da tohum kullanılır. Tohumlar 3-

5cm derinliğe gömülmelidir. Ekimden sonra kaymak tabakası bağlamış ise bu tabaka 
çepinlerle kırılır. Veya hafif bir yağmurlama yapılır. Tohum ekiminden 5-7 gün sonra bitkiler 
toprak yüzüne çıkmağa başlar.  

Dweikat ve Kostewicz (1989), ekim sıklığının kabak çekirdeği tohum üretimini 
etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, yazlık kabaklarda yüksek ekim 
sıklığı (4–6 bitki/m2) ve yüksek dozlu azot gübrelemesini (134–202 kg/ha) maksimum 
meyve/tohum verimi için tavsiye etmektedirler.  

 
4.6. Çapa Seyreltme: Bitkiler 3-4 yapraklı döneme geldiğinde; kaymak tabakasını 

kırma,  yabancı otları temizleme amacıyla çapa yapılır. Eğer elle ekim yapılmışsa, ilk çapayla 
birlikte her ocakta 1 sağlıklı bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. İlk çapadan 3-4 hafta 
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sonra gerekirse 2. çapa yapılır. Daha sonra bitki toprak yüzeyini kapattığı için çapaya gerek 
duyulmaz. Çiftçi uygulaması olarak ise; gübreleme kısmında da belirtildiği üzere gerek 
çapalama gerek gübre karıştırma işlemleri traktör arkasına takılan kazayakları ile 
yapılmaktadır.   

4.7. Sulama: Yağışların yeterli olduğu durumda ekimden yaklaşık 40-45 gün sonra ilk 
kabak meyveleri göründüğünde 1.sulama yapılır. İlk sulamayla birlikte 10-15 kg/da amonyum 
nitrat gübresi verilir. İlk sulamadan 2-3 hafta sonra 2. sulama yapılır. Kabaklar tohum 
oluşturduktan sonra hasat edilecekleri için meyveler tohumluk meyve iriliğini aldıktan sonra 
sulamaya gereksinim duymazlar. Ancak sulama çekirdek kabağı yetiştiriciliğinde tohum 
verimi ve iriliğini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle meyve tutumu ve irileşmesi 
sürecinde sulamaya gereksinme duyacağı unutulmamalıdır. 

Çiftçi uygulaması olarak ise; sulama yılda 4-5 kez, yağmurlama şeklinde ve her 
seferinde yaklaşık 7-8 saat su verilecek şekilde yapılmaktadır.  

Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde artan gelire paralel olarak suyun daha ekonomik 
kullanıldığı bir sulama sistemi olan damlama sulamaya da geçilebilir. Bu yöntemde, şayet 
uygun bir su yönetimi yapılırsa önemli oranda su tasarrufu söz konusudur (Daarusman ve 
ark., 1997). 

Yazlık kabakta kök derinliği oldukça sığdır. Toprakta sudan kaynaklanan bir sorun 
olmaması için toprağın faydalı su kapasitesinin %65’ den fazla kullanılmasına müsaade 
edilmemesi gerekir (Mario ve ark. 1997). Toprağın 40-50 cm derinliğinde bulunan kabak 
kökleri hızlı olarak gelişir. Sulama programının aşırı nem veya su stresini önleyecek şekilde 
yapılması gerekir. Topraktaki suyun yeterli miktarda olmaması meyvelerde olumsuzluklar 
oluşturabilir. Fakat, aşırı sulama suyu uygulamaları ise kök ve gövdede çürümelere sebep 
olabilir (Richard ve ark. 2002).  

 
4.8. Hasat Zamanı ve Verim: Çekirdek kabaklarında meyve hasadı, tohumların 

irileşip olgunlaşması için tam olgunluk döneminde yapılmaktadır. Bitkinin yapraklarının ve 
gövde kısmının tamamen sararıp kahverengine dönüştüğü, meyve sapının kuruyarak bitki 
gövdesinden kolayca ayrılacak duruma geldiği tam olgunluk döneminde, yani yaklaşık 
ekimden 110-120 gün sonra hasada başlanır. Hasat meyveyi bitkiye bağlayan sapın kesilmesi 
veya kırılması şeklinde olur. Hasat edilen meyveler yağış söz konusu değilse tarlada 4-5 gün 
süreyle bekletilebilir. Bu tohumun meyveden ayrılmasını kolaylaştırır. Hasat edilen meyveler 
yağışlı havalarda ıslak toprak yüzeyinde bırakılmamalıdır. 

Yanmaz ve Düzeltir (2003), çekirdek kabağının meyve olarak dekara 3-4 ton, çekirdek 
olarak ise sulu şartlarda 110-120, kıraç koşullarda 75-80 kg verim verdiğini belirtmektedir.  

 Halihazırda İçanadolu şartlarında kuru tarım alanlarında çiftçilerin ortalama verimleri 
30-40 kg/da civarında değişim göstermektedir. Sulu tarım alanlarındaki verimler ise bir üstte 
verilen 100-120 kg/da değerleri civarında olmakla birlikte, bazen 150 kg/da’ varan verimler 
de elde edilmektedir.  
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Resim 6. Çerezlik kabakta hasat zamanı tarla görünümü. 

4.9. Tohum Ayırma ve Kurutma: Hasat edilen meyvelerden tohumlar çekirdek 
çıkartma makineleri kullanılarak veya elle ayrılır. Günümüzde elle tohum çıkarma oldukça 
azalmıştır. Ayrılan tohumlar, beton, çadır vb. çekirdek kurutma yerlerine getirilir ve  açık 
havada doğrudan güneş görmeyen kurutma yerlerinde 10-15 gün bekletilerek %7-8 neme 
kadar kurutulur. Kurutulan çekirdekler, çuvallara konularak nemsiz ambarlarda saklanır. 
Satışa hazır hale getirilir.  

 
Resim 7. Tohum ayırma ve kurutma. 

4.10. Hastalık Ve Zararlıları: Çiftçi tarlarında en çok rastlanan hastalıklar; külleme 
ve ZYMV dir. Külleme genelde kabakların olgunlaşma devresi sonlarında geldiği için çok 
büyük zararlar oluşturmaz. Ancak daha erken geldiği durumlarda kimyasal mücadele yoluna 
gidilmelidir.  

ZYMV’ ye daha çok sulanan alanlarda ve küllemeye göre daha erken devrelerde 
rastlanmaktadır. ZYMV’ye bulaşık bitkiler tarlada görüldüğünde uzaklaştırılması ve 
yayılmasını önlemek için yayıcı olan vektörlere karşı kimyasal mücadele yoluna 
başvurulmalıdır.  
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ÖZET 

İster taze kabak meyvesi üretiminde isterse çerezlik kabak çekirdeği üretiminde olsun 
eksik ve aşırı su uygulamaları verim kaybına yol açar ve ürün kalitesini de düşürür.  Verimli, 
kaliteli ve kazançlı bir üretimin gerçekleştirilebilmesi için bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun 
zamanında uygulanması gereklidir. Bu amaçla öncelikle sulama yapılacak toprağın bazı 
fiziksel özellikleri yanında özellikle su tutma karakteristiklerinin bilinmesi büyük önem taşır. 
Sonra toprak nem ölçüm sistemleri yardımıyla veya geliştirilmiş modern su tüketimi tahmin 
yöntemleri yardımıyla bitkinin tükettiği su miktarı ve toprak nem durumu takip edilmelidir. 
Bu şekilde sulama programlamaları bilimsel bir yönteme dayandırılmalı ve sulamalar icra 
edilmelidir. Aksi halde bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarının zamanında ve yeterince 
uygulanması mümkün değildir. Su tasarrufuyla birlikte kabak çeşitlerinde verim ve kalite 
artışı sağlamasından ve hastalık meydana gelme olasılığını düşürmesinden dolayı öncelikle 
sulamada yüzey altı damla ve damla sulama sistemleri ön plana çıkmaktadır. Damla 
sulamanın kullanılamadığı şartlarda ise kabak bitkisinin sulanmasında karık sulama yöntemi 
önerilmektedir. Kabak bitkisi kuraklığa karşı biraz toleranslı bir bitkidir. Bu nedenle bitkinin 
ihtiyaç duyduğu sudan kesinti yapılması durumunda büyük verim kayıpları oluşmaz. Suyun 
kıt olduğu yerlerde bitki su ihtiyacının tam karşılanarak daha küçük alanlarda tarımının 
yapılması yerine suyu eksik karşılanarak daha büyük alanlarda tarımının yapılması yoluna 
gidilir. Bu şekilde aynı miktar su ile daha fazla üretim gerçekleştirilebilir. Tuzluluğa karşı 
toleranslı bir bitki olan kabak, 4.7 dS/m toprak tuzluluk düzeyine kadar verim kaybetmez 
fakat bu eşik düzeyi aşıldığında her bir birim tuzluluk artışı için %9.7 oranında verim kaybı 
meydana gelir.  

Anahtar kelimeler: Kabak, sulama, su verim ilişkisi 
 

GİRİŞ 

Türkiye’nin yenilenebilir su kaynaklarının tamamının kullanılması durumunda tarım 
alanlarının tamamını sulamak mümkün değildir. Kaldı ki yenilebilir su kaynaklarının hali 
hazırda %25 kadarı evlerde ve endüstride kullanılmaktadır. Giderek nüfusun artması ve 
endüstrideki ilerlemeler nedeni ile tarıma ayrılan su miktarı da azalacaktır. Küresel ısınmanın 
tüm dünyayı tehdit ettiği günümüzde su kaynaklarının daha etkin kullanılması gereklidir.  

Dünyada ve Türkiye’de tarım mevcut su kaynaklarını en fazla tüketen bir sektördür. 
Ancak tarımda su kullanımı esnasında meydana gelen su kayıpları nedeni ile sulama 
randımanları son derece düşüktür. Tarımsal sulamada etkinliğin artırılması için kapalı sulama 
sistemlerine doğru bir geçiş süreci yaşanmakta ve Türkiye’de basınçlı sulama sistemlerine 
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yönelik destekler sağlanmaktadır. Suyun daha etkin kullanımı için sulama sistemlerinin 
modernizasyonu yanında bitki su ihtiyaçlarının bilinmesi ve uygulanacak su miktarlarının 
belirlenmesi de gerekir. Aksi halde en etkin bir sulama sistemi ile bile aşırı su uygulamaları 
yapılabilir.  

Bitki su tüketimi dinamik bir karaktere sahiptir. Hava şartlarına ve bitki gelişme 
dönemlerine göre sürekli şekilde değişim gösterir. Bitki su tüketiminin isabetli bir şekilde 
belirlenebilmesi için ya toprak nemini ölçmeye dayalı teknikler veya hava şartlarına dayalı 
modern tahmin sistemleri kullanılmaktadır. Son zamanlarda bitkiye dayalı ölçüm yöntemleri 
kullanılarak da sulamalar planlanmaktadır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın neticede 
toprakların özellikle su tutma açısından özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Ayrıca bitkilerin 
yetiştirildiği bölgelerde yapılacak araştırmalar ile su tüketimine ve bitki su ilişkilerine yönelik 
katsayılar elde edilmelidir. Tüm bunlara ilaveten bu modern sulama teknolojisini anlayabilen, 
çiftçilere bu konuda yön verebilecek ve sulamaları yönetebilecek mühendislerin sulama 
örgütlerinde istihdamı gereklidir.  

Kayseri ve Nevşehir illerinde kabak tarımı özellikle çerezlik kabak çekirdeği üretimi 
amacıyla yapılır. Bu bitki ile bölge tarımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlanması 
yanında aynı zamanda ekim nöbeti tahıllara alternatif teşkil eder. Bölgede son zamanlarda 
yapılan sulama yatırımları ile daha önceden kuru tarım şartlarında yetiştirilen bu bitki suya 
kavuşacak ve sulu tarım oranı artacaktır. Menemencioğlu ve ark. (2013) tarafından yapılan bir 
anket çalışmasında Kayseri’de çerezlik kabak yetiştiriciliğinde sulu tarımın %27 olduğu 
belirlenmiştir. 

Kabak sebze olarak tüketilirken, kabak tohumları çerezlik olarak tüketilir. Kimi 
ülkelerin mutfaklarında kabak tohumundan çıkarılan yağ salata sosu katkısı veya özel ekmek 
çeşitlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Kabak tohumları yağ, -sitosterol ve E vitamini 
içerir. Eczacılıkta çeşitli ilaçlar için üretim materyalidir. Antik çağlardan beri tıpta kullanıla 
gelen kabak tohumlarından üretilen ilaçlar ile prostat ve idrar sistemi rahatsızlıkları tedavi 
edilmeye çalışılmaktadır (Ghanbari ve ark., 2007). Kabak ve kabak çekirdeği vitaminler, 
protein, yağ, karbonhidrat ve mineral madde bakımından insan beslenmesinde önemlidir 
(Paksoy ve Aydin, 2004). 

Ülkemizde yetiştirilmekte olan çekirdek kabaklarının çoğunluğu Cucurbita pepo L. 
türüne dahil olması yanında az miktarda da Cucurbita moschata türüne giren kabaklar da 
yetiştirilmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 2014).  

Kabak bitkileri verimli, organik maddeye sahip iyi drenajlı topraklarda en iyi şekilde 
yetişir (Hess ve ark., 1997). Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulu tarımda tarla içi su yönetim 
uygulamaları, bitki verimini en çok etkileyen faktördür (Al-Omran ve ark., 2005). Bitkiye 
uygulanan su miktarı azaldıkça kabak verimi ve verim bileşenleri düşmektedir (Kuşluk ve 
ark., 2013).  Tohum ekiminden hasada kadar kabak bitkisi aşırı suya karşı duyarlıdır ve aşırı 
sudan zarar görebilir (Hess ve ark., 1997). Bu nedenle bir bölgede kabak bitkisinin su ihtiyacı 
belirlenmeli ve sulamalar yoluyla bitki ihtiyacı zamanında ve yeteri kadar karşılanmalıdır. 
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içerir. Eczacılıkta çeşitli ilaçlar için üretim materyalidir. Antik çağlardan beri tıpta kullanıla 
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uygulamaları, bitki verimini en çok etkileyen faktördür (Al-Omran ve ark., 2005). Bitkiye 
uygulanan su miktarı azaldıkça kabak verimi ve verim bileşenleri düşmektedir (Kuşluk ve 
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belirlenmeli ve sulamalar yoluyla bitki ihtiyacı zamanında ve yeteri kadar karşılanmalıdır. 
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Bu çalışmada kabak bitkisinin kuraklığa karşı tepkisi, aşırı su uygulamalarına karşı 
tepkisi, tuzlu şartlarda yetiştirilebilme potansiyeli, bitki su tüketimi, en uygun sulama 
stratejisi, uygun sulama yöntemleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  
  

Kabak Bitki Su İlişkisi 

Kabak bitkisinin ihtiyaç duyduğu su miktarından daha eksik veya aşırı su 
uygulanmalarının önemli verim kayıplarına yol açtığı belirlenmiştir (Amer, 2011). Bitkinin su 
ihtiyacının nispeten düşük karşılanmasına karşılık oluşan nispi verim kaybı, o bitkinin 
susuzluğa veya kuraklığa karşı toleransının bir ölçüsü olarak kullanılır. Nispi su tüketimindeki 
düşüşe karşılık verimde oluşan nispi kayıp arasında kurulan ilişkiden verim tepki faktörü diye 
adlandırılan bir katsayı (ky) elde edilmektedir.  Eğer ky katsayısı 1’den büyük ise bitki su 
eksikliğine karşı duyarlı iken ky katsayısı 1’den küçük ise su eksikliğine karşı toleranslı bitki 
olarak nitelendirilir (Doorenbos ve Kassam, 1986).  

Taze kabak meyveleri için (Cucurbita pepo L.) verim tepki faktörü ky= 0.81 ve kabak 
çekirdeği için ise ky= 0.77 olarak belirlenmiştir (Amer, 2011). Dolayısıyla kabak bitkisi su 
eksikliğine karşı toleranslı bir bitkidir. Bu katsayılara göre bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun 
%30 eksik karşılanması durumunda, taze kabak meyve verimi %24 ve tohum verimi ise %23 
düşecektir. Buna göre kabak bitkisi kesinti yapılan su oranına göre daha düşük bir oranda 
verim kaybetmektedir (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Kabak meyve ve tohumlarında eksik sulama uygulamalarının etkisi (Amer, 2011). 

Bitkilerin aşırı suya maruz bırakılması durumunda da aynı verim tepki faktörü, 
kullanılmaktadır. Bu sefer bitki ihtiyacından nispeten yüksek olan su uygulama oranı ile nispi 
verim kaybı arasında bir ilişki kurulur. Kabak bitkisi taze meyve verimi için verim tepki 
faktörü ky= 0.54 ve tohum verimi için ise ky= 0.24 olarak belirlenmiştir (Amer, 2011). 
Bitkinin ihtiyaç duyduğu suya göre %30 daha fazla su uygulanması durumunda taze meyve 
veriminde %16 kayıp ve tohum veriminde ise %9 kayıp meydana gelecektir (Şekil 2).    
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Su stresi kabak meyveleri deformasyonunu hızlandırır ve meyvelerin pazarlanmasında 
bir problem oluşturur (Ertek ve ark., 2004). Sulamalar, aşırı su ve eksik su uygulamalarından 
sakınılarak programlanmalıdır.  Hasatta yeterli sudan daha düşük toprak nemi şekli bozuk 
kabak meyveleri sonucu doğurur. Buna karşın çok aşırı toprak suyu kök ve sürgün çürüklüğü 
hastalıklarını şiddetlendirir (Richard ve ark., 2002). 

 
Şekil 2. Kabak meyve ve tohumlarında aşırı sulama uygulamalarının etkisi (Amer, 2011). 

Tuzluluğa karşı orta derecede toleranslı bir bitki olan kabak, 4.7 dS/m toprak tuzluluk 
düzeyine kadar verim kaybetmez fakat bu eşik düzeyi aşıldığında her bir birim tuzluluk artışı 
için %9.7 oranında verim kaybı meydana gelir. Toprakta %15-20 yıkama gerçekleşmesi 
durumunda kabak üretiminde 3.1 dS/m düzeyine kadar tuzlu sular sorunsuz kullanılabilir. 
Ancak tuzlu su kullanılması durumunda yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. Tuzluluğu 5.8 
dS/m olan topraklarda %10’luk bir kaybı ile bitki yetiştirilebilir. Bu durumda tuzluluğu 3.8 
dS/m olan sular da kullanılabilir (Ayers ve Westcot, 1989). Ertek ve ark. (2004) Van’da 9.54 
dS/m düzeyinde tuzlu su kullanarak yaptıkları denemede dekardan 4.47 tona varan taze kabak 
verimi elde etmişlerdir.  

Bitki Su Tüketimi 

Kabağın toplam gelişme süresi çeşitli kabak türleri için 90-120 gün arasında 
değişmektedir. Mısır’da yapılan bir çalışmada kabağın toplam gelişme dönemi ilkbahar 
dönemi için 93 ve sonbahar dönemi için 101 gün sürmüştür (Amer , 2011). Rakıma göre 
değişim göstermesiyle birlikte genellikle Kayseri bölgesinde kabak ekimi 1 Mayısta (121.gün) 
ve hasadı ise Ağustos ayının 2.yarısında (230.gün) yapılır. Rakımı yüksek olan yerlerde ekim 
tarihi Mayıs ayı ortalarına doğru kayarken hasat tarihide Eylül ayı başlarına kayar. Yapılan 
gözlem ve araştırmalar sonucunda Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği üretimi ortalama 
olarak toplam 110 gün civarında sürmektedir.  Bu durumda bitki su tüketimi açısından 
başlangıç dönemi 1-24 Mayıs tarihleri arasına, gelişme dönemi 24 Mayıs-3 Temmuz arasına, 
orta dönem 3 Temmuz-31 Temmuz arasına ve son dönem 31 Temmuz-18 Ağustos tarihleri 
arasına denk gelir. Allen ve ark. (1998) tarafından ilk, orta ve hasat bitki katsayıları bal kabağı 
ve kışlık kabaklar için sırasıyla 0.5-1.0-0.80, sakız kabağında ise 0.5-0.95-0.75 alınması 
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önerilmiştir. Bu durumda çerezlik kabak tohumu yetiştiriciliği için Orta Anadolu Bölgesinde 
özellikle de Kayseri civarında çerezlik kabak içn yaklaşık bitki su tüketimi katsayısı eğrisi 
Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 3. Orta Anadolu ve özellikle Kayseri civarında çerezlik kabak tohumu yetiştiriciliği için bitki su tüketimi 
katsayısı (Kc) eğrisi. 

Şekil 1’de çizilen Kc eğrisine göre kabak bitkisi günlük ortalama bitki su tüketimi 
Mayıs ayında 2.3 mm, Haziran ayında 3.9 mm, Temmuz ayında 5.2 mm ve Ağustos ayında 
ise 4.5 mm su tüketecektir. Toplam gelişme dönemi boyunca yaklaşık olarak bitki ortalama 
430 mm suya ihtiyaç duyacaktır. Amer (2011) bahar döneminde Mısır’da yaptığı çalışmada 
kabağın bitki su tüketimini damla sulama için 304 mm ve karık sulama için 344 mm 
bulmuştur. Ertek ve ark. (2004) karık sulama ile Van’da kabak bitki su tüketimini 336-539 
mm arasında belirlemişlerdir. Bu çalışmalar dikkate alındığında Kayseri’de kabak bitkisi 
yetiştirme döneminin büyük bir kısmının yaz aylarında geçmesinden dolayı tahmin edilen 430 
mm’lik bitki su tüketimi makul bir tahmindir.  

Sulama Suyu İhtiyacı ve Sulama Aralığı 

Yağışların bitki su ihtiyacını karşılayamadığı dönemlerde bitkilerin eksik kalan su 
ihtiyacı sulama sistemleri yoluyla kontrollü şekilde sulama yapılarak sağlanır. Kaliteli ve 
verimli üretim için sulamaların zamanında yapılması ve her sulamada yeterli kadar su 
uygulanması son derece önemlidir. Sulama zamanının kaçırılması durumunda bitkiler su 
eksikliğinden dolayı stres yaşarlar ve verim kaybederler. Ghanbari ve ark. (2007) 10040 cm 
ekim normunda oldukça geniş (21 gün) sulama aralığına göre 14 günde bir yapılan sulamalar 
sonucunda %73 ve 7 günde bir yapılan sulamalar sonucunda ise %254 oranında daha yüksek 
kabak tohumu verimi elde etmişlerdir. Kabak tohumu yağ verimi ise 7 gün sulama aralığı için 
%288 daha yüksektir (Şekil 4). 

Bitkiye gereken sudan daha eksik su uygulanması durumunda ise bitki eksik su 
nedeniyle su stresine girecek ve yine verim kayıpları oluşacaktır (Doorenbos and Kassam, 
1986). Örneğin Amer (2011), tam sulamaya nazaran bitkiye %25 ve %50 eksik su uygulanan 
konulardan sırasıyla ortalama %21 ve %38 oranında daha düşük tohum verimi elde ederlerken 
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ve taze kabak meyvelerinde ise %19 ve %40 oranında daha düşük verim elde etmişlerdir 
(Şekil 1 ve 2). Bitkinin ihtiyaç duyduğundan daha fazla su uygulanması sonucunda su, enerji, 
zaman ve işçilik israfı yanında kök bölgesindeki bitki besin maddelerinin yıkanması, kök 
bölgesi su hava dengesinin bozulması, aşırı nem nedeniyle bitki hastalıklarının yayılması için 
elverişli şartların ortaya çıkması gibi nedenlerden dolayı bitkiye olumsuz etkiler meydana 
gelecektir.  

 
Şekil 4. Kabak tohum ve yağ verimine sulama aralığının etkisi (Ghanbari ve ark., 2007). 

Bitkinin sulama suyu ihtiyacı iklim şartlarına, bitkinin gelişme evresine ve toprağın su 
tutma özelliğine göre değişim gösterdiği gibi sulamada kullanılan sulama sistemine göre de 
değişim gösterir. Aynı iklim şartları altında yetiştirilen bir bitkinin sulama aralığı toprağın 
depolayabildiği toplam kullanılabilir nem miktarına göre değişecektir. Kullanılabilir su tutma 
kapasitesi düşük olan kumlu topraklarda daha sık ve daha az su uygulamaları gerekirken su 
tutma kapasitesi yüksek olan killi, sitli killi topraklarda ise daha seyrek fakat daha fazla su 
uygulamaları gerekir (Ünlükara 2011a, b). Çizelge 2’de Kayseri için referans bitki su tüketimi 
(ETo), çerezlik kabak bitkisi su tüketimi, ortalama yağış net sulama suyu ihtiyacı verilmiştir 
(Ünlükara 2014, DMİ 2014). 

Çizelge 2. Kayseri İçin Referans Bitki Su Tüketimi, Çerezlik Kabak Bitkisi Su Tüketimi, Yağış ve Net Sulama 
Suyu İhtiyacı 
 ETo 

(mm) 
ETc 

(mm) 
Yağış 
(mm) 

Net Su İhtiyacı 
(mm) 

Mayıs 139.0 72.0 57.4 14.6 
Haziran  152.3 115.8 36.0 79.8 
Temmuz 169.5 160.9 14.8 146.1 
Ağustos 145.3 80.2 8.5 71.7 
Toplam 606.1 428.9 116.7 312.2 
ETo: Referans bitki su tüketimi, ETc: Çerezlik kabak bitkisi su tüketimi 

Kabak tohumu ekiminin yapıldığı Mayıs ayı başında sonbahar, kış ve ilkbahar 
yağışları, toprakların nem düzeyi tarla kapasitesine genellikle çıkarmaktadır. Şekil 1 ve 
Çizelge 2 esas alındığında çeşitli su tutma karakterindeki topraklar için sulama sayısı, her 
sulamada net sulama suyu ihtiyacı ve sulama aralığı Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelge 3’teki 
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değerlerin hesaplanmasında bitki etkili kök derinliği 60 cm ve su tüketim oranı p= 0.50 
alınmıştır. 

Çizelge 3. Kayseri’de Çeşitli Nem Tutma Karakterindeki Topraklarda Çerezlik Kabak Bitkisi İçin Bitki Su 
Tüketimi, Net Sulama Suyu İhtiyacı, Sulama Sayısı ve Sulama Aralığı 
Toprak 
Bünyesi 

Aylar TKN 
Kapasitesi 

(mm) 

KKN 
Kapasitesi 

(mm) 

ETc 
(mm) 

Sulama 
Sayısı 
(adet) 

Sulama 
Aralığı 
(gün) 

dn 
(mm) 

K
um

lu
  Mayıs 30-66 15-33 2.3 0 - - 

Haziran 30-66 15-33 3.9 5-3 6-12 13.5-31.1 
Temmuz 30-66 15-33 5.2 8-4 4-8 14.1-32.0 
Ağustos 30-66 15-33 4.5 4-2 4-8 12.8-30.7 

K
um

lu
 

Tı
n 

Mayıs 66-90 33-45 2.3 0 - - 
Haziran 66-90 33-45 3.9 3-2 12-17 31.1-43.0 
Temmuz 66-90 33-45 5.2 4-3 8-10 32.0-43.3 
Ağustos 66-90 33-45 4.5 2-1 8-11 30.7-42.4 

Si
lt 

 

Mayıs 96-120 48-60 2.3 0 - - 
Haziran 96-120 48-60 3.9 2-1 18-18 45.7-60.0 
Temmuz 96-120 48-60 5.2 2-3 11-13 47.0-56.2 
Ağustos 96-120 48-60 4.5 1-0 11-0 46.0-0.0 

K
il 

 

Mayıs 72-120 36-60 2.3 0 - - 
Haziran 72-120 36-60 3.9 2-1 14-18 35.0-60.0 
Temmuz 72-120 36-60 5.2 4-3 8-13 33.0-56.2 
Ağustos 72-120 36-60 4.5 1-0 8-0 35.0-0.0 

TKN: Toprağın Toplam Kullanılabilir Nemi, KKN: Bitki stres yaşamadan Kolayca Kullanılabilir Nemi, ETc: 
Çekirdeklik kabak bitki su tüketimi, dn: Her sulamada uygulanacak net su miktarı. 

Su stresi yaşamadan en yüksek verim ve kalitenin elde edilebilmesi için siltli 
topraklarda toplam 4-5 adet sulama yapılması gerekir (Çizelge 3). Kumlu topraklarda 9-17 
defa, kumlu topraklarda 6-9 defa ve killi topraklarda ise 4-7 defa sulama yapılmalıdır. Aynı 
bünye sınıfındaki topraklarda bile toplam sulama sayısı ile her sulamada uygulanacak net su 
miktarı bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Toprak bünyesi aynı olmasına karşın 
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daha yüksek tohum verimi elde edilmiştir.  Ertek ve ark. (2004) Van’da tınlı topraklar 
üzerinde yürüttükleri çalışmada 5 günde bir 14 kez sulama yaptıkları konulardan 10 günde bir 
7 kez yapılan sulamaya göre daha yüksek taze kabak meyvesi verimi almışlardır. Sulama 
aralığının düşmesi veya sulama sıklığının artmasıyla birlikte hasat edilen meyve sayısında, 
ortalama meyve ağırlığında artışlar kaydedilmiştir (Ertek ve ark., 2004). 

Kayseri ve Nevşehir illerinde hem çerezlik kabak çekirdeği hem sulu hem de kuru 
tarım alanlarında yetiştirilmektedir. Volkanik bir dağ olan Erciyes’in eteklerinde bulunan bu 
iki ilde volkanik kökenli topraklar bulunmaktadır. Oldukça hafif ve gözenekli toprak 
taneciklerine sahip bu toprakların su tutma kapasiteleri daha iyidir. Çizelge 3’te verilen siltli 
topraklardan daha yüksek su tutma kapasitesine sahip olacağı düşünülen bu volkanik kökenli 
topraklarda dahi en azından 3 kez sulama yapılması gerekecektir. İlk sulamaya 20 Haziran 
civarlarında başlanmalıdır. 

Yukarıdaki hesaplamalara göre çerezlik kabak bitkisinin Kayseri ve civarında yaklaşık 
15 Haziran tarihinden sonra su stresine girdiği ortaya çıkmaktadır. Su stresine giren bitkiler 
suyun toprakta yeteri kadar bol miktarda olduğu şartlara göre daha az su tüketerek suyu daha 
tasarruflu şekilde kullanmaya başlarlar. Bitki stomalardan meydana gelen transpirasyonu 
azaltmak için stoma kapakçıklarını kapatırlar. Buna karşın bitki fotosentezinde kullanılan CO2 
gazı da bitki stomalarından daha az oranda geçer. Azalan yarayışlı su ve karbondioksit 
neticesinde daha az fotosentez gerçekleşir. Dolayısıyla bitki potansiyel veriminden daha 
düşük üretim yapar.  
  

Sulama ve Kabak Verimi 

Ghanbari ve ark. (2007) İran’da 170 kg/dekar, Amer (2011) Mısır’da 92.8 kg/dekar 
tohum verimi almışlardır. Çekirdek kabağından sulu koşullarda 110-120 kg/da tohum verimi 
alınabilirken kıraç koşullarda 75-80 kg/da verim alınabilmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 
2014).. Menemencioğlu ve ark. (2013), Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği üreticilerinin 
%48’inin 1-25 kg/dekar, %19’unun 26-40 kg/dekar ve %33’ünün ise 41 kg/dekar ürün aldığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kuru tarım şartlarında Kayseri’de ortalama kabak verimi 30 
kg/dekar dolaylarındadır. Sulamaya geçişle birlikte kabak veriminde en az 3 kat verim artışı 
mümkün olabilecektir.  

Sulama aralığı açıldıkça tohum verimi ve meyve başına alınan tohum sayısı 
azalmaktadır (Ghanbari et al., 2007).  

Etkili kök derinliği 1.0 m olarak alınan kışlık kabak ve bal kabağında toplam 
kullanılabilir nemin %35’i tüketilmeden önce sulama yapılmalıdır. Kabağının köklenme 
derinliğinin  nispeten sığ olmasından dolayı toprak nem eksikliği zararından kaçınmak için 
toprak nemi toplam kullanılabilir neminin %50’den yukarda tutulmalıdır (Hess et al., 1997). 
Çoğunluğu üst 40-50 cm bulunan kabak kökleri hızlı şekilde gelişir (Richard et al., 2002). 
Sakız kabağında etkili kök derinliği 0.6 m alınmalı ve toplam kullanılabilir nemin %50’si 
tüketilmeden önce sulama yapılmalıdır (Allen et al. 1998).  

Ç
er

ez
lik

 K
ab

ak
 Ç

al
ış

ta
yı



76 
 

daha yüksek tohum verimi elde edilmiştir.  Ertek ve ark. (2004) Van’da tınlı topraklar 
üzerinde yürüttükleri çalışmada 5 günde bir 14 kez sulama yaptıkları konulardan 10 günde bir 
7 kez yapılan sulamaya göre daha yüksek taze kabak meyvesi verimi almışlardır. Sulama 
aralığının düşmesi veya sulama sıklığının artmasıyla birlikte hasat edilen meyve sayısında, 
ortalama meyve ağırlığında artışlar kaydedilmiştir (Ertek ve ark., 2004). 

Kayseri ve Nevşehir illerinde hem çerezlik kabak çekirdeği hem sulu hem de kuru 
tarım alanlarında yetiştirilmektedir. Volkanik bir dağ olan Erciyes’in eteklerinde bulunan bu 
iki ilde volkanik kökenli topraklar bulunmaktadır. Oldukça hafif ve gözenekli toprak 
taneciklerine sahip bu toprakların su tutma kapasiteleri daha iyidir. Çizelge 3’te verilen siltli 
topraklardan daha yüksek su tutma kapasitesine sahip olacağı düşünülen bu volkanik kökenli 
topraklarda dahi en azından 3 kez sulama yapılması gerekecektir. İlk sulamaya 20 Haziran 
civarlarında başlanmalıdır. 

Yukarıdaki hesaplamalara göre çerezlik kabak bitkisinin Kayseri ve civarında yaklaşık 
15 Haziran tarihinden sonra su stresine girdiği ortaya çıkmaktadır. Su stresine giren bitkiler 
suyun toprakta yeteri kadar bol miktarda olduğu şartlara göre daha az su tüketerek suyu daha 
tasarruflu şekilde kullanmaya başlarlar. Bitki stomalardan meydana gelen transpirasyonu 
azaltmak için stoma kapakçıklarını kapatırlar. Buna karşın bitki fotosentezinde kullanılan CO2 
gazı da bitki stomalarından daha az oranda geçer. Azalan yarayışlı su ve karbondioksit 
neticesinde daha az fotosentez gerçekleşir. Dolayısıyla bitki potansiyel veriminden daha 
düşük üretim yapar.  
  

Sulama ve Kabak Verimi 

Ghanbari ve ark. (2007) İran’da 170 kg/dekar, Amer (2011) Mısır’da 92.8 kg/dekar 
tohum verimi almışlardır. Çekirdek kabağından sulu koşullarda 110-120 kg/da tohum verimi 
alınabilirken kıraç koşullarda 75-80 kg/da verim alınabilmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 
2014).. Menemencioğlu ve ark. (2013), Kayseri’de çerezlik kabak çekirdeği üreticilerinin 
%48’inin 1-25 kg/dekar, %19’unun 26-40 kg/dekar ve %33’ünün ise 41 kg/dekar ürün aldığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kuru tarım şartlarında Kayseri’de ortalama kabak verimi 30 
kg/dekar dolaylarındadır. Sulamaya geçişle birlikte kabak veriminde en az 3 kat verim artışı 
mümkün olabilecektir.  

Sulama aralığı açıldıkça tohum verimi ve meyve başına alınan tohum sayısı 
azalmaktadır (Ghanbari et al., 2007).  

Etkili kök derinliği 1.0 m olarak alınan kışlık kabak ve bal kabağında toplam 
kullanılabilir nemin %35’i tüketilmeden önce sulama yapılmalıdır. Kabağının köklenme 
derinliğinin  nispeten sığ olmasından dolayı toprak nem eksikliği zararından kaçınmak için 
toprak nemi toplam kullanılabilir neminin %50’den yukarda tutulmalıdır (Hess et al., 1997). 
Çoğunluğu üst 40-50 cm bulunan kabak kökleri hızlı şekilde gelişir (Richard et al., 2002). 
Sakız kabağında etkili kök derinliği 0.6 m alınmalı ve toplam kullanılabilir nemin %50’si 
tüketilmeden önce sulama yapılmalıdır (Allen et al. 1998).  

77 
 

Sulu tarımda farklı araştırıcılar kabak yetiştiriciliğinde farklı sıra ve sıra üstü aralığı 
kullanmışlardır. Yüksek bitki yoğunluğu yer, ışık ve bitki besin maddeleri için rekabete neden 
olur. Bunun sonucunda daha düşük tohum üretimi, daha küçük ve hafif meyve üretimi 
gerçekleşir (Loy, 1988). Ghanbari ve ark. (2007) sıra arası 100 cm olan konulardan sıra arası 
200 cm olan konulara göre ortalama %37 oranında daha yüksek tohum verimi elde 
etmişlerdir. Aynı araştırıcılar sıra üzeri 20 cm ekim aralığına göre sıra üstü 40 cm olan 
konulardan 7 günde bir yaptıkları sulama uygulamaların sonucunda aldıkları verim %39 daha 
yüksektir. Loy (1988) ise sıra arası 1.2 m ve sıra üzeri 0.6 m aralıkla dekarda 1400 bitkinin 
yeterli olacağını, bu durumda tek bir bitkiden 2.1 adet meyve, her meyveden 21 g tohum ve 
her bir bitkiden 44.4 g tohum elde edilebileceği bildirmişlerdir. Ghanbari ve ark. (2007) 
10040 cm ekim aralığında ve 7 günde bir yapılan sulamalar ile 170 kg/dekar tohum verimi 
almışlardır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde kabak tarımında bitki başına 0.4-0.5 m2 alan 
düşmesi durumunda sulu tarımda daha yüksek verim elde edilmektedir. Bu durumda 1000 m2 
büyüklüğündeki birim alanda 2000 ila 2500 bitki bulunacaktır. Ancak tekniğine uygun şekilde 
yapılan sulamalar ile zamanında ve yeteri kadar su uygulanmalıdır. Eksik sulama 
uygulamalarının zorunlu olduğu yerlerde bitki başına alan artırılmalıdır. Kuru tarım 
alanlarında ise bitki başına alan daha fazla olmalıdır. Kuru tarımda ekim normu iklim 
şartlarına ve toprak şartlarına göre değişim gösterecektir.  

Uygun Sulama Yöntemi 

Kabak verimi ve kalitesi üzerine sulama miktarı ve sulama yöntemlerinin etkisini 
belirlemek için yapılan bir çalışmada dekar (1000 m2) başına damla sulamada 4568 taze 
kabak meyve verimi ve 93 kg tohum verimi alınmıştır. Karık sulama altında ise 4396 kg/dekar 
taze meyve verimi ve 84 kg tohum verimi elde edilmiştir. Damla sulamayla %15.5 su 
tasarrufu sağlanarak yaklaşık olarak meyve veriminde %4 ve tohum veriminde %10 artış 
kaydedilmiştir (Şekil 5).  

 
Şekil 5. Kabak meyve ve tohum verimine karık ve damla sulama yönteminin etkisi (Amer, 2011). 

Bir bitkiden alınan meyve sayısı üzerine sulama yönteminin etkisi olmaz iken damla 
sulamanın meyve çapını, meyve boyunu ve ortalama meyve ağırlığını artırdığı belirlenmiştir. 
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Damla sulama ve karık sulama altında 1000 kabak tohumu ağırlığı sırasıyla 137 g ve 123 
g’dır. Elde edilen tohumların çimlenme oranı damla sulama ile yetiştirilen bitkilerde %76.8 ve 
karık sulama ile yetiştirilen bitkilerde ise %71.9’dur (Amer, 2011). Benzer şekilde Khalil et 
al. (1996) karık sulamaya göre damla sulama altında bitki gelişimi, taze meyve verimi, tohum 
verimi ve kalitesinde artışlar olduğunu saptamıştır. Bu verilere göre damla sulama yöntemi 
bitki veriminde artış yanında ürün kalitesinde de artışlara neden olmuştur (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Karık ve damla sulama yöntemlerinin 1000 tohum ağırlığına (a: Khalil ve ark., 1996 ve b: Amer, 2011) 
ve tohum çimlenme oranına etkisi (c: Amer, 2011). 

Malatyada mikrofunguslar üzerine yapılan bir çalışmada kabak bitkisinde Fusarium 
oxysporum (%33), Furarium solani (%28), Pythophthora sp. (%17), Rhizoctonia solani 
(%11), Alternaria solani (%5.6), Alternaria tenuissimasima (%5.6), Pseudoperonospora 
cubensis, Erysiphe cichoracearum ve Sphaerotheca fuliginea’nın hastalıklara neden oldukları 
belirlenmiştir. Bu hastalıklar kabakta kurumalara neden olmaktadır. Kök çürüklüğü ve 
solgunluk, birden daha fazla sayıda hastalık etmeni nedeniyle oluşmaktadır. Kök ve 
kökboğazı çürüklüğü ve solgunluk hastalıklarını önlemek için temiz tohumluk kullanılması, 
tohum ve toprak dezenfeksiyonu yapılması, sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılması, 
hastalıklı bitkilerin sökülüp atılması ve ekim nöbeti yapılması önerilmektedir (Kırbağ ve 
Turan, 2005). 

Yapraklar üzerindeki nem yaprak hastalıklarının meydana gelmesini teşvik ettiği için 
kabak sulanmasında damla sulama veya karık sulama yöntemi yağmurlama sulama 
yönteminden daha avantajlıdır (Hess et al., 1997).  

SONUÇLAR 

1- Kabak bitkisinin sulanmasında daha yüksek ve kaliteli verim sağlaması, su tasarrufu 
sağlaması, su uygulama kolaylığı sağlaması, daha etkin gübreleme sağlaması ve hastalık 
meydana riskini düşürmesi nedeni ile en uygun sulama yöntemi olarak damla sulama öne 
çıkmaktadır. Damla sulama yönteminin kullanılamadığı durumlarda karık sulama yöntemi 
önerilmektedir. 

2- Verimli ve kaliteli kabak tohumu ve meyve üretimi için eksik sulama 
uygulamalarından ve aşırı sulama uygulamalarından kaçınılmalıdır. 
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3- Kabak bitkisi kuraklığa karşı biraz toleranslı bir bitkidir. Bu nedenle suyun kıt 
olduğu zamanlarda sulamalarda %10-15 düzeyinde kesinti yapılarak sağlanan su tasarrufu ile 
ilave alanlarda yetiştirilmesi bölge için daha karlı üretim sonuçları verecektir. 

4- Kabak tuzluluğa karşı orta derecede toleranslı bir bitkidir. Tuzluluğu 3.1 dS/m’den 
daha düşük sular ile sulanması durumunda verim kayıpları yaşanmayacağı öngörülmektedir. 
Ancak tuzlu sular yağmurlama sulama sistemi ile uygulanmamalıdır. 

5- Kabak sulamalarının ve diğer kültür bitkileri sulamalarının yönetilebilmesi için 
toprağın özellikle su tutma karakteristikleri belirlenmelidir.  

6- Bölgede kabak çeşitlerinin ve diğer bitkilerin su tüketimlerinin daha doğru tahmin 
edilmesi ve sulamaların daha etkin yönetilebilmesi için bitki gelişme dönemlerine göre 
bölgeye özgü bitki katsayılarının belirlenmesine gerek duyulmaktadır. Buda bölgede kurulu 
modern bir lizimetre sistemi ile mümkün olabilecektir.  

7- Sulama örgütlerinde modern sulama teknolojilerinden anlayan, çiftçilere yön 
verebilecek ve sulamaları yönetebilecek nitelikte mühendisler çalıştırılmalıdır. 
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Özet 

Cucurbitaceae familyasında yer alan ve insan beslenmesinde büyük öneme olan kabak, 
meyvesi, çiçekleri ve tohumları yiyecek olarak değerlendirilebilen ender çeşitlerden biridir.Bu 
türler içerisinde en fazla kültürü yapılan türlerden biri yazlık kabaklar (Cucurbitapepo L.)’dır. 
Ülkemizde kabak çekirdekleri çok uzun zamandır çerez olarak kullanılmakta, ancak besin 
değeri bakımından önemi yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Kabak çekirdeklerinin besleyici 
değeri ve sağlık açısından büyük önemi nedeniyle tüketimi her geçen gün artış göstermekte ve 
buna bağlı olarak üretim alanı ile üretim miktarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. 
Ancak üretim miktarlarının artmasına rağmen birim alandan alınan ürün miktarı yeterli 
seviyelere ulaşmamıştır. Birim alandan alınacak ürün miktarının artırılması yanında, kalite 
bakımından da en iyi ürünleri elde etmek için, çerezlik kabak yetiştiriciliğinde bitki 
beslemeye ve gübrelemeye dikkat etmek gerekmektedir. Bu derleme, çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinde bitki besin elementleri ile gübrelemenin önemini belirtmek amacıyla 
yapılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik kabak, organik gübre, kimyasal gübre 

 
1. Giriş 

Kabak yetiştirilme mevsimleri ve değerlendirilme şekillerine göre özellikleri yönünden 
diğer sebzelerden önemli ölçüde farklılık gösteren bir sebzedir. Ülkemizde çerezlik kabak 
üretim alanları, son yıllarda artan talep karşısında hızla artmaktadır. Çerezlik kabaklar gelişme 
dönemlerinde ılıman, generatif döneminde ise sıcak iklim koşullarını seven bir bitkidir. Sert 
iklim şartlarından olumsuz etk lenmekle b rl kte aşırı soğuklardan hızlı b r şek lde zarar 
göreb lmekted r. Aşırı sıcaklık koşulları da kabak gel ş m n  olumsuz etk leyen b r  kl m 
faktörüdür. Bu nedenle İç Anadolu Bölges  koşullarında çek rdek kabağı yet şt r c l ğ , b rçok 
ürün yetiştiriciliğine göre daha karlı görünmektedir. Bunun yanında üretim masrafları da 
dikkate alındığında karlılığın daha da yüksek olması beklenmektedir. Çekirdek kabağı 
yetiştiriciliği kıraç koşullarda dahi yapılabilmekte ve iç bölgelerde ekim nöbetine girme şansı 
bulunmaktadır. Su ve gübre tüketimi yemeklik kabak yetiştiriciliğine göre daha az olmaktadır. 
Ayrıca ekim, bakım ve hasat işlemlerinin makine ile yapılabiliyor olması işçilik giderlerini 
oldukça düşürmektedir. Tüm bu avantajlar üretim maliyetini azalttığı için çekirdek kabağı 
karlı bir ürün konumuna geçmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 2004). Çerezlik kabak 
yetiştiriciliği ülkemizde ilk olarak Nevşehir ve çevresinde yaygın olarak yapılırken, son 
yıllarda, ülkemizin değişik ekolojilerinde yapılmaya başlanmıştır. Şu anda yaygın olarak 
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Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Konya, Sakarya, Edirne ve Karaman illerinde yetiştirilmekte ve 
ülke çapında değerlendirilmektedir. Daha önce yapılan tarımsal istatistiklerde çerezlik kabak 
üretim değerine rastlanmazken, 2004 yılından sonra üretim değerleri tarım istatistiklerinde 
verilmeye başlanmıştır. 2004 yılı itibariyle çerezlik kabak üretimimizin 10.500 ton civarında 
olduğu belirtilmektedir (Anonim 2004). 2009 yılı verilerine göre çerezlik kabak üretim 
miktarımız 21.971 tondur. 2013 yılında ise bu değer 35.586 ton’a çıkmıştır (TÜİK, 2014). 
2004 yılı ile 2013 yılları arasında toplam üretilen çerezlik kabak miktarı dikkate alındığında, 
%239 oranında üretim miktarlarında artış meydana gelmiştir. Kısa dönem içerisinde üretim 
miktarlarında büyük artış oranı gösteren çerezlik kabak yetiştiriciliğinde elde edilen ürün 
kalitesinin de yüksek olması için uygulanacak gübrelerin miktarı ve çeşidi büyük önem arz 
etmektedir. 

2. Çerezlik Kabak Besin Değeri 

Çerezlik kabak tohumlarının %35-40 oranında yağ, %37 oranında karbonhidrat, % 35-40 
oranında protein içerdiği, ayrıca Ca, K, P, Mg, Fe, Zn gibi makro ve mikro element yönünden 
zengin olduğu bilinmektedir (Lazos, 1986, Yanmaz ve Düzeltir, 2004; Ermiş, 2010). Kabak 
çekirdeği tohumları birçok mineral, vitamin ve antioksidanı bünyesinde bulunduran önemli 
bir besleyici kaynaktır. İçerdiği besin öğeleri bakımımdan Mg, Mn ve P için çok iyi; Fe, Cu, 
protein, tekli doymamış yağ ve çinko açısından ise iyi bir kaynaktır (Anonymous 2008a, 
Anonymous 2008b). Bu kadar önemli makro ve mikro besin değerine sahip olan kabak 
çekirdeğinin yetiştiriciliğinde, yüksek kaliteli ürün alabilmek ve bu bahsedilen besin 
değerlerini sağlayabilmek için, yetiştiricilik yapılan toprakların besin elementi bakımından 
zengin olması ya da organik – kimyasal gübreleme ile bu besin elementlerinin toprağa 
uygulanması gerekmektedir.  

Yapılan bazı çalışmalarda kabak çekirdeğinin kuru tohumlarında %58.8 oranında protein 
ve %29.8 oranında yağ ve ayrıca kabak çekirdeğinin potasyum (5.790 μg/g), magnezyum 
(5.690 μg/g), mangan (49.3 μg/g), çinko (113 μg/g), selenyum (1.29 μg/g), bakır (15.4 μg/g) 
ile molibden (0.81 μg/g) bakımından zengin olduğunu, bu özellikleri ile sağlık açısından 
büyük öneme sahip olduğunu vurgulanmıştır (El-Adawy ve Taha, 2001; Alfawaz, 2004; Glew 
ve ark., 2006; Ermiş, 2010) 

3. Çerezlik Kabak Toprak İstekleri 

Kabak bitkisi, çok aşırı nitelikleri içermediği sürece birçok toprak tipinde yetiştirilebilir. 
Çok ağır ve kumlu topraklar haricinde tüm topraklarda yetiştiriciliği yapılabilir. Derin, 
geçirgen, su tutma kabiliyeti çok iyi, organik ve mineral maddelerce zengin tınlı topraklarda 
en iyi ürün alınır. Toprak pH’sının 6-7 arasında olması, çerezlik kabak bitkisinde optimum 
erimin alınmasını sağlamaktadır. Çok az ve aşırı kireçli olmayan, tınlı, makro ve mikro besin 
elementleri yeterli ve dengeli oranlarda içeren, sıcak, derin, su tutma kapasitesi iyi ve taban 
suyu seviyesi yüksek olmayan topraklar kabak yetiştiriciliği için en ideal topraklardır. 
Kabaklar toprakta organik besin maddelerinin fazla olmasından hoşlanır. Bitkinin gelişmesi 
meyvelerin istenilen büyüklüğe ulaşabilmesi için toprakta yeterince organik besin maddeleri 
bulunmalıdır.  
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4. Çerezlik Kabak Bitkisinde Organik ve Kimyasal Gübreleme 

Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde gübreleme önemli bir konudur. Çünkü elde edilen ürün 
miktarının miktarı ve kalitesi açısından, uygulanan gübrenin miktarı ve çeşidi büyük önem arz 
etmektedir. Çok fazla toprak seçiciliği olmayan bu bitkinin, yetiştirildiği alanlarda optimum 
ürünün alınabilmesi için uygun toprak ve besin element koşullarının sağlanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde alınacak ürün miktarında önemli azalmalar yada önemli kalite 
kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde çerezlik kabak yetiştiriciliği yapılan alanlar dikkate 
alındığında genellikle, kuru tarımda yetiştiriciliğin yapıldığı, toprakların kıraç ve besin 
elementi bakımından fakir olduğu alanlarda yapılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde birim 
alandan alınan ürün miktarı düşük olmaktadır. Özellikle İç Anadolu Bölgesinde sulu 
koşullarda 110-120 kg/da, kıraç koşullarda 75-80 kg/da arasında ürün alınacağı 
öngörülmektedir (Yanmaz ve Düzeltir, 2004). Ancak Kayseri Bölgesi’nde çerezlik kabak 
yetiştiriciliği yapan bazı alanlarda üretim miktarları 30-50 kg/da arasında değiştiği 
görülmüştür.    

Çerezlik kabak çekirdeği yetiştiriciliğinde gübreleme ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda, 
farklı dozlarda azotlu gübreler ile NPK kompoze gübre uygulaması, hümik asit ve diğer 
organik gübre uygulamaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, farklı gübre 
uygulamalarının, tohumda kaliteyi artırdığı, bazı azotlu gübre uygulamalarının istatistiksel 
olarak önemli düzeyde etkili olmadığı, organik gübre uygulamalarının verimde ve kalitede 
artırıcı etki gösterdiği belirtilmiştir (Reiners ve Riggs, 1997; Jariene ve ark., 2007; Martinetti 
ve Paganini, 2006). Toprak özellikleri ile iklimsel koşullara bağlı olarak, kabak bitkisine 
uygulanan gübrelerin etkinliğinin değişiklik gösterdiği belirtilmiştir (Hossain ve ark., 2006; 
Kraup ve ark., 2002).   

Brown ve ark. (1995) domateste, Hsieh ve Hsu (1994) biberde, Baker ve ark. (1998) 
kavunda verim ve kalitenin organik gübrede inorganik gübreye göre daha fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. Organik gübre uygulaması, toprağın su ve besin elementi tutma kapasitesini, 
katyon değişim kapasitesini de artırmaktadır. Organik gübrede yıkanma ile olan azot kaybı 
inorganik gübreye göre daha az olduğundan çevre kirliliği ve korunması açısından da organik 
gübre kullanımı büyük önem taşımaktadır (Jakse ve Mihelic, 1999; Maeder ve ark., 2002; 
Eghball, 2002; Güler, 2004). 

Kabak bitkisi normal gelişimini gösterebilmesi için çiçeklenme öncesi Çizelge 1’de belirtilen 
besin element düzeylerini bulundurması gerekmektedir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Kabak bitkisinin yapraklarında bulunması gereken besin element düzeyleri (Jones ve ark., 1991; 
Alpaslan ve ark., 1998; Karaman, 2012) 
 

 

 
Çerezlik kabak bitkisinin normal gelişim gösterebilmesi için toprakta yeteri kadar bitki 

besin elementi bulunması gerekmektedir. Özellikle çerezlik kabak yetiştiriciliğinde organik 
madde içeriği yüksek, humus miktarı fazla, gevşek ve besin maddesince zengin, tınlı topraklar 
en uygun topraklardır. İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştiricilik yapılan topraklar dikkate 
alındığında organik madde içeriği ve besin element içeriği oldukça düşüktür. Ancak organik 
madde düzeyi düşük olmasına rağmen organik gübreleme yaygın olarak yapılmamaktadır. 
Yetiştiricilikte genellikle kimyasal gübre kullanımı yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca 
yapılan bir çalışmada Kayseri Bölgesinde çerezlik kabak yetiştiricileri(%76), taban gübresi 
uyguladığını, (%46) DAP, (%46) 20-20-0 ve (%6) 15-15-15, (%2) amonyum sülfat gübresini 
kullandıkları belirtilmiştir. Birim alan başına uygulanan gübre bakımından büyük çoğunluğun 
(%71) 1-20 kg/da arasında, %27’sinin 21-50 kg arasında, %2’sinin ise 51-100 kg arasında 
gübre kullandığı yapılan anket çalışmasıyla belirlenmiştir. Üreticilerin sadece %18’inin 
organik gübre kullandığı, yeşil gübreleme yapılmadığı ve üreticilerin çoğunluğunun (%61) 
toprak analizi yaptırmadığı belirtilmiştir (Menemencioğlu ve ark., 2013). Bu nedenle çerezlik 
kabak yetiştiriciliğinde kimyasal gübre kullanımı yapılacaksa bitkinin ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde gübreleme yapılması gerektiği, toprakların verimlilik sorunlarının ortadan 
kaldırılması için organik gübreleme yapılmasının çok büyük önem arz ettiği görülmektedir.  

Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde birim alandan alınacak ürün miktarının artırılması ve 
alınan ürünlerde kalitenin yüksek olması için, kimyasal gübre uygulamalarının yanında 
organik gübre uygulamalarına da yer verilmesi gerekmektedir. Yetiştiricilikte ilk amaç 
toprakların verimliliğini artırmaktır. Yetiştiricilik yapılan alanlarda toprak analiz sonuçlarına 
göre, toprağın yapısını düzeltici, organik madde miktarını artırıcı, toprakta bulunan bitki besin 
elementlerinin miktarını ve elverişliliğini artırıcı etkiye sahip olan ahır gübresi, yeşil 
gübreleme, mikrobiyal gübreleme ve diğer organik karakterli gübrelerin (yarasa gübresi, 
solucan gübresi, tavuk gübresi, katı ve sıvı hümik asit, kompost) kullanımının artırılması 
gerekmektedir.  

Son yıllarda özelikle toprakta bulunan bitki besin elementlerinin elverişliliğini 
artırmak ve kullanılan gübrelerin etkinliğini artırmak amacıyla tohuma ya da ekim sonrası 
mikrobiyal gübre uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile toprakta var olan ancak 
olumsuz koşullar nedeniyle bitki tarafından alınmasının zor olduğu besin elementlerinin bitki 
tarafından daha kolay alınabilirliğini sağlamaktadır. 

Element Noksan Yeterli Fazla 
N,% 3,50-3,99 4,00-6,00 >6,00 
P 0,23-0,29 3,00-5,00 >5,00 
K 2,50-2,99 3,00-5,00 >5,00 
Ca 0,90-1,19 1,20-2,50 >2,50 
Mg 0,25-0,29 0,30-1,00 >1,00 
Fe, ppm 40-49 50-200 >200 
Zn 18-19 20-200 >200 
Mn 35-49 50-250 >250 
B 23-24 25-75 >75 
Cu 5-9 10-25 >25 
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Çizelge 1. Kabak bitkisinin yapraklarında bulunması gereken besin element düzeyleri (Jones ve ark., 1991; 
Alpaslan ve ark., 1998; Karaman, 2012) 
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Kabak yetiştiriciliğinde, farklı gübre firmalarının önerdiği gübreleme programı ile ürettiği 
özel kabak gübreleri piyasada bulunmaktadır. Ancak çerezlik kabak yetiştiriciliği için özel 
gübre bulunmamakta, sadece gübreleme önerileri bulunmaktadır. Yapılan literatür bilgiler 
kapsamında; başlangıç toprak analizi yaptırmak koşuluyla, optimum ürün alabilmek için, 
toprağın organik madde düzeyine göre sonbaharda dekara 2-3 ton yanmış ahır gübresi (yada 
içeriğine göre miktarı değişmekle birlikte farklı karakterde organik gübre) verilip toprağın 30-
50’lik kısmına kadar karıştırılması gerekmektedir. Ayrıca toprak yapısını düzeltmek ve bitki 
besin element elverişliliğini artırmak için dekara 1-2 lt hümik asit uygulanması verim 
artırmada etkili sonuç verecektir. Ekim öncesi tabana 4-5 kg N; 10-12 kg P2O5, 5-6 kg K2O 
ve 4 kg toz kükürt ve mikro element özellikle Zn uygulaması; 1. ara çapada 4-5 kg N, 1-2 kg 
Mg; eğer ikinci çapa yapılacaksa, ikinci çapada 2-3 kg N uygulanması önerilmektedir. 
Çiçeklenme döneminde 1 hafta aralıklarla hümik asit uygulaması (%0,2) yapılır. Ya da kabak 
çekirdeğinde kaliteyi artırmak amacıyla hasat döneminden önceki ayda ve 15 gün sonrasında 
ise potasyum nitrat gübresinden dekara 1,0 - 1.5 kg verilmesi önerilmektedir. 

Ya da; 

Ekim esnasında 40 kg/da 15.15.15 + Zn kompoze gübresi verilir. Toprakta potasyum 
düzeyi yeterli ise 30 kg/da 20.20.0 + Zn veya DAP gübresi kullanılabilir. Azotlu üst 
gübreleme olarak 4-5 kg N (üre veya amonyum nitrat) uygulanması birim alandan alınacak 
ürün miktarını artıracaktır (Zengin, 2014). 

Kabak bitkisinin bir dekardan optimum ürün ile 10-12 kg azot, 6-8 kg fosfor ve 10-12 kg 
potasyum kaldırmakta olduğu dikkate alındığı, bu besin element düzeylerinin kabak bitkisi 
için sağlanması gerekmektedir. 

5. SONUÇ 

Özellikle çerezlik kabak bitkisinin olumsuz toprak koşullarında bile yetiştirilebilmesi 
kabak bitkisinin ekim alanlarında önemli artışlara neden olmuştur. Ülkemizde son yıllarda 
üretim alanı ve buna bağlı olarak elde edilen ürün miktarı artış gösteren çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinde, elde edilen ürün miktarının kalitesi ve kantitesi bakımından, gübrelemeye 
büyük önem verilmesi gerekmektedir. Bölgemizde yetiştiricilik yapan çiftçilerin, organik 
gübreleme yapmadığı ya da çok az çiftçinin organik gübreleme yaptığı, diğer büyük 
çoğunluktaki çiftçilerin ise yetersiz yada yanlış gübreleme yaptığı görülmüştür. Bu nedenle 
yetiştiricilik yapılan alanlarda birim alandan optimum ürün alınabilmesi için gübreleme 
programında kesinlikle organik gübre uygulamalarını ilave etmeleri, kimyasal gübreleri ise 
doğru miktarda ve doğru zamanlarda toprağa atmaları ve mikro element ihtiyacı yüksek 
olduğundan kimyasal yada organik gübrelemede mikro element gübrelemesinin de yapılması 
gerektiği düşünülmektedir. 
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Çekirdek Kabağı Artıklarından Silaj Yapma İmkânları 

Doç. Dr. Yusuf KONCA   

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

e-posta: yusufkonca@yahoo.com 

ÖZET 

Sığır, manda, koyun ve keçi gibi işkembeli hayvanların beslenmesinde kaba yemlere 
gereksinim vardır. Kaba yem kaynaklarının hem ucuz hem de besleyici olması yem 
giderlerinde önemli ekonomi sağlayabilir. Bilinen kaba yem kaynakları dışında yaygın 
olmayan kaynakların yem olarak kullanılması ve uzun süre saklanabilmeleri hem alternatif 
sağlar ve hem de çevresel atık olarak kalan ürünler değerli ürünlere dönüştürülmüş olur. 

Çekirdek kabağı Kayseri ve yakın bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 
Çekirdeği alınan kabak meyveleri çekirdek çıkarılan alanlarında kalmakta ve çürümeye terk 
edilmektedir. Yapılan bu araştırmada, kabak meyve artıkları %10, 20 ve 40 oranında saman, 
yonca ve bu kuru yemler bir miktar arpa ile desteklenmiş ve 2 aylık olgunlaşma sürecine 
bırakılmıştır. Silajların açılmasından sonra yapılan analizlerde her grup için silajlarda olması 
istenilen yeterli pH değerlerinin oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak kabakta 
bulunan kolay çözünebilir karbonhidratların silaj oluşumu için mikroorganizmalara iyi bir 
kaynak sağladığı ve yeterli fermentasyona ulaşıldığı belirlenmiştir. Neticede, silajların “iyi” 
ve “çok iyi” kalite sınıfları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Diğer analiz değerleri de silaj 
için arzulanan değerleri göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: çekirdek kabağı, silaj, kaba yem 

  
GİRİŞ 

Dünyada nüfus artışına paralel olarak gıda üretimi her geçen gün zorlaşmaktadır. 
İklimsel değişimler başta olmak üzere, toprakların verimli kullanılamayışı, doğal afetler gibi 
etkenler nedeniyle kişi başına düşen bitkisel ve hayvansal ürün miktarında azalmaların olduğu 
bilinmektedir. Aynı zamanda yem üretimindeki azalış yeni yem kaynakları arayışını zorunlu 
kılmaktadır. Bilindiği gibi son yıllarda hayvan beslemede alternatif yem kaynakları arayışları 
da hızla devam etmektedir. Ekonomik bir hayvansal üretim faaliyetinin yapılabilmesi için, 
hayvancılık işletmelerinde giderlerin yaklaşık %70’lik kısmını oluşturan yemleme 
giderlerinin azaltılması gereklidir. Tarımsal artık ürünler ana ürünün yanında ek olarak elde 
edildiklerinden daha ucuz bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Tarımsal yan ürün veya atık 
ürünlerin alternatif yem kaynağı olarak hayvan beslemede değerlendirilmesi, çevreye olan 
zararlarının azalması bakımından da önemlidir.  

Kaba yemler, hayvana bir kısım besin maddeleri sağlamanın yanında, rumende dolgu 
maddesi, fiziksel tokluğun sağlanması ve rumen faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam 
ettirilmesinde önemli fonksiyonlara sahiptirler. Bu gibi nedenlerden dolayı ruminant 
hayvanların beslenmesinde günlük tüketilen yemin belli bir kısmını kaba yemler oluşturmak 
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sağlar ve hem de çevresel atık olarak kalan ürünler değerli ürünlere dönüştürülmüş olur. 

Çekirdek kabağı Kayseri ve yakın bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 
Çekirdeği alınan kabak meyveleri çekirdek çıkarılan alanlarında kalmakta ve çürümeye terk 
edilmektedir. Yapılan bu araştırmada, kabak meyve artıkları %10, 20 ve 40 oranında saman, 
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Anahtar kelimeler: çekirdek kabağı, silaj, kaba yem 

  
GİRİŞ 

Dünyada nüfus artışına paralel olarak gıda üretimi her geçen gün zorlaşmaktadır. 
İklimsel değişimler başta olmak üzere, toprakların verimli kullanılamayışı, doğal afetler gibi 
etkenler nedeniyle kişi başına düşen bitkisel ve hayvansal ürün miktarında azalmaların olduğu 
bilinmektedir. Aynı zamanda yem üretimindeki azalış yeni yem kaynakları arayışını zorunlu 
kılmaktadır. Bilindiği gibi son yıllarda hayvan beslemede alternatif yem kaynakları arayışları 
da hızla devam etmektedir. Ekonomik bir hayvansal üretim faaliyetinin yapılabilmesi için, 
hayvancılık işletmelerinde giderlerin yaklaşık %70’lik kısmını oluşturan yemleme 
giderlerinin azaltılması gereklidir. Tarımsal artık ürünler ana ürünün yanında ek olarak elde 
edildiklerinden daha ucuz bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Tarımsal yan ürün veya atık 
ürünlerin alternatif yem kaynağı olarak hayvan beslemede değerlendirilmesi, çevreye olan 
zararlarının azalması bakımından da önemlidir.  

Kaba yemler, hayvana bir kısım besin maddeleri sağlamanın yanında, rumende dolgu 
maddesi, fiziksel tokluğun sağlanması ve rumen faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam 
ettirilmesinde önemli fonksiyonlara sahiptirler. Bu gibi nedenlerden dolayı ruminant 
hayvanların beslenmesinde günlük tüketilen yemin belli bir kısmını kaba yemler oluşturmak 
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zorundadır.  Ülkemizde ruminant hayvan yetiştiricileri kaba yem kaynaklarını doğal olarak 
yetişen çayır meraların otlatılması veya biçilmesi ile elde edilen otlardan ya da özel olarak 
yetiştirilen mısır, buğday, tritikale, sorgum gibi çeşitli tahıl hasılları ve yonca, korunga gibi 
baklagil otları ile pancar posası, meyve işleme posaları gibi yan ürünlerden oluşmaktadır. 
Kaba yem bitkileri kurutularak saklandığı gibi silaj olarak da depolanarak hayvanlara 
verilmektedirler. Yeşil yemlerin usulüne uygun şekilde silolanmaları sayesinde, birçok 
avantajın yanında, kurutma imkânı bulunmayan hallerde veya taze iken verilmesinde bazı 
sorunların oluştuğu durumlar ortadan kalkmakta ve kıymetli yem kaynakları olarak 
hayvanlara sunulabilmektedir. Ancak silaj yapılacak materyalin kalitesi ve silolamadan 
beklenen faydanın sağlanabilmesi için bazı özelliklerinin bulunması gereklidir (Alçiçek, 
1995; Alçiçek ve Özkan, 1996). Ülkemizde üretilen silo yemlerinin önemli bir kısmı süt 
ineklerinin beslenmesinde kullanılırken, daha az bir kısmı ise sığır besisinde kullanılmaktadır 
(Yaylak ve Alçiçek, 2003). Ülkemizde silaj genellikle mısırdan yapılmaktadır, fakat mısır 
dışında yaygın olarak silaj yapımında kullanılmayan bezelye ve enginar gibi bazı yem 
materyallerinden de tatminkar kalitede silajlar yapılabilmektedir (Konca ve ark., 2005). 
Ancak, alışık olunmayan yem materyallerinden silaj yapıldığında, materyalin silaj olabilme 
imkanları, bu materyallerin yem kaynağı olarak kullanılabilirliği, iştah üzerine veya yem 
tüketimine etkisi ile toksik etkiye sahip olup olmadığı konusunda zaman zaman bazı kaygılar 
bulunmaktadır (Ørskov, 1980). Bununla birlikte günümüzde önemli miktarda endüstriyel ürün 
işleme artığı veya doğrudan bitkisel ürün artıkları farklı şekillerde muhafaza etme, işleme ve 
hayvan yemi olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. 

Tarımsal artıklar, çeşitli bitkilerinin hasadından sonra veya işlenmelerinden arta kalan 
ürünler olup  bunların kaba yem olarak değerlendirmeleri mümkündür. Bunlar arasında 
doğrudan silaj materyali olarak üretilmemekle birlikte pancar (Can ve ark., 2003) ve domates 
posası (Denek ve Can, 2006) ve turp yaprağı (Şeker ve ark., 2004) gibi artıkların saman ve 
mısır ile silaj olarak yem değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca ülkemizde bazı bölgelerdeki 
yetiştiriciler pancar, domates posası ve içki endüstrisi yan ürünlerini tek başına veya bazı kaba 
yemlerle karıştırarak ve üzerini naylon ile kapatmak suretiyle kullanıldıkları gözlenmektedir.  

Kabağın besin madde içeriğine yönelik bazı çalışmalar 

Silaj yapımında su içeriği yüksek yem materyallerinin nem oranının düşürülmesinde 
saman ve kuru otlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlara benzer bir ürün olan çekirdek 
kabağı (Cucurbeta pepo) artıkları, çekirdek kısımları ayrıldıktan sonra çok önemli miktarda 
(kabuk, meyve eti ve küçük çekirdekler toplamı tüm kabağın %92-95’ini oluşturur) atık 
madde elde edilmektedir (ölçümle belirlenmiştir). Diğer yandan kabak bitkisindeki yüksek su 
içeriğine bağlı olarak küflenmeler oluşacağı için uzun süre depolanması mümkün 
olmamaktadır. Çekirdek kabağı üretiminden elde edilen artıklar,  çekirdek çıkarma işleminin 
yapıldığı yerde (tarlada veya toplama alanlarında) bırakılmaktadır. Çekirdek dışı kalan bu 
materyal bazen merada otlayan koyun sürüleri tarafından yenilmekle birlikte büyük 
çoğunluğu zayii olmaktadır. Bu nedenle bu üründen zayi olmadan yararlanmanın bir yolu silaj 
olarak değerlendirilmesidir ve rasyonlarda yer almasıdır. Ancak gerek kabağın besin madde 
değerleri ve gerekse çekirdek kabağı artıklarının silaj olarak değerlendirilmesi konusunda 
yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Church (1996),  çekirdek kabağında kuru 
madde (KM) içeriğinin %9, ham protein (HP) %16, ham selüloz (HS) %14, kalsiyum (Ca) 
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%0.24, fosfor (P)%0.43 ve toplam sindirilebilir besin madde (TSBM) içeriğinin de %58 
olduğunu bildirmiştir. Bir başka çalışmada Mokhtarpur (1994), çekirdek kabağının besin 
madde değerlerini kuru madde (KM): %12.5, ham protein (HP): 11.3, ham yağ (HY): 1.4, 
ham selüloz (HS): 19.7, ham kül (HK): % 17.6 ve pH: 5.2 olarak bulmuşlardır. Hashemi ve 
Razzaghzadeh (2007) çekirdek kabakları atıklarının (kabuk ve meyve eti) karbonhidrat 
oranının önemli derecede yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Bu bakımdan çekirdek kabağı 
artıkları silaj oluşumu için gerekli kolay çözünebilir karbonhidratı yeterince sağlayabilir ve 
silaj yapılması durumunda hayvan yemi olarak önemli bir kaynak sağlayabilir. Bu gibi 
kaynakların hayvan yemi olarak kullanılmaması durumunda çeşitli atıklara sebep olarak 
önemli derecede çevre kirliliğine neden olabilirler (Pirmohammadi ve ark., 2006).  

Ülkemizde, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Konya, Trakya bölgesi gibi 
illerde önemli miktarda çekirdek kabağı üretilmektedir. Gerek iç tüketimdeki artış ve gerekse 
ihracat nedeniyle kabak çekirdeği üretimi son yıllarda hala artış göstermektedir. Kabak 
çekirdeği üreticileri ile yapılan görüşmelerde bazı bölgelerde buğdaygillere göre daha karlı 
bulunduğu için gelecek yıllarda da ekim oranının artacağı ifade edilmektedir. Bu durum göz 
önüne alındığında bu miktarın daha da yükselmesi tahmin edilebilir.  

Kabak çekirdeği hasadı sırasında meyve eti kısmında önemli miktarda çekirdek 
kalabilmektedir ki bu durum silaj yapıldığında besin maddesi içeriğini etkileyebilecek önemli 
unsurlardan birisidir. Kabak etinde çekirdek olması, ekonomik bir kayıp olarak istenmeyen bir 
durum olmakla birlikte, hasat sırasında yapılan kişisel gözlemlerde, gövdeden ayrılmayan 
başta zayıf çekirdekler olmak üzere önemli düzeyde çekirdeğin materyalde kaldığı 
belirlenmiştir. Dolayısıyla kabak çekirdeği hasadı sırasında kabuklar ve meyve eti arasında 
kalan çekirdek oranı silajı besin maddelerince daha da zenginleştirebilmektedir. Ancak 
çekirdek oranı pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, bunun ayrıca tespit 
edilmesi gereklidir. Diğer yandan kabak karoten (vitamin A’nın ön maddesi ve renk verici) 
içeriği yüksek bitkiler arasında yer almaktadır. İç Anadolu ve ülkemizin diğer pek çok yerinde 
kışın yoğun olarak vitamin A bakımından son derece fakir olan saman ve bazen yanında arpa 
verilmektedir. Hayvanların vitamin A gereksinimlerini karşılamada kabak çok önemli bir 
işlev yapabilir, kış beslemesinde tamamlayıcı rol oynayabilir. Ayrıca kabak silajı yapımında 
kullanılan saman ve kuru otların besin değeri ve sindirilebilirliği kabak silajı içerinde artış 
gösterebilir ve böylece bu yemlerden daha fazla yararlanılmış olur. 

Ülkemizde çekirdek kabağının (Cucurbeta pepo) üretimi son yıllarda hızlı bir artış 
göstermektedir. Kabakların çekirdekleri alındıktan sonra geriye kalan kabuk ve meyve eti 
kısmı toplamın %95’lik kısmını oluşturmakta ve bu kısım hasat yapılan yerde genellikle 
olduğu gibi çürümeye terk edilmekte, yeterince kullanılamamakta ve yerleşim birimi 
yakınlarında da çevre kirlenmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda çekirdek kabağı 
hasadı yapıldığı dönemde % 92-95’ler civarında nem içermektedir. Yüksek miktardaki nem 
içerikli yem materyallerinin uzun süre saklanmasının mümkün olmadığı, bir süre sonra 
küflenme meydana geldiği bilinmektedir. Bu nedenle kabak çekirdeği artığı kısımlarının ya 
kısa zamanda tüketilmesi gerekmektedir ki bu durum her zaman mümkün olmadığı için 
saklama yöntemlerinden biri olan kabak silajı yapımı ile değerlendirmek mümkün 
olabilecektir. Bu yolla önemli bir miktarda atık materyal yüksek değerli besin maddesi olarak 
ekonomik değer kazanacak; koyun ve sığır gibi ruminant hayvanların beslenmesinde 
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göstermektedir. Kabakların çekirdekleri alındıktan sonra geriye kalan kabuk ve meyve eti 
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olduğu gibi çürümeye terk edilmekte, yeterince kullanılamamakta ve yerleşim birimi 
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kullanılabilecektir. Ancak kabak artıklarından silaj yapımına yönelik yeterli çalışma 
bulunmamaktadır. Türkiye’de kabak çekirdeği üretimi 2009 yılında 150 bin ton civarında 
olup, çekirdek dışı kalan kısım (kabuk ve meyve eti) miktarı 2.850.000 bin ton civarındadır. 
Bu yaş materyalin karşılığı, 5 ton mısır hasılı/da hesabıyla, %30 kuru maddeli mısır hasılına 
eş değer yaklaşık 95 bin dekarlık alandan elde edilen mısır silajına denktir. 

 

Çekirdek kabağı artıklarından kabak silajı yapımı  

Çekirdek kabağının çekirdek hasadından sonra %90 ila 95’lik bir kısım atık olarak 
tarlalara veya çekirdek çıkarılan alanlara bırakılmaktadır. Yapılan gözlemlerde Kayseri 
bölgesinde kabaklardan çekirdek hasadının tarlalarda makineler aracılığıyla yapıldığı ancak 
Nevşehir gibi bazı bölgelerde kabakların köy veya kasaba gibi yerleşim birimlerine yakın 
yerlere tüm olarak taşındığı ve buralarda harmanlandığı ve artıklarının da buralarda kaldığı 
gözlemlenmiştir.  

Çekirdek kabağı meyveleri hasat sırasında %92-95 nem içermektedir. Bu oran 
kabaktan silaj yapmak için oldukça yüksek bir değerdir. Silajlık mısırda ve diğer silaj 
materyallerinde istenen en uygun nem oranı %65-70’tir. Kabaktaki bu yüksek miktardaki 
neminin de bu değerler yakın değerlere indirilmesi gereklidir. Yüksek nem içeriğini düşürmek 
için genellikle saman, kuru ot ve kuru yonca kullanılmaktadır. İstenen nem miktarına ulaşmak 
için nem içeriğinin %25 kadar azaltılması gerekir ki, bu miktar nemin, kuru madde bazında 
saman veya kuru ot katılması yoluyla düşürülmesi mümkündür. Saman veya ot karıştırılırken 
en altta 10-20 cm’lik bir saman tabakasından sonra, silajlık yem ile kuru materyalin 15-20’şer 
cm’lik katmanlar halinde serilmesi gereklidir. Kabağın mısır gibi bitkilere göre daha fazla su 
içermesi ve kaygan olması nedeniyle kabak silajı depolarının (silosunun) toprağın kazılarak 
uygun büyüklükte çukurlara yapılması daha uygun bir yol olarak görünmektedir. 

Mısır silajı yaparken traktör veya iş makinaları ile çiğnenerek iyice sıkıştırılması 
gerekir. Ancak kabak silajında traktörle çiğneme işlemi zor olmaktadır. Bu nedenle kepçe 
takılan daha güçlü iş makinalarının kullanılması daha uygundur. Belli yükseklikten sonra 
çiğneme zorlaştığında çizmelerle sıkıştırılması, samanın dağıtılması yeterli olabilmektedir. 
İçerisi doldurulan çukurların en üst katmanına ağırlık yapması ve bir miktar bastırması 
amacıyla 15-20 cm toprak serilmesi faydalı olacaktır. Kabak silajı yapılırken nem çekmesi 
için kullanılacak kuru yemler dışında başka bir katkı maddesine gereksinim yoktur. Ancak 
silajı besin maddesini güçlendirmek amacıyla içerisine her tona 25-50 kg ezilmiş arpa, buğday 
gibi tahıllardan birinin katılması veya 1-10 arası üre karıştırılması mümkün olabilir. Ancak 
henüz rumeni gelişmemiş genç hayvanlara verilecekse üre katılmaması tavsiye edilir. 

Kabak silajının olgunlaşma süresi 60 günde tamamlanmaktadır. Bu süreden sonra 
açılan silodan 500-600 kg’lık bir sığıra hayvan başına 20 kg kadar ve 50-60 kg ağırlığındaki 
bir koyuna 2-3 kg verilmesi mümkündür. Henüz günlük verilecek miktar araştırılmamakla 
birlikte bu miktarın sığırlar için 30 kg’a kadar artırılabilmesi akla uygun görünmektedir. 
Verilen kabak silajının küflenmemesine dikkat edilmeli, günlük verilecek miktar kadar bir 
kısmın naylonu açılarak hayvanlara bekletilmeden verilmesi sağlanmalıdır.  
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Şekil 1. Silaj yapımında oluşan katmanlardan bir kesit (nem oranı yüksek yemlerde ara katmanlara kuru ot ve 

saman gibi yemler de eklenir). 

 

Kabak hasadı ve kabak silajı yapımından bazı görüntüler 

Kabak artıklarından hasat sonrası görüntüler ve kabak silajı yapım aşamaları aşağıda 
verilmiştir.  

 
Resim 1. Hasat zamanı gelmiş kabaklardan bir görüntü. 
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Resim 2. Çekirdek kabağından çekirdek çıkarımı ve kalan artıkları koyunların yemeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Çekirdek kabağından kalan artıkların yaklaşık bir iki gün sonraki hali  
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Resim 4. Çekirdek kabağından kalan artıkların yaklaşık 2 hafta sonraki hali . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Çekirdek kabağı çekirdek hasadı ve artıklarının çukur toprak siloya doldurulması ve samanla 
karıştırılması. 
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Resim 5. Çekirdek kabağı çekirdek hasadı ve artıklarının çukur toprak siloya doldurulması ve samanla 
karıştırılması. 

 

 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6. Çekirdek kabağı silajının 3 ay sonraki hali (olgunlaşmış kabak silajı). 
 

 
Resim 7. Çekirdek kabağı silajına katılacak saman, yonca veya arpanın uygun oranlarını belirlemek için yapılan 
laboratuar çalışmaları için plastik kaplara silolama. 
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Araştırmadan ortaya çıkan bazı sonuçlar  
  

Kabak silajları için koku, renk ve strüktür bakımından yapılan fiziksel 
değerlendirmede, hoş ve aromatik bir kokuya, hafif sarıdan koyu sarıya doğru değişen bir 
renge sahip oldukları, saf kabak hariç katkılı gruplarda parçacıkların strüktürünü genellikle 
kaybetmediği gözlenmiş ve buna göre toplam 12 puan verilerek ‘‘Pekiyi’ derecesi almıştır. 
Kabak silajlarında su miktarını azaltmak amacıyla yapılan katkılar silajın fiziksel görünüşünü 
değiştirdiği için bu kriter bakımından yüksek puan almasına vesile olmuştur.  

İyi bir silajda istenen kuru madde oranı  %30-35’tir. Kabak saf olarak silolandığında 
%7.27 kuru madde içermiştir. Arzulanan iyi kaliteli silajdaki değere (%30-35 KM) yakın 
değerlerin kabak artığına %20 ve 40 saman veya yonca ile karıştırılmasıyla elde edilemediği 
ve en uygun oranın %30 saman veya yonca (1 ton kabak meyvesine 300 kg saman veya yonca 
kayılması durumunda) olduğu kanaatine varıldığı söylenebilir. Silajda KM önemli bir kriter 
olup silajın sıkıştırılması, aneorobik ortamın sağlanması ve olgunlaşma sürecinde önemli bir 
kriter olarak kabul edilmektedir. 

Silaj örneklerinde ölçülen pH aralığı 3.87 (K900+S100) ila 4.54 (K600+Y400) 
arasında değişmiştir (Çizelge 1). Diğer gruplardan elde edilen tüm pH dereceleri normal 
koşullarda yaygın olarak üretilen mısırdan yapılmış silajların pH değerlerine benzerlik 
göstermektedir. pH değerlerinin yüksek olması durumunda silaj kalitesinin iyi olmayacağı, 
yeterli fermantasyon olmadığı düşünülür ancak kabak artığının tek başına silolanması veya 
saman, yonca ve arpa katılarak silolanmasının iyi kalitede bir silajda beklenen pH değerini 
sağladığını göstermektedir. İyi kaliteli bir silajda pH değeri 3.5-4.0 olarak kabul edilmektedir 
(Aksoy ve ark., 1999). Bu çalışmada elde edilen pH değerleri 3.87 ila 4.54 arasında 
değiştiğinden ne düşük asidite ve ne de bazik yöne kaymamıştır. Özellikle yeterli 
fermantasyon olmaması halinde silajlarda pH yeterince düşmemekte, yeterince laktik asit 
oluşmamakta fakat istenmeyen bütirik ve propiyonik asitleri silo içinde artış göstermektedir 
(Aksoy ve ark., 1999).  

Flieg puanlama yönteminde yararlanılan pH değeri, yemlerin yeterince ekşiyip 
ekşimediğini sayısal olarak belirleyen önemli bir ölçüdür. Yapılan birçok araştırma sonucuna 
göre flieg puanı ile pH değerleri arasında yakın bir ilişki belirlenmiştir (Kılıç, 1984; İptaş ve 
Avcıoğlu, 1996). Yapılan çalışmada kabak silajı örekelerinde flieg puanı 63.53 ile en düşük 
saf kabak grubunda elde edilmişken en yüksek ise K600+S400 grubundan elde edilmiştir ve 
gruplardaki silo yemi kalite sınıfı “iyi” ile “çok iyi” arasında değişmiştir. 
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Çizelge 1. Kabak silajı örneklerinde kuru madde, pH, fleig puanı ve silo kalite sınıfları  

Grup no Muameleler Kuru 
madde pH Flieg puanı Silo yemi 

kalite sınıfı 

1 K 7.27f 3.90de 63.53e II-iyi 

2 K900+Y100 16.27de 4.03cd 76.47de II-iyi 

3 K800+Y200 21.00de 4.15c 80.87cd II-iyi 

4 K600+Y400 37.87a 4.54a 99.00b I-Çok iyi 

5 K900+S100 16.60de 3.87e 83.53 cd I-Çok iyi 

6 K800+S200 23.20cd 3.97de 92.47bc I-Çok iyi 

7 K600+S400 36.13ab 4.03cd 116.20a I-Çok iyi 

8 K900+A100 18.67de 3.99de 82.73cd I-Çok iyi 

9 K900+S50+Y50 18.40de 3.98de 82.47cd I-Çok iyi 

10 K900+Y50+A50 15.33e 4.00de 75.80de II-iyi 

11 K900+S50+A50 17.40de 3.87de 84.87cd I-Çok iyi 

12 K800+S100+Y100 23.73cd 3.98de 93.27bc I-Çok iyi 

13 K600+S200+Y200 30.27bc 4.34b 91.93bc I-Çok iyi 

SEM  2.31 0.05 4.27  

P  0.000 0.000 0.000  

K: kabak, S:saman, Y:yonca A:arpa. Harflerin yanındaki miktarlar 1 kg içinde o materyalin g olarak miktarını 
gösterir. 

 

Sonuç olarak; çekirdek kabağı artıklarından tatminkar düzeyde kaliteli silaj yapılması 
mümkündür. Bu ucuz kaynağın yem olarak değerlendirilmesi hem ekonomik açıdan hem de 
çevre sağlığı açısından katkı sağlayabilir. 

Teşekkür 

Bu çalışmanın yapılmasına destek sağlayan Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Koordinasyon Birimi ve Kayseri ili Sığır Yetiştiricileri Birliğine teşekkürü borç bilirim. 
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Özet  
Kabak çekirdekleri, Türkiye gibi bazı Akdeniz ülkelerinde ve Almanya, Macaristan, 

Avusturya ve Çin’de çerez olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de; Niğde, Nevşehir, Aksaray, 
Konya, Kayseri ve Karaman illerinde geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan çerezlik 
kabaklarda (Cucurbita pepo L.) özellikle viral hastalıklar yıkıcı olmaktadır. Ülkemizde 
çerezlik kabak ekim alanlarında sorun oluşturan virüsleri tespit etmek amacıyla yapılan farklı 
araştırmalarda, çerezlik kabak bitkilerinde; Zucchini Sarı Mozayik Potyvirüs (ZYMV), 
Karpuz Mozayik Potyvirüs-2 (WMV-2), Hıyar Mozayik Cucumovirüs (CMV), Papaya 
Halkalıleke Potyvirüs-karpuz straini (PRSV-W) ve Kabak Mozayik Comovirüs (SqMV) 
bulaşıklıkları saptanmıştır. Özellikle ZYMV ve WMV-2 virüslerinin çerezlik kabak üretim 
alanlarında en yaygın virüsler olduğu bilinmektedir. Çerezlik kabak üretim alanlarında virüs 
hastalıklarının yaygın olarak görülmesinin en önemli sebebi, piyasada sertifikalı bir çeşidin 
olmayışıdır. Dolayısıyla, sorun oluşturan bu virüsler, bitki tohumlarıyla düşük oranda taşınma 
kapasitesine sahip olsalar da virüsle bulaşık tohumların kullanılması durumunda bu hastalıklar 
her yıl yaygın olarak görülmeye devam edecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çerezlik kabak, Virüs hastalıkları, WMV-2, ZYMV. 
 

1. Giriş 
 

Kabak dünyada 24.256.767 ton (Anonim, 2011) üretilirken Türkiye 334.518 ton 
üretimiyle % 1,4’lük bir paya sahiptir. Bu üretimin 32.144 tonu çerezlik kabak olup en fazla 
Kayseri, Nevşehir, Konya, Karaman ve Aksaray illeri başlıca üretim yapılan bölgelerdir 
(Anonim, 2012). Kabak dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi meyvesi için üretilmesinin 
yanı sıra tohumları ve çiçekleri için de üretilmektedir. Çerezlik kabak yetiştiriciliğinin 
yemeklik kabak tarımına göre bazı avantajları vardır. Bunlar, sulamanın sık yapılmasına gerek 
olmaması veya tamamen kıraç koşullarda da çerezlik kabak tarımının yapılabilmesi, ekim 
nöbeti için uygun bir tür olabilmesi, hasat kolaylığı, kültürel işlemlerin büyük oranda makine 
ile yapılabilmesi, hastalık ve zararlılar açısından fazla sıkıntıya yol açmaması gibi nedenler 
sayılabilir. Ülkemizde çerezlik kabak tarımı genelde Cucurbita pepo L. ile yapılmaktadır. 
Nadiren C. moschata türü de çekirdeklik kabak tarımı için kullanılmaktadır (Yanmaz ve 
Düzeltir, 2003). 

 
Kabakgil bitkilerinin üretimi sırasında karşılaşılan sorunların başında hastalıklar ve 

zararlılar gelmektedir. Zitter (1996), kabakgil sebze türlerinde önemli düzeyde verim ve kalite 
kaybına yol açan 200’den fazla hastalık olduğunu bildirmiştir. Kabakgil bitkilerinde 
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hastalıklara neden olan etmenler arasında virüslerin sebep olduğu zararların daha fazla olduğu 
bildirilmektedir (Yılmaz ve Çığşar, 2006). 

 
Kabakgiller pek çok virüs hastalığına konukçuluk etmekte ve bu ürünlerde önemli 

düzeylerde ürün kayıpları meydana gelmektedir. Dünya’da kabakgiller familyası içindeki 
bitki türlerinde zarar yapan ve ekonomik kayıplara neden olan çok sayıda virüs hastalığı 
bulunmaktadır (Zitter ve ark, 1996). Kabak Sarı Mozayik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic 
Virus, ZYMV), Hıyar Mozayik Virüsü (Cucumber Mosaic Virus, CMV), Kabak Mozayik 
Virüsü (Squash Mosaic Virus, SqMV), Karpuz Mozayik Virüsü-2 (Watermelon Mosaic Virus-
2, WMV-2) ve Papaya Halka Leke Virüsü (Papaya Ring Spot Virus, PRSV) kabakgillere 
zarar veren virüslerden bazılarıdır (Lisa ve Lecoq, 1984; Purcifull ve ark, 1984). Bu virüs 
hastalıkları bitkilerde gelişme geriliğine, şiddetli infeksiyonlar sonucu anormal meyve ve yeşil 
aksam oluşumuna neden olmakta, hatta meyve oluşumunu tamamen engelleyebilmektedir. 

 
Ertunç (1992a) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Ankara ilinde yapraklarında 

sistemik mozayik, meyvelerinde kabarcıklar ve deformasyon belirtileri gösteren kabak 
bitkilerinde sorun olan viral etmen belirlenmiştir. Araştırıcı, konukçu dizisinin tespiti, 
serolojik testler, özsu içindeki virüsün fiziksel özelliklerinin tespiti ve elektron mikroskop 
çalışmaları sonucunda etmenin ZYMV olduğunu bildirmektedir. 

 
Konya ili çerezlik kabak ekim alanlarındaki virüs hastalıklarını ortaya koymak için 

gerçekleştirilen bir çalışmada; ZYMV, çalışmanın gerçekleştirildiği üretim alanlarında 
%60,18 yaygınlık oranı ile en yaygın virüs olarak saptanmıştır. Bu virüsü WMV-2 (52,99%) 
takip etmiştir. Aynı zamanda, kabak örneklerinde karışık enfeksiyonlar da oldukça yaygın 
olarak gözlenmiştir. Laboratuar çalışmaları sonucunda, üretim alanlarından toplanan bitki 
örneklerinde Hıyar Yeşilbeneklilik Mozayik Tobamovirüsü (CGMMV)’ne rastlanmamıştır 
(Yeşil, 2014a). 

 
2. Çerezlik Kabakta Sorun Olan Virüs Hastalıkları 

2.1. Hıyar Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Hıyar Mozaik Virüsü (Cucumber mosaic cucumovirus, CMV)  

Yayılışı:  
Bu virüs kabakgillerin yetiştirildiği tüm alanlarda görülmektedir. Virüs tarafından 

oluşturulan hastalığın ılıman bölgelerde daha yaygın olduğu belirtilmektedir. 70 yıldan daha 
fazla bir süre önce tanımlanan bu virüs, halen kabakgilleri etkileyen en tehlikeli viral 
etmenlerden birisi olarak dikkate alınmaktadır.  

Hıyar mozaik virüsü tek başına ya da diğer virüsler ile bir arada olacak şekilde hastalık 
yapmaktadır ve büyük oranda ürün kayıplarına yol açan epidemilerin nedeni olmaktadır.  
Belirtileri:  

Tüm kabakgillerin bu virüse duyarlı oldukları açıklanmaktadır. Bununla birlikte virüs 
karpuz bitkilerinde daha ender görülmektedir.  
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hastalıklara neden olan etmenler arasında virüslerin sebep olduğu zararların daha fazla olduğu 
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örneklerinde Hıyar Yeşilbeneklilik Mozayik Tobamovirüsü (CGMMV)’ne rastlanmamıştır 
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Yayılışı:  
Bu virüs kabakgillerin yetiştirildiği tüm alanlarda görülmektedir. Virüs tarafından 

oluşturulan hastalığın ılıman bölgelerde daha yaygın olduğu belirtilmektedir. 70 yıldan daha 
fazla bir süre önce tanımlanan bu virüs, halen kabakgilleri etkileyen en tehlikeli viral 
etmenlerden birisi olarak dikkate alınmaktadır.  

Hıyar mozaik virüsü tek başına ya da diğer virüsler ile bir arada olacak şekilde hastalık 
yapmaktadır ve büyük oranda ürün kayıplarına yol açan epidemilerin nedeni olmaktadır.  
Belirtileri:  

Tüm kabakgillerin bu virüse duyarlı oldukları açıklanmaktadır. Bununla birlikte virüs 
karpuz bitkilerinde daha ender görülmektedir.  
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Virüsün enfeksiyonu nedeni ile hıyar, kabak ve kavun bitkilerinde genelde boğum 
aralarının kısalması nedeni ile bodurlaşma, yapraklarda belirgin sarı mozaik ya da 
beneklenme, bükülme, buruşma ve küçülme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Genç bitkilerde 
yaprakların kenarlarından aşağıya doğru kıvrılması, mozaik, rozetleşme ve yaprak ayasında 
küçülme (daralma) gibi sistemik simptomlar oluşmaktadır. Yoğun biçimde enfekte olmuş 
bitkilerin çiçeklerinde anormalliklerin olduğu ve yeşilimsi renkte petal yapraklarının 
bulunduğu gözlenmiştir.  

Virüs meyvelerde şekil bozuklukları, beneklenme, renk değişmeleri, şişkinleşme ve 
küçülme gibi belirtiler meydana getirmektedir. Bitkilerin yetiştirme mevsiminin ilerleyen 
dönemlerinde hastalanmaları durumunda bitki büyümesinde olumsuz bir gerileme 
görülmemekte, ancak meyveler çıkıntılı ve şekilleri bozuk biçimde oluşmaktadır.  

Yaprak ve meyve belirtilerinin, yoğunluğu bitki türü ile çeşide, bitkilerin yaşına ve 
ortam koşullarına bağımlıdır. Virüsün yazlık kabak ve kavun üretiminde bitkilerde şiddetli 
belirtiler oluşturduğu ve simptomların hıyar, kışlık kabak ve karpuz bitkilerinde ise daha az 
veya hafif şekilde ortaya çıktığı ifade edilmektedir.  

Konukçuları:  
Hıyar Mozaik Virüsü'nün değişik familyalar içinde yer alan 800'e yakın sayıda 

konukçusu vardır ve konukçuları arasında yabancı otlar; süs bitkileri ile kültürü yapılan 
bitkiler ilk sıraları almaktadır. Cucurbitaceae familyası içindeki önemli konukçuları hıyar, 
kabak ve kavun bitkileridir. Virüs bu konukçularda canlılığını tüm yıl boyunca 
sürdürebilmektedir.  

Taşınma Şekli:  
Virüsün arasında Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae ve Aulacorthum solani 

gibi türlerin yer aldığı 60’dan fazla sayıdaki yaprak biti türü ile taşınabildiği saptanmıştır. 
Yaprak bitleri ile virüsün taşınması vektör biyotipi, virüs ırkı, ortam koşulları ve mevsim gibi 
faktörlere göre değişebilmektedir.  

Bu virüs hastalıklı bitki özsuyu ile mekanik olarak kolaylıkla taşınabilmektedir.  
Kabakgillerin tohum ile virüsün taşınabildiğine ilişkin pek fazla sayıda kayıt 

olmamasına rağmen, Hıyar Mozaik Virüsü'nün kabakgiller dışındaki diğer konukçularından 
19 adedinde tohum ile taşındığı belirlenmiştir.  

Önlem Yolları:  
Virüsün vektörlerinin kontrolü için insektisit, yansıtıcı levhalar ya da plakalar ve 

madensel yağ kullanımı yaygın biçimde uygulanmaktadır.  
Yabancı otların yok edilmesi önerilen diğer bir önlem yoludur. Ancak, virüsün 

konukçu dizininin genişliği bu konuda güçlük yaratabilmektedir. 
Virüs ile enfekteli olan çok yıllık süs bitkilerine ya da virüse duyarlı olan bitkilere 

yakın alanlarda üretim yapılmamasına dikkat edilmesi gereklidir.  
Hıyar Mozaik Virüsü, dayanıklı ya da tolerant olan çeşitlerin üretimde kullanımı ile 

etkili bir şekilde kontrol edilebilmektedir (Yeşil, 2014b).  
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2.2. Karpuz Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Karpuz Mozaik Virüsü (Watermelon mosaic potyvirus, WMV)  
Yayılışı:  
Bu virüs ilk kez Florida'da yetiştirilen kabak bitkilerinde saptanmıştır. Virüsün 

kabakgillerin çoğunda ve bir çok baklagil türünde enfeksiyon yaptığı ifade edilmektedir. 
Ilıman ve tropik bölgelerde yaygın olarak görülen bu virüs dünyada kabakgillerin üretildiği 
tüm alanlarda ortaya çıkabilmektedir.  

Belirtileri:  
Virüsün belirtileri kabakgil türüne, çeşit, virüs ırkı ve ortam koşullarına göre çok 

değişkenlik göstermektedir.  
Enfekte olmuş bitkilerin yapraklarında ilk olarak damarlar arasında sararma 

görülmektedir. Daha sonra, yapraklarda şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu yapraklarda 
ana damarlar çevresindeki dokular koyu yeşil bir renk almakta ve yaprak ayası üzerinde asma 
yaprağına benzer bir görünüm meydana gelmektedir. Yeni gelişen yapraklar yeşil renkte 
benekli, yüzeyi pürüzlü ve şekli ise bozuk olarak oluşmaktadır. Hastalıklı bitkilerin 
bodurlaşmaları sık olarak görülebilen bir belirtidir.  

Bu simptomların tümü bazı kışlık ve yazlık kabak çeşitlerinde çok yaygındır. Ancak, 
enfekteli yapraklar normal büyüklüklerine yakın bir görünümdedirler. Çoğu kez meyvelerde 
şekil bozuklukları görülememektedir. Buna karşın, meyvelerde renk değişmeleri ortaya 
çıkmakta ve açık yeşil ya da sarı renkli meyveler üzerinde koyu yeşil renkte lekelerin veya 
çıkıntıların olduğu belirtilmektedir.  

Konukçuları:  
Karpuz Mozaik Virüsü karpuz, kabak ve kavun bitkilerinde hastalık meydana 

getirebilmektedir. Bu virüs çoğunlukla yabani baklagil bitkilerinde kışı geçirmektedir. Bunun 
yanında, virüsün Malvaceae ve Chenopodiaceae familyaları üyesi olan bitki türlerinde 
yaşamını sürdürebildiği bildirilmektedir.  

Taşınma Şekli:  
Virüsün aralarında Aphis craccivora, A. gossypii, A. spiraecola, Aulacorthum solani, 

Macrosiphum euphorbiae, M. persicae ve Toxoptera citricida gibi türlerin olduğu 20'den 
fazla sayıda yaprak biti türü ile taşınabildiği belirtilmektedir.  

Üretim alanlarında bu virüsün belirtilen vektörlerin ilave olarak tarım aletleri ve işçiler 
aracılığı ile de yayılabildiği deneysel olarak saptanmıştır.  

Bu virüs hastalıklı bitkilerin özsuyu ile mekanik olarak kolaylıkla taşınabilmektedir.  
Kabakgiller ve baklagiller familyaları içinde yer alan bitkilerde tohum ile virüsün 

taşındığına ilişkin bir kayıt mevcut değildir.  
Önlem Yolları:  
Virüsün çevreden üretim alanlarına taşınmasını önlemek için mineral yağların 

kullanılması ve bitkiler arasında yaprak bitleri ile virüs yayılmasını kontrol edebilmek amacı 
ile insektisit uygulanması önerilmektedir.  

Hastalıklı olan kabakgil tarlalarına yakın alanlarda üretim yapılmaması, uygun 
sanitasyon önlemlerinin alınması, bulaşık olan bitkilerin sürüm ile toprağa gömülmesi ve bitki 
kalıntılarının yok edilmesi diğer kontrol yolları arasında yer almaktadır.  
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2.2. Karpuz Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Karpuz Mozaik Virüsü (Watermelon mosaic potyvirus, WMV)  
Yayılışı:  
Bu virüs ilk kez Florida'da yetiştirilen kabak bitkilerinde saptanmıştır. Virüsün 

kabakgillerin çoğunda ve bir çok baklagil türünde enfeksiyon yaptığı ifade edilmektedir. 
Ilıman ve tropik bölgelerde yaygın olarak görülen bu virüs dünyada kabakgillerin üretildiği 
tüm alanlarda ortaya çıkabilmektedir.  

Belirtileri:  
Virüsün belirtileri kabakgil türüne, çeşit, virüs ırkı ve ortam koşullarına göre çok 

değişkenlik göstermektedir.  
Enfekte olmuş bitkilerin yapraklarında ilk olarak damarlar arasında sararma 

görülmektedir. Daha sonra, yapraklarda şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu yapraklarda 
ana damarlar çevresindeki dokular koyu yeşil bir renk almakta ve yaprak ayası üzerinde asma 
yaprağına benzer bir görünüm meydana gelmektedir. Yeni gelişen yapraklar yeşil renkte 
benekli, yüzeyi pürüzlü ve şekli ise bozuk olarak oluşmaktadır. Hastalıklı bitkilerin 
bodurlaşmaları sık olarak görülebilen bir belirtidir.  

Bu simptomların tümü bazı kışlık ve yazlık kabak çeşitlerinde çok yaygındır. Ancak, 
enfekteli yapraklar normal büyüklüklerine yakın bir görünümdedirler. Çoğu kez meyvelerde 
şekil bozuklukları görülememektedir. Buna karşın, meyvelerde renk değişmeleri ortaya 
çıkmakta ve açık yeşil ya da sarı renkli meyveler üzerinde koyu yeşil renkte lekelerin veya 
çıkıntıların olduğu belirtilmektedir.  

Konukçuları:  
Karpuz Mozaik Virüsü karpuz, kabak ve kavun bitkilerinde hastalık meydana 

getirebilmektedir. Bu virüs çoğunlukla yabani baklagil bitkilerinde kışı geçirmektedir. Bunun 
yanında, virüsün Malvaceae ve Chenopodiaceae familyaları üyesi olan bitki türlerinde 
yaşamını sürdürebildiği bildirilmektedir.  

Taşınma Şekli:  
Virüsün aralarında Aphis craccivora, A. gossypii, A. spiraecola, Aulacorthum solani, 

Macrosiphum euphorbiae, M. persicae ve Toxoptera citricida gibi türlerin olduğu 20'den 
fazla sayıda yaprak biti türü ile taşınabildiği belirtilmektedir.  

Üretim alanlarında bu virüsün belirtilen vektörlerin ilave olarak tarım aletleri ve işçiler 
aracılığı ile de yayılabildiği deneysel olarak saptanmıştır.  

Bu virüs hastalıklı bitkilerin özsuyu ile mekanik olarak kolaylıkla taşınabilmektedir.  
Kabakgiller ve baklagiller familyaları içinde yer alan bitkilerde tohum ile virüsün 

taşındığına ilişkin bir kayıt mevcut değildir.  
Önlem Yolları:  
Virüsün çevreden üretim alanlarına taşınmasını önlemek için mineral yağların 

kullanılması ve bitkiler arasında yaprak bitleri ile virüs yayılmasını kontrol edebilmek amacı 
ile insektisit uygulanması önerilmektedir.  

Hastalıklı olan kabakgil tarlalarına yakın alanlarda üretim yapılmaması, uygun 
sanitasyon önlemlerinin alınması, bulaşık olan bitkilerin sürüm ile toprağa gömülmesi ve bitki 
kalıntılarının yok edilmesi diğer kontrol yolları arasında yer almaktadır.  
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Bu virüsle mücadelede en etkili yöntem dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır (Yeşil, 
2014b).  

 
2.3. Kabak Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Kabak Mozaik Virüsü (Squash mosaic comovirus, SqMV)  
Yayılışı:  
Kabakgillerde mozaik hastalığının varlığı ilk kez 1916 yılında ve tohum ile yayıldığı 

ise 1934 yılında ortaya konulmuştur. Virüsün kesin olarak tanısı daha sonraki yıllarda 
yapılmış ve etmenin böcekler ile taşındığı da belirlenmiştir.  

Kabak Mozaik Virüsü başlangıçta A.B.D.'nde üretilen kabak ve kavun bitkilerinde 
hayli yaygın iken, virüssüz tohum kullanımı etmenin ekonomik önemini büyük ölçüde 
azaltmıştır.  

Bu virüsün birçok ülkede mevcut olduğu ve bunun ana nedeninin ise enfekteli tohum 
kullanımından kaynaklandığı ifade edilmektedir.  

Belirtileri: 
Bu virüs kabak, bal kabağı ve kavun bitkilerinde daha fazla oranda görülmektedir. 

Virüsün bir ırkı ise karpuz bitkilerini enfekte etmektedir.  
Bu virüsün belirtileri çok değişkendir ve konukçu bitkinin türü ile çeşitlere göre farklı 

olabilmektedir. Virüs ile enfekteli olan tohumlardan gelişen fidelerin birincil ya da ikincil 
yapraklarında damar bandlaşması belirtisi görülmektedir. Diğer yapraklarda ise herhangi bir 
simptom ortaya çıkmamakta veya mozaik, benek, bükülme, sarı renkli halka leke, damarlarda 
renk açılması ve şekil bozuklukları gibi belirtiler görünebilmektedir. Hastalıklı bitkilerde 
bodurlaşma olduğu dikkati çekmektedir.  

Bazı yörelerdeki koşullara bağlı olarak özellikle hastalıklı kabak ve bal kabağı 
bitkilerinde enasyon (yapraklarda urların oluşumu) oluşabilmektedir. Meyvelerde hafif bir 
beneklenme ile şiddetli şekil bozukluğu arasında değişen simptomlar görülmektedir.  

Konukçuları:  
Kabak Mozaik Virüsünün deneysel olarak 11 genus içindeki 15 bitki türünü enfekte 

ettiği ifade edilmesine karşın, doğal konukçu dizininin Cucurbitaceae ve bazı Chenopodiaceae 
familyaları üyeleri ile sınırlı olduğu açıklanmaktadır.  

Bu virüsün yaygın olarak görüldüğü bitki türleri arasında kabak, bal kabağı, kavun ve 
karpuz bitkileri yer almaktadır.   

Taşınma Şekli:  
Kabak Mozaik Virüsünün kabak ve kavunda tohum kaynaklı enfeksiyon oluşturması 

nedeni ile önemi, fazladır. Bu bitkilerin tohumlarında virüsün taşınma oranı % 0,14-10 
düzeyindedir.  

Araştırma bulguları; virüsün 1 nolu ırkının kabak, kavun ve karpuzda tohum kökenli 
enfeksiyonlara neden olurken, 2 nolu ırkın yalnızca kabak tohumlarında bulunduğunu 
göstermektedir.  

Bu virüsün hastalanmış bitkilerin özsuyu ile mekanik olarak kolayca taşınabildiği de 
belirtilmektedir.  
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Virüs Chrysomelidae familyasındaki bazı türler ile taşınmaktadır. Bunlar Diabrotica 
spp. ve Acalymma spp. cinslerine bağlı türlerdir. Diabrotica undecimpunctata, Acalymma 
trivittata, Epilachna chrysomelina en tanınmış vektörlerdir.  

Önlem Yolları:  
En iyi mücadele virüssüz tohum kullanılarak yapılmaktadır.  
Virüsün tarladaki yayılmasını önlemek için böcek vektörlerinin insektisit kullanılarak 

kontrol edilmesi gerekmektedir.  
Bazı bitkilerde virüse karşı dayanıklı olan çeşitler elde edilmiştir. Ancak, şu anda 

uygulamaya aktarılmış olan virüse dayanıklı ya da tolerant bir çeşit mevcut değildir (Yeşil, 
2014b).  
 

2.4. Kabak Sarı Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Zucchini Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini yellow mosaic potyvirus, ZYMV)  
Yayılışı:  
Virüsün tanılandığı 1981 yılından bu yana büyük bir ekonomik öneme sahip olduğu 

görülmüştür. Virüsün İtalya ve Fransa'da bulunduğu aynı tarihlerde kayıtlanmıştır ve bu virüs 
ilk olarak Kavun Sarı Cücelik Virüsü (Muskmelon Yellow Stunt Virus) şeklinde 
adlandırılmıştır. Günümüzde 5 kıtada 22 ülkede bulunduğu bildirilen bu virüs, çoğu kez ürün 
kayıplarına neden olan epidemiler oluşturmaktadır.  

Belirtileri:  
Virüs enfekteli bitkilerde sararma ve gelişmede yavaşlamaya yol açmaktadır. Virüs 

enfeksiyonu nedeni ile yapraklarda sarı mozaik, kabarcıklar, şekil bozulmaları, nekrozlar ve 
yaprak ayasında daralma gibi simptomlar görünmektedir. Kabak ve bal kabağı bitkilerinde 
şekli bozuk olan ur ya da yumru biçiminde meyveler oluşabilmektedir. Kavun ve karpuz 
meyvelerinde ise uzunlamasına ve meyve içine doğru ilerleyen şekilde çatlaklar meydana 
gelmektedir.  

Hastalıklı meyvelerdeki tohum sayısı çok azdır ve tohumlarda şekil bozukluğu 
görülmektedir.  

Konukçuları :  
Zucchini Sarı Mozaik Virüsü kabakgiller familyasının tüm üyelerinde ekonomik 

düzeyde kayıplara yol açan hastalık meydana getirebilmektedir.  
Taşınma Şekli:  
Virüs Aphis citricola, A. gossypii, Macrosiphum euphorbiae ve Myzus persicae gibi 

türleri içine alan çok sayıda yaprak biti türü ile yaygın olarak taşınabilmektedir.  
Virüsün mekanik olarak hastalıklı bitki özsuyu ile kolaylıkla taşındığı ve bazı türlerde 

tohum enfeksiyonu yaptığı belirtilmektedir.  
Bu virüsün kışladığı konukçular konusundaki bilgiler pek fazla değildir. Florida'da 

virüsün kışlamak için Melothria pendula adlı bitki türünü enfekte ettiği bulunmuştur.  
Virüsün deneysel olarak Aizoaceae, Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, 

Chenopodiaceae, Fabaceae, Lamiaeeae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae ve Solanaceae 
familyaları içindeki bazı bitki türlerini hastalandırabildiği saptanmıştır.  
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Virüs Chrysomelidae familyasındaki bazı türler ile taşınmaktadır. Bunlar Diabrotica 
spp. ve Acalymma spp. cinslerine bağlı türlerdir. Diabrotica undecimpunctata, Acalymma 
trivittata, Epilachna chrysomelina en tanınmış vektörlerdir.  

Önlem Yolları:  
En iyi mücadele virüssüz tohum kullanılarak yapılmaktadır.  
Virüsün tarladaki yayılmasını önlemek için böcek vektörlerinin insektisit kullanılarak 

kontrol edilmesi gerekmektedir.  
Bazı bitkilerde virüse karşı dayanıklı olan çeşitler elde edilmiştir. Ancak, şu anda 

uygulamaya aktarılmış olan virüse dayanıklı ya da tolerant bir çeşit mevcut değildir (Yeşil, 
2014b).  
 

2.4. Kabak Sarı Mozaik Hastalığı 

Etmen:  
Zucchini Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini yellow mosaic potyvirus, ZYMV)  
Yayılışı:  
Virüsün tanılandığı 1981 yılından bu yana büyük bir ekonomik öneme sahip olduğu 

görülmüştür. Virüsün İtalya ve Fransa'da bulunduğu aynı tarihlerde kayıtlanmıştır ve bu virüs 
ilk olarak Kavun Sarı Cücelik Virüsü (Muskmelon Yellow Stunt Virus) şeklinde 
adlandırılmıştır. Günümüzde 5 kıtada 22 ülkede bulunduğu bildirilen bu virüs, çoğu kez ürün 
kayıplarına neden olan epidemiler oluşturmaktadır.  

Belirtileri:  
Virüs enfekteli bitkilerde sararma ve gelişmede yavaşlamaya yol açmaktadır. Virüs 

enfeksiyonu nedeni ile yapraklarda sarı mozaik, kabarcıklar, şekil bozulmaları, nekrozlar ve 
yaprak ayasında daralma gibi simptomlar görünmektedir. Kabak ve bal kabağı bitkilerinde 
şekli bozuk olan ur ya da yumru biçiminde meyveler oluşabilmektedir. Kavun ve karpuz 
meyvelerinde ise uzunlamasına ve meyve içine doğru ilerleyen şekilde çatlaklar meydana 
gelmektedir.  

Hastalıklı meyvelerdeki tohum sayısı çok azdır ve tohumlarda şekil bozukluğu 
görülmektedir.  

Konukçuları :  
Zucchini Sarı Mozaik Virüsü kabakgiller familyasının tüm üyelerinde ekonomik 

düzeyde kayıplara yol açan hastalık meydana getirebilmektedir.  
Taşınma Şekli:  
Virüs Aphis citricola, A. gossypii, Macrosiphum euphorbiae ve Myzus persicae gibi 

türleri içine alan çok sayıda yaprak biti türü ile yaygın olarak taşınabilmektedir.  
Virüsün mekanik olarak hastalıklı bitki özsuyu ile kolaylıkla taşındığı ve bazı türlerde 

tohum enfeksiyonu yaptığı belirtilmektedir.  
Bu virüsün kışladığı konukçular konusundaki bilgiler pek fazla değildir. Florida'da 

virüsün kışlamak için Melothria pendula adlı bitki türünü enfekte ettiği bulunmuştur.  
Virüsün deneysel olarak Aizoaceae, Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, 

Chenopodiaceae, Fabaceae, Lamiaeeae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae ve Solanaceae 
familyaları içindeki bazı bitki türlerini hastalandırabildiği saptanmıştır.  
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Önlem Yolları:  
Virüse karşı en iyi mücadele yöntemi dayanıklı çeşitlerin üretimde kullanılması 

şeklindedir. Hıyar, kavun ve kabak bitkilerinde bu virüse karşı dayanıklı olan çeşitler elde 
edilmiştir. Ancak, dayanıklılığın virüs ırkına özel olduğu ve virüsün tüm ırklarını kapsamadığı 
da belirtilmektedir.  

Erken dönemdeki enfeksiyonları önlemek için insektisit yansıtıcı levha ya da plakalar 
ve mineral yağlar kullanılabilmektedir.  

İnokulurn kaynağını ortadan kaldırmak için üretim alanı içindeki ya da çevresindeki 
yabancı otların yok edilmesi önerilmektedir (Yeşil, 2014b). 
 
2.5. Papaya Halkalı Leke Hastalığı 

Etmen: 
Papaya Halkalıleke Virüsü (Papaya ring spot potyvirus) (PRSV-W). Bu virüsün 2 ırkı 

belirlenmiştir. Bunlar; Irk-P ve Irk –W ırklarıdır. 
Konukçuları: 
Virüsün ırklarından; Irk-P papaya (Caricaceae) ve kabakgiller (Cucurbitaceae) 

familyasını hastalandırırken, Irk-W sadece Cucurbitaceae familyasını hastalandırır ve papaya 
bitkisinde hastalık oluşturmaz. Bu ırk önceden WMV-1 olarak bilinmekteydi. 

Belirtileri: 
Yapraklarda aşağı doğru kıvrılma, beneklenme, hafif veya şiddetli mozaikler şeklinde 

renk değişimi gözlenir. 
Meyve üzerinde ise dairesel, yüzük şeklinde lekeler oluşmaktadır. Bazen meyvelerde 

bozulma görülebilir.  
Taşınması: 
Yaprak bitleri ile non-persistent olarak taşınmaktadır. Örnek olarak Myzus persicae, 

Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis rumicis gibi türler verilebilir. 
Bu virüs mekanik olarak da taşınabilmektedir. 
Önlem Yolları:  
Virüse karşı en iyi mücadele yöntemi dayanıklı çeşitlerin üretimde kullanılması 

şeklindedir. Hıyar, kavun, bal kabağı, yazlık kabak ve sakız kabağında bu virüse karşı 
dayanıklı olan çeşitler elde edilmiştir. Ancak, dayanıklılığın virüs ırkına özel olduğu ve 
virüsün tüm ırklarını kapsamadığı da belirtilmektedir (Anonymous, 2014, Golsalves et al., 
2010).  

Erken dönemdeki enfeksiyonları önlemek için insektisit yansıtıcı levha ya da plakalar 
ve mineral yağlar kullanılabilmektedir.  

İnokulurn kaynağını ortadan kaldırmak için üretim alanı içindeki ya da çevresindeki 
yabancı otların yok edilmesi önerilmektedir (Yeşil, 2014b). 
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Şekil 1. Çerezlik kabakta; a) Gelişme geriliği, yapraklarda sararma ve mozayik (ZYMV), b) Yaprakta mozayik 
(WMV-2+ZYMV), c) Yaprakta şekil bozukluğu ve damar açılmaları (WMV-2+ZYMV), d) Yapraklarda damar 
bantlaşması (SqMV+ZYMV), e, f) Meyvede lekelenmeler, kabarıklıklar ve şekil bozuklukları (PRSV-
W+ZYMV, ZYMV) (Yeşil ve Ertunç, 2013). 
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Şekil 1. Çerezlik kabakta; a) Gelişme geriliği, yapraklarda sararma ve mozayik (ZYMV), b) Yaprakta mozayik 
(WMV-2+ZYMV), c) Yaprakta şekil bozukluğu ve damar açılmaları (WMV-2+ZYMV), d) Yapraklarda damar 
bantlaşması (SqMV+ZYMV), e, f) Meyvede lekelenmeler, kabarıklıklar ve şekil bozuklukları (PRSV-
W+ZYMV, ZYMV) (Yeşil ve Ertunç, 2013). 
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Şekil 2. Sakız kabağında; a) Gelişme geriliği, iplik yapraklılık (CMV+WMV-2), b) Yapraklarda mozayik 
(WMV-2), c) Yapraklarda şiddetli biçimde şekil bozukluğu ve iplik yapraklılık (WMV-2+ZYMV), d) Meyvede 
kabarıklıklar ve şekil bozuklukları (CMV+WMV-2) (Yeşil ve Ertunç, 2013) 
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Çerezlik Kabak Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Fungal Hastalık 

Etmenleri İle Mücadele 

Yrd. Doç. Dr. H. Handan ALTINOK1 
1Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, KAYSERİ 
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Özet 
Toprak kökenli fungal hastalık etmenleri kültür bitkisi yetiştiriciliğinde önemli verim 

kayıplarına neden olmaktadır. Kayseri ili ve yöresinde çerezlik kabak (Cucurbita pepo L.) 
tarımında kök ve kök boğazı çürüklüğü problemlerinin hem arazi gözlemleri hem de 
üreticilerden edinilen bilgilerden yaygınlaştığı görülmektedir. Bu derlemede, çerezlik kabak 
yetiştiriciliğinde potansiyel toprak kökenli fungusların kontrolünde kültürel, fiziksel ve 
biyolojik kontrol yöntemlerine yönelik bazı bilgiler verilmiştir. 

Giriş 
Yeryüzünde canlılar biyosfer diğer bir adı ile canlı küre denilen ince bir dış kabukta 

yaşarlar. Biyotik dönüşümler ve çevirimlerin gerçekleştiği bu bölümde 2 milyona yakın canlı 
türünün yaşadığı bilinmektedir. Bu canlıların biyosferdeki yerleşimi 1935 yılında İngiliz 
Botanikçi Arthur C. Tansley’in ekosistem adını verdiği birimler halindedir. Funguslar, 
bakteriler ve diğer canlılar arasındaki karşılıklı ilişkiler, flora ve faunanın evriminde rol 
oynamıştır. Doğada yaşamın sürekliliğinde karbon, su, oksijen, azot, oksijen ve fosfor gibi 
maddeler ekosistemde döngü içinde kullanılırlar. Ekosistemde besin döngülerinde canlılar 
ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, metabolizması için kullanır ve 
ortama geri verirler. Mikrobiyal popülasyonda funguslar, özellikle çürükçül beslenme şekilleri 
ile besin döngüsünün devamını sağlamaları açısından yaşamın sürdürülebilirliğinde önemli 
role sahiptirler (Altınok, 2010).  

Toprak kökenli fungal hastalıklar kültür bitkisi yetiştiriciliğinde sorun olmakta ve 
önemli ürün kayıplarına yol açmaktadır. Toprak kökenli fungal etmenler değişen toprak 
koşullarına sürekli adapte olarak, toprakta uzun yıllar canlılıklarını sürdürebilmektedirler. 
Bitkilerde ekonomik anlamda önemli ürün kayıplarına yol açan bu tip patojenlerin 
kontrolünde ekim nöbeti, dayanıklı çeşit kullanımı, bazı fungisitler, toprak sterilantları ve 
solarizasyon önerilmekte ancak, yeterince başarı sağlanamamaktadır. Toprak fumigantlarının 
ürünler üzerinde kalıntı sorununa neden olduğu toprağı, suyu ve havayı kirleterek, insan ve 
diğer canlıları olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Toprak kökenli patojenlerin 
kontrolünde etkin bir toprak fumigantı olan methyl bromide’in yasaklanması günümüzde yeni 
mücadele alternatiflerine ilgiyi artırmıştır.  

Mikrobiyal kommuniteyi oluşturan saprofitik, epifitik, endofitik ve patojenik özellikte 
çok sayıda mikroorganizma hayati role sahip olup, toprakta denge halinde bulunurlar. 
Parazitizm koşullarında, bitki ve mikroorganizma birbirleri ile yarışma halindedir ve bu 
durum evrim süresince ırklaşmaya neden olabilmektedir (Stahl ve Bishop, 2000; Maor ve 
Shirasu, 2005). Toprakta yararlı mikroorganizma popülasyonunun azalması, patojenik 
mikroorganizmaların artışıyla birlikte ürün kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Aşırı 
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kimyasal kullanımı sonucu bozulan biyolojik dengeyi korumak amacıyla alternatif mücadele 
yöntemlerine yönelik araştırmalar hız kazanmaktadır. Son yıllarda kimyasal mücadelenin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için biyolojik mücadele ajanları ile toprak kökenli 
hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır. 

Bu derlemede, çerezlik kabak yetiştiriciliğinde potansiyel toprak kökenli fungal 
patojenlerin kontrolünde önemli kültürel, fiziksel ve güncel biyolojik kontrol yöntemlerine 
yönelik bilgiler güncel çalışmaları da içerecek şekilde sunulmuştur. 

Kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenleri 
Kabak yetiştiriciliğinde yaygın fungal hastalıklar arasında, solgunluk, kök ve kök 

boğazı çürüklükleri, yalancı mildiyö, kurşuni küf, külleme, antraknoz ve bazı yaprak ve 
meyve leke hastalıkları yer almaktadır (Altınok, 2010). Kayseri ili ve yöresinde çerezlik 
kabak tarımında kök çürüklüğü problemlerinin arazi gözlemlerinde yapılan örneklemelerden 
ve üretici şikayetlerinden yaygınlaştığı görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mikoloji Laboratuvarında infekteli çerezlik kabak 
bitkilerinin köklerinden yapılan izolasyonlarda toprak kökenli patojenik fungus Fusarium 
oxysporum izole edilmiş ancak, henüz bu konuda çalışmalar tamamlanmıştır (Yayınlanmamış 
veri, Altınok, 2014). Çerezlik kabak tarımında toprak kökenli fungal hastalıkların 
önlenmesinde ekim nöbeti büyük öneme sahiptir. Yetiştiricilik yapılan alanlarda kök 
çürüklüğü hastalığına birden fazla etmen neden olmaktadır. Bölgemiz yetiştirme koşulları 
dikkate alındığında üretimi olumsuz yönde etkileyebilecek yaygın toprak kökenli fungal türler 
arasında Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., Fusarium spp., sayılabilir. Ancak, sulama projesi 
kapsamında kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesi ile birlikte bölgede nem artacak ve 
zoosporları suda taşınan Pythium, Phytophthora gibi toprak kökenli funguslar da zaman 
içerisinde yaygınlaşacaktır. Çökerten, solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklükleri olarak 
tanımlanan toprak kökenli fungal patojenler üründe önemli verim kayıplarına neden 
olabilirler. Bu patojenler toprakta uzun süre dayanıklı spor formunda canlı kalabilirler. 
Hastalığın bitkilerde en genel belirtileri, tohumların çimlenme öncesi toprakta çürümesi, 
gelişen fidelerin kök boğazının çürümesi, toprak yüzeyine çıkan fidelerin kök boğazının 
incelmesi sonucu devrilerek toprak yüzeyine yatması şeklindedir. Ayrıca, toprak yüzeyine 
çıkan fidelerde yaprak deformasyonları görülebilir. Hastalıklı fidelerin köklerinde özellikle 
kabuk dokusunda yumuşama ve kahverengileşme görülür. Hastalıklı tarlada öbek öbek 
çökmeler, kısmi kurumalar ve seyrek çıkışlar söz konusudur. Şiddetli enfeksiyonlarda tarlada 
tekrar ekim gerekebilir. Bu durum işgücü ve üretim kaybına neden olur (Kurt, 2012). Kök 
çürüklüğü, bazı stres faktörleri ve özellikle kök ur nematodlarının saldırısı ile birlikte daha 
şiddetli seyredebilir. Hastalık etmenleri tohumla ve toprakla taşınabilmektedir. Yaşlı bitkiler 
de patojen saldırısına uğrayabilir, ancak bu bitkiler daha dayanıklı olduğu için belirtiler, 
çoğunlukla dış kabuk dokusu ile sınırlı kalır. Rhizoctonia ve Sclerotinia türleri toprakta misel 
veya sklerot (dayanıklı spor) olarak canlılığını sürdürebilen patojenler olup, ölü bitki 
materyalinde de canlı kalabilirler. Patojenik bu türler ilkbaharda orta düzey nemli toprakta 15-
18°C sıcaklıkta çim tüpü oluşturarak aktifleşir ve primer infeksiyonları gerçekleştirir (Kurt, 
2012). Bu fungal türler, yaralardan kolayca giriş yapabilir ancak genç dokulardan ve doğal 
açıklıklardan da doğrudan giriş yapabilirler. Ayrıca, bitkiye girişi kolaylaştıran güçlü 
enzimatik aktiviteye sahiptirler (Altınok, 2010). 

Ç
er

ez
lik

 K
ab

ak
 Ç

al
ış

ta
yı



110 
 

kimyasal kullanımı sonucu bozulan biyolojik dengeyi korumak amacıyla alternatif mücadele 
yöntemlerine yönelik araştırmalar hız kazanmaktadır. Son yıllarda kimyasal mücadelenin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için biyolojik mücadele ajanları ile toprak kökenli 
hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır. 

Bu derlemede, çerezlik kabak yetiştiriciliğinde potansiyel toprak kökenli fungal 
patojenlerin kontrolünde önemli kültürel, fiziksel ve güncel biyolojik kontrol yöntemlerine 
yönelik bilgiler güncel çalışmaları da içerecek şekilde sunulmuştur. 

Kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenleri 
Kabak yetiştiriciliğinde yaygın fungal hastalıklar arasında, solgunluk, kök ve kök 

boğazı çürüklükleri, yalancı mildiyö, kurşuni küf, külleme, antraknoz ve bazı yaprak ve 
meyve leke hastalıkları yer almaktadır (Altınok, 2010). Kayseri ili ve yöresinde çerezlik 
kabak tarımında kök çürüklüğü problemlerinin arazi gözlemlerinde yapılan örneklemelerden 
ve üretici şikayetlerinden yaygınlaştığı görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mikoloji Laboratuvarında infekteli çerezlik kabak 
bitkilerinin köklerinden yapılan izolasyonlarda toprak kökenli patojenik fungus Fusarium 
oxysporum izole edilmiş ancak, henüz bu konuda çalışmalar tamamlanmıştır (Yayınlanmamış 
veri, Altınok, 2014). Çerezlik kabak tarımında toprak kökenli fungal hastalıkların 
önlenmesinde ekim nöbeti büyük öneme sahiptir. Yetiştiricilik yapılan alanlarda kök 
çürüklüğü hastalığına birden fazla etmen neden olmaktadır. Bölgemiz yetiştirme koşulları 
dikkate alındığında üretimi olumsuz yönde etkileyebilecek yaygın toprak kökenli fungal türler 
arasında Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., Fusarium spp., sayılabilir. Ancak, sulama projesi 
kapsamında kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesi ile birlikte bölgede nem artacak ve 
zoosporları suda taşınan Pythium, Phytophthora gibi toprak kökenli funguslar da zaman 
içerisinde yaygınlaşacaktır. Çökerten, solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklükleri olarak 
tanımlanan toprak kökenli fungal patojenler üründe önemli verim kayıplarına neden 
olabilirler. Bu patojenler toprakta uzun süre dayanıklı spor formunda canlı kalabilirler. 
Hastalığın bitkilerde en genel belirtileri, tohumların çimlenme öncesi toprakta çürümesi, 
gelişen fidelerin kök boğazının çürümesi, toprak yüzeyine çıkan fidelerin kök boğazının 
incelmesi sonucu devrilerek toprak yüzeyine yatması şeklindedir. Ayrıca, toprak yüzeyine 
çıkan fidelerde yaprak deformasyonları görülebilir. Hastalıklı fidelerin köklerinde özellikle 
kabuk dokusunda yumuşama ve kahverengileşme görülür. Hastalıklı tarlada öbek öbek 
çökmeler, kısmi kurumalar ve seyrek çıkışlar söz konusudur. Şiddetli enfeksiyonlarda tarlada 
tekrar ekim gerekebilir. Bu durum işgücü ve üretim kaybına neden olur (Kurt, 2012). Kök 
çürüklüğü, bazı stres faktörleri ve özellikle kök ur nematodlarının saldırısı ile birlikte daha 
şiddetli seyredebilir. Hastalık etmenleri tohumla ve toprakla taşınabilmektedir. Yaşlı bitkiler 
de patojen saldırısına uğrayabilir, ancak bu bitkiler daha dayanıklı olduğu için belirtiler, 
çoğunlukla dış kabuk dokusu ile sınırlı kalır. Rhizoctonia ve Sclerotinia türleri toprakta misel 
veya sklerot (dayanıklı spor) olarak canlılığını sürdürebilen patojenler olup, ölü bitki 
materyalinde de canlı kalabilirler. Patojenik bu türler ilkbaharda orta düzey nemli toprakta 15-
18°C sıcaklıkta çim tüpü oluşturarak aktifleşir ve primer infeksiyonları gerçekleştirir (Kurt, 
2012). Bu fungal türler, yaralardan kolayca giriş yapabilir ancak genç dokulardan ve doğal 
açıklıklardan da doğrudan giriş yapabilirler. Ayrıca, bitkiye girişi kolaylaştıran güçlü 
enzimatik aktiviteye sahiptirler (Altınok, 2010). 
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Fusarium türleri, dünyada Antarktika kıtası hariç değişik iklim koşullarına adapte 
olabilen funguslardır (Stoner, 1981). Bunlar arasında Fusarium oxysporum’lar, toprakta 
bulunan lignin ve karbonhidratı parçalayarak saprofit olarak yaşama yeteneğine sahip yaygın 
toprak funguslarıdır (Kistler, 2001). Bunların büyük bir çoğunluğu faydalı bitki endofiti veya 
toprak saprofiti olmasına karşın, birçok türü de bitkilere patojenik olabilmektedir (Gordon ve 
Martyn, 1997). Patojenik Fusarium türleri 100’den fazla konukçu bitkide solgunluk veya kök 
çürüklüğü şeklinde simptom sergilemekte ve dayanıklı spor yapıları ile toprakta uzun süre 
canlılığını sürdürebilmektedir. En genel yayılma yolu toprak olan F. oxysporum’ların, 
tohumla taşınması da söz konusu olabilmektedir. Toprak kökenli patojenler değişen toprak 
koşullarına sürekli adapte olabilme yetenekleri açısından mücadelede ayrı bir öneme 
sahiptirler. Eşeyli dönemi olmayan F. oxysporum solgunluk etmeninin patojenik formları 
konukçuya özelleşmiş olup, infekte ettiği bitki türlerine bağlı olarak farklı alt grupları 
bulundurur (f.sp.; formae speciales) (Booth, 1971; Kistler, 2001). Konukçu özelleşmesi 
gösteren Fusarium oxysporum f.sp. cucurbitae kabakgillerde solgunluk hastalığına neden 
olmaktadır. Fusarium solani f.sp. cucurbitae ise bitkide kök, gövde ve meyve çürüklüklerine 
neden olmaktadır (Wyenandt, 2010). Bu fungal etmene ait iki fizyolojik ırk saptanmıştır. Irk 1 
en yaygın görülen ırk olarak kök, gövde ve meyve çürümelerine neden olmakta ırk 2 ise, ırk 
ise sadece meyve çürümelerine neden olmaktadır (Toussoun ve Snyder, 1961). Her iki 
hastalık etmeni de Fusarium türlerinin karakteristik sporları olan mikrokonidi (bir iki hücreli), 
makrokonidi (3-8 bölmeli) ve klamidosporları (dayanıklı sporlar) oluşturmaktadır. Şekil 1’de 
kabakta Fusarium cinsine ait bir türün neden olduğu belirti ve fungusun makro ve 
mikrokonidileri verilmiştir. Bunlar, direkt zararlarının yanı sıra ürettikleri sekonder 
metabolitlerle de insan, hayvan ve bitkilere toksik etkide bulunabilmektedirler. Primer 
metabolizma faaliyetleri ortaya çıkan ürünlerin karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sekonder 
metabolitler, genellikle organizma için gerekli olmayan metabolik ürünler olarak tanımlanır. 
Bunlar pigmentler, antibiyotikler, toksinler, uçucu bileşikler, enzim içeren ekstrasellüler 
proteinler gibi birçok grubu içermektedir (Desjardins ve Proctor, 2001).Toprak ve tohum 
kökenli bu funguslar tohumda 2 yıl, klamidospor formunda toprakta uzun yıllar canlılığını 
koruyabilmektedir. Klamidosporların dormant formda toprakta kaldığı ve uygun çevre 
koşullarında 30 yıl boyunca diğer konukçu bitkileri çimlenerek infekte edebildiği rapor 
edilmiştir (Anonim, 2014). Toprak kökenli Fusarium türlerinin kimyasal kontrolü oldukça zor 
olup, ekim nöbeti uygulaması önemli oranda hastalığı önlemektedir.  

 
Şekil 1. Kabakta Fusarium sp. genel meyve simptomu (a ve b), makro ve mikrokonidiler (c) (Wyenandt, 2010). 
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Toprak kökenli fungal hastalık etmenleri ile mücadele 
Toprak kökenli bitki patojeni funguslar ile etkili ve uzun süreli mücadele kültürel, 

kimyasal, biyolojik ve fiziksel metotların kombinasyonu ile başarılabilmektedir. 
Fitopatoloji’de toprak kökenli bitki hastalıkları ile mücadele önemli bir yer tutmaktadır. 
Toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı etkili bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Bu 
hastalıkların mücadelesinde toprak fumigasyonu ve ekim nöbeti önerilmektedir. Ancak, 
toprak fumigasyonunun ekonomik olmaması ve topraktaki yararlı mikroflorayı da olumsuz 
etkilemesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Son dönemde yapılan araştırmalarda, geleneksel 
bitki ıslah yöntemleri yerini, hastalıklara toleranslı ve kaliteli bitki üretimi esasına dayalı 
genetik çalışmaların aldığı görülmektedir. Toprak kökenli hastalıklarla mücadelede birçok 
fumigant kullanılmakta ancak bunlar çevre ve insan sağlığı açısından son derece tehlikeli 
olabilmektedir. Kullanılan kimyasallar sonucu toprakta yararlı mikroorganizma 
popülasyonunun azalması, patojenik mikroorganizmaların artışıyla birlikte ürün kayıplarını da 
beraberinde getirmektedir. Toprak kökenli patojenlerle mücadelede etkili bir toprak fumigantı 
olan methyl bromide’in kullanımı yasaklanmıştır. Günümüzde metham sodyum toprak 
kökenli patojenler ile mücadelede methyl bromid’e alternatif olarak etkili bir fumigant olarak 
kullanılmaktadır (Warton ve Matthiessen, 2000). Aşırı kimyasal kullanımı sonucu bozulan 
biyolojik dengeyi korumak amacıyla alternatif mücadele yöntemlerine yönelik araştırmalar 
giderek hız kazanmaktadır.  

Kültürel önlemler; Hastalık kontrolü hastalığın engellenmesi veya hastalığın şiddetinde 
azalma veya durdurma olarak da ifade edilir. Hastalıkların başarılı bir şekilde mücadelesi, 
uygun mücadele yöntemlerinin belirli bir düzen içerisinde uygulanmasını içeren entegre bir 
yaklaşım ile başarılır. Entegre mücadele biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörleri kapsayacak 
şekilde birlikte ele alınmalıdır. Başarılı bir kontrol programının uygulanabilmesi için 
patojenin ve konukçu bitkinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Patojenin kışlama 
şeklinin bilinmesi mücadeleye yön verebilmek açısından önemlidir. Örneğin Sclerotinia cinsi 
funguslar toprakta sklerot formunda uzun yıllar canlı kalabilmektir. Hasat sonu bitki 
artıklarının imha edilmesi, sonraki üretim sezonunda patojenlerin inokulum potansiyelini 
önemli oranda azaltacaktır. Ekim alanlarının seçiminde, inokulumun etkisiz yada olmadığı 
alanları tercih etmek gerekmektedir. Hastalıktan ari üretim materyalinin seçimi sağlıklı ürünü 
de beraberinde getirecektir. Yabancı otlarla mücadele de toprak kökenli fungusların 
kontrolünde önemlidir. Yabancı otlar, çok sayıda bitki patojeni için potansiyel konukçu olarak 
görev yaparlar ve bazı patojenler tarafından kolonize olduklarında herhangi bir hastalık 
simptomu sergilemeyebilirler. Fusarium oxysporum’ların patojenik türlerinin konukçu dışı 
bitkilerde özellikle yabancı otlarda kök kolonizasyonunun patojenin kalıcılığını sağladığı ve 
nadas alanları da dahil bu gibi alanlarda solgunluk hastalığı ile mücadelede yabancı ot 
mücadelesinin de önemli olduğu rapor edilmiştir (Hennessy ve ark., 2005; Altinok, 2013). 
Ayrıca, yetiştirme alanında sık ekimden kaçınılmalı, hastalıklı fideler ayıklanmalı, hasat sonu 
bitki artıkları imha edilmeli, fazla sulama ve gübrelemeden kaçınılmalı, erken ekim 
yapılmamalı, yetiştiricilik yapılan tarla bol güneş alan ve rüzgardan korunaklı yerlerde 
kurulmalıdır.  
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Toprak kökenli fungal hastalık etmenleri ile mücadele 
Toprak kökenli bitki patojeni funguslar ile etkili ve uzun süreli mücadele kültürel, 

kimyasal, biyolojik ve fiziksel metotların kombinasyonu ile başarılabilmektedir. 
Fitopatoloji’de toprak kökenli bitki hastalıkları ile mücadele önemli bir yer tutmaktadır. 
Toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı etkili bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Bu 
hastalıkların mücadelesinde toprak fumigasyonu ve ekim nöbeti önerilmektedir. Ancak, 
toprak fumigasyonunun ekonomik olmaması ve topraktaki yararlı mikroflorayı da olumsuz 
etkilemesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Son dönemde yapılan araştırmalarda, geleneksel 
bitki ıslah yöntemleri yerini, hastalıklara toleranslı ve kaliteli bitki üretimi esasına dayalı 
genetik çalışmaların aldığı görülmektedir. Toprak kökenli hastalıklarla mücadelede birçok 
fumigant kullanılmakta ancak bunlar çevre ve insan sağlığı açısından son derece tehlikeli 
olabilmektedir. Kullanılan kimyasallar sonucu toprakta yararlı mikroorganizma 
popülasyonunun azalması, patojenik mikroorganizmaların artışıyla birlikte ürün kayıplarını da 
beraberinde getirmektedir. Toprak kökenli patojenlerle mücadelede etkili bir toprak fumigantı 
olan methyl bromide’in kullanımı yasaklanmıştır. Günümüzde metham sodyum toprak 
kökenli patojenler ile mücadelede methyl bromid’e alternatif olarak etkili bir fumigant olarak 
kullanılmaktadır (Warton ve Matthiessen, 2000). Aşırı kimyasal kullanımı sonucu bozulan 
biyolojik dengeyi korumak amacıyla alternatif mücadele yöntemlerine yönelik araştırmalar 
giderek hız kazanmaktadır.  

Kültürel önlemler; Hastalık kontrolü hastalığın engellenmesi veya hastalığın şiddetinde 
azalma veya durdurma olarak da ifade edilir. Hastalıkların başarılı bir şekilde mücadelesi, 
uygun mücadele yöntemlerinin belirli bir düzen içerisinde uygulanmasını içeren entegre bir 
yaklaşım ile başarılır. Entegre mücadele biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörleri kapsayacak 
şekilde birlikte ele alınmalıdır. Başarılı bir kontrol programının uygulanabilmesi için 
patojenin ve konukçu bitkinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Patojenin kışlama 
şeklinin bilinmesi mücadeleye yön verebilmek açısından önemlidir. Örneğin Sclerotinia cinsi 
funguslar toprakta sklerot formunda uzun yıllar canlı kalabilmektir. Hasat sonu bitki 
artıklarının imha edilmesi, sonraki üretim sezonunda patojenlerin inokulum potansiyelini 
önemli oranda azaltacaktır. Ekim alanlarının seçiminde, inokulumun etkisiz yada olmadığı 
alanları tercih etmek gerekmektedir. Hastalıktan ari üretim materyalinin seçimi sağlıklı ürünü 
de beraberinde getirecektir. Yabancı otlarla mücadele de toprak kökenli fungusların 
kontrolünde önemlidir. Yabancı otlar, çok sayıda bitki patojeni için potansiyel konukçu olarak 
görev yaparlar ve bazı patojenler tarafından kolonize olduklarında herhangi bir hastalık 
simptomu sergilemeyebilirler. Fusarium oxysporum’ların patojenik türlerinin konukçu dışı 
bitkilerde özellikle yabancı otlarda kök kolonizasyonunun patojenin kalıcılığını sağladığı ve 
nadas alanları da dahil bu gibi alanlarda solgunluk hastalığı ile mücadelede yabancı ot 
mücadelesinin de önemli olduğu rapor edilmiştir (Hennessy ve ark., 2005; Altinok, 2013). 
Ayrıca, yetiştirme alanında sık ekimden kaçınılmalı, hastalıklı fideler ayıklanmalı, hasat sonu 
bitki artıkları imha edilmeli, fazla sulama ve gübrelemeden kaçınılmalı, erken ekim 
yapılmamalı, yetiştiricilik yapılan tarla bol güneş alan ve rüzgardan korunaklı yerlerde 
kurulmalıdır.  
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Ekim nöbeti; Toprak kökenli hastalıkların kontrolünde ekim nöbeti büyük öneme 
sahiptir. Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ekim nöbeti; verimli ve kaliteli ürün elde etmek 
amacıyla arka arkaya yetiştirilecek ürün türlerinin bir plan ve program dahilinde seçilmesidir. 
Bir üretim alanında ekim nöbeti uygulanmadığında, toprak kökenli hastalık etmenlerinin 
popülasyonunun artması, nematodların aktifleşmesi, topraktaki organik madde miktarının 
azalması, toprakta bulunan besin elementlerin dengesinin bozulması ve pesitisitlerin toksik 
kalıntı problemlerinin artması gibi çok sayıda olumsuzluk söz konusu olabilmektedir. Aynı 
familyaya ait türler, toprakta aynı besin elementleri ile beslenmeleri sonucu verim azalmasına 
neden olurlar. Ekim nöbetinde temel amaç; aynı familyaya ait olan bitki türlerinin tek ürün 
yetiştiriciliği (monokültür) şeklinde arka arkaya üretilmemesidir. Toprak kökenli birçok 
hastalığın kontrolü, zaman esas alınan ekim nöbeti programları ile büyük oranda 
sağlanabilmektedir. Fusarium kökenli hastalık etmenleri için; üretim parselinde 2-3 yıllık 
ekim nöbeti programı uygulanmakta, ancak bu süre çoğu durumda yeterli kontrolü 
sağlayamamaktadır. Fungal kök çürüklük etmenlerinin inokulum potansiyeli, aynı üretim 
alanında 4-5 yıl aynı bitki türü yetiştirilmediğinde büyük oranda düşmektedir. Nevşehir ilinde 
patates tarımını durma noktasına getiren patates siğil hastalığı [Synchytrium endobioticum 
(Schilb.) Percival] temiz üretim materyali kullanımı ve ekim nöbetinin önemini vurgulayan 
güncel karakteristik bir örnektir. Toprak kökenli obligat fungusun neden olduğu bu hastalık 
enfekteli tohumluk ve uzun yıllar tek tip ürün yetiştiriciliği gibi nedenlerle önemli ürün 
kayıplarına neden olmuştur. Fungusun sporangiyumu (kışlık spor) 30 yıl veya daha fazla süre 
toprakta canlılığını sürdürebilir. İrlanda’da 1840’lı yıllarda bir milyon insanın açlıktan 
ölümüne yol açan patates mildiyösü (Phytophtora infestans) salgını Fitopatoloji tarihinde tek 
tip ürün yetiştiriciliğinin çarpıcı diğer bir örneğidir.  
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aylarda ve alanın ekili olmadığı durumlarda, nemli toprağın ince şeffaf polietilen örtü ile 
kapatılması işlemidir. Özellikle seracılıkta, üretim yapılmayan yaz döneminde yaygın bir 
uygulama olan solarizasyon, yazları sıcak geçen bölgelerde açık alanlarda da 
uygulanabilmektedir (Kitiş, 2012).  

Biyolojik Kontrol; Aşırı kimyasal kullanımı sonucu bozulan biyolojik dengeyi korumak 
amacıyla çevre sağlığını koruyan alternatif mücadele yöntemlerine yönelik araştırmalar hız 
kazanmaktadır. Toprakta bitkilerin rizosfer bölgesinde (kök bölgesi) bulunan rizobakteriler 
(kök bakterileri) bitki gelişimini teşvik ederek bitki sağlığını desteklemekte, toprakta bulunan 
fosfatı indirgeyerek bitkinin kullanabileceği forma dönüştürerek verim artışı sağlamakta ve 
toprak kökenli çoğu bitki hastalığına karşı da bitkide dayanıklılığı teşvik edebilmektedirler 
(Nautriyal, 1999; Vessey, 2003). Rizosfer mikroorganizmalarının hastalıkları baskılamada 
direkt antagonistik etkileri ile birlikte, bitki savunma mekanizmalarını da teşvik ettiği 
bildirilmiştir (Benhamou ve ark., 2002; Harman ve ark., 2004;). Uyarılmış dayanıklılıkta, 
bitkilerin savunma mekanizmaları patojen saldırısından önceden aktive edilerek olası 
infeksiyonlara karşı hazır diğer bir ifade ile dayanıklı hale getirilmektedir (Altınok ve 
Dikilitaş, 2014). Uyarılmış dayanıklılıkta etmen bitkinin nekroz bölgesinin etrafında lokalize 
olmuşsa lokal kazandırılmış dayanıklılık (LAR; Localized Acquired Resistance), dayanıklılık 
sistemik olarak bitkinin uygulama görmemiş kısımlarına yayılırsa sistemik kazandırılmış 
dayanıklılık (SAR; Systemic Acquired Resistance) olarak adlandırılır (Ramussen ve ark., 
1991). Dayanıklılığın uyarılmasına yönelik olarak günümüze kadar yapılan çalışmalarda, 
patojen olmayan fungus, bakteri inokulasyonu, fungus veya mayaların hücre duvarından 
ekstrakte edilen oligosakkaritler gibi biyotik uyarıcılar, acibenzolar-S-methyl (ASM), UV, 
herbisitler, β-amino butyric asit (BABA) ve salisilik asit (SA) gibi abiyotik uyarıcılar 
kullanılmıştır. Özellikle bitkilerde gelişmeyi düzenleyici rhizobakterilerin (PGPR) tohum 
veya toprağa uygulamasıyla bitkilerde SAR mekanizmasının aktive edildiği ve patojen 
infeksiyonlarına karşı önemli oranda koruma sağlandığı bildirilmiştir (Weller, 1988; Tüzün ve 
Kloepper, 1995). Ayrıca patojenik olmayan mikroorganizmaların da bitkilerde dayanıklılığı 
uyardığı ve özellikle vasküler solgunluk patojenlerinin kontrolünde patojen olmayan 
Fusarium türlerinin SAR mekanizmasını uyarmada oldukça başarılı olduğu birçok araştırıcı 
tarafından bildirilmiştir (Tüzün ve Kloepper, 1995; Altınok ve Dikilitas, 2014).  

Kök bakterilerinin özellikle Pseudomonas fluorescens’in toprak kökenli fungal 
patojenleri inhibe etme yeteneklerinin patojene karşı rekabet, teşvik edilmiş sistemik 
dayanıklılık (ISR; Induced Systemic Resistance) mekanizmasını teşvik etme, siderofor, 
mikolitik enzim ve antibiyotik üretme yetenekleri olduğu birçok araştırıcı tarafından 
bildirilmiştir (Sneh ve ark., 1984; Meyer ve ark., 1992). Pseudomonas türlerinin toprak 
kökenli patojenlerin kontrolünde etkin oldukları ve bitkinin rizosfer bölgesinde en yaygın 
bulunan türler oldukları saptanmıştır (Azad ve ark., 1985). Bu türlerden P. aeruginosa, P. 
putida, P. fluorescent ve P. syringae’nin toprakta yaygın olarak bulundukları bildirilmiştir 
(van Loon ve Glick, 2004). Sistemik teşvik edilmiş dayanıklılık ya, salisilik asite bağlı (SAR) 
yada, jasmonik asit ve etilene bağlı (ISR) olarak patojen infeksiyonlarına karşı bitkide 
savunma mekanizmasını tetikleyebilir. Genel olarak ISR mekanizması kök bakterileri 
tarafından teşvik edilmektedir. Bitkide bir kez dayanıklılık teşvik edildiğinde çok sayıda 
fungus, bakteri ve virüs hastalığına karşı koruma sağlanmıştır (Wei ve ark., 1996). 
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Pseudomonas’lar tarafından üretilen sideroforların, patojen için gerekli olan demiri 
bağlayarak, fungal patojenlerinin spor çimlenmesini engelledikleri bilinmektedir (Bora ve 
ark., 1995). Dünya genelinde çok sayıda ülkede, bitki hastalıklarının biyolojik kontrolünde 
Bacillus, Pseudomonas ve Streptomyces türlerinin ticari preparatları bazı hastalıkların 
kontrolü için pratikte kullanıma sunulmuştur (Janisiewicz ve Korsten, 2002). Bunlar içinde en 
yaygın olarak kullanılanlar Bacillus spp., Pseudomonas spp Streptomyces spp. Agrobacterium 
radiobacter bakterileri ile Trichoderma spp., Candida oleophila, Gliocladium spp. ve 
Coniothyrium minitans, Ampelomyces quisqualis gibi funguslardır (Fravel, 2000). Fusarium 
solgunluğunu baskı altına almada bitki kök yüzeylerine kolonize olarak, antagonistik etki 
gösteren bazı bakteri türleri birçok araştırıcı tarafından potansiyel biyolojik mücadele etmeni 
olarak rapor edilmiştir. Ülkemizde kök hastalıklarına ruhsatlı biyolojik fungisit Trichoderma 
harzianum Rifai KRL-AG2 (T-22 Planter Box), Bacillus subtilis MBI 600 (Subtilex Foliar), 
Streptomyces lydicus WYEC ve bazı Trichoderma (T22)-ERS (endo-mikoriza) 
kombinasyonları uygulanmaktadır. Azotobacter türleri de mikrobiyal gübre olarak toprak 
kökenli hastalıkların kontrolünde başarı sağlamaktadır. Rhizobium, Azotobacter ve 
Azospirillium kök bakterileri azot fikse eden bakterilerdir (Altınok, 2010). 

Ayrıca, mikorizal fungus uygulamaları sonucunda da bitkiler bazı hastalıklara, kuraklık 
ve strese karşı direnç geliştirmektedir. Mikorizal infeksiyonunun bitkinin fosfor, azot, 
potasyum, çinko, bakır, kalsiyum, demir, mangan, alüminyum ve bor alımında etkisi olduğu 
bilinmektedir. Mikoriza ile infekte olmuş bitki kökleri hifleri aracılığı ile kökten uzaktaki 
besin elementlerinden yararlanabilmektedir (Altınok, 2010). 

Kimyasal mücadele; toprak kökenli hastalıkların kontrolünde ekimden önce sodyum 
hipokloritle (% 1) tohum dezenfeksiyonu önemlidir. Ayrıca, fideliklerde % 40’lık formaldehit 
gibi bazı bazı toprak ilaçları da önerilmektedir. Maneb, mancozeb, thiram kimyasal 
uygulamaları ve Trichoderma harzianum biyofungisiti ülkemizde ruhsatlı tohum ilaçlarıdır. 
Hymexazol, Metalaxyl-M+fludioxonil, Tolclophos methyl gibi bazı fungisitler önerilmektedir 
(Kurt, 2012). 

Sonuç ve Öneriler 
Çerezlik kabak hasadından sonra bitki artıklarının imhası ve ekim nöbeti uygulamaları 

toprak kökenli hastalık etmenlerinin sonraki sezonda inokulum potansiyelini azaltmada büyük 
öneme sahiptir. “Develi kapalı havzası sulama projesi kapsamında”, yetiştiricilik yapılan bu 
alanların sulu tarıma geçmesi ile birlikte nem artacak ve zaman içerisinde Pythium, 
Phytophthora gibi zoosporları suda hareketli toprak kökenli funguslar da üretimi tehdit 
edebilecektir.  

Toprak kökenli fungal etmenlerin mücadelesinde kültürel önlemler ve biyolojik 
mücadele önemlidir. Antibiyosis, besin-yer yarışması ve dayanıklılığın uyarılması gibi 
birbirinden farklı mekanizmaları kullanan kök bakterilerinin uygulanması yoluyla da aynı 
konukçuda birden fazla hastalığa karşı biyolojik savaşta sinerjistik etki yoluyla başarı 
sağlanabilir. Bakterilerin yanı sıra, fungal biyopreparatlar da bazı hastalıkların kontrolünde 
çevreci bir yaklaşım olarak kullanılabilir. Konukçu bitkide dayanıklılığı uyaran ve bitkide 
gelişimi teşvik edebilen (PGPR) kök bakterilerinin ve bazı faydalı fungusların hastalıklara 
karşı kullanımının pratiğe aktarılmasına yönelik çalışmalara daha fazla yer verilmelidir. 
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Ayrıca, biyolojik kökenli gübre programlarına da yer verilmesi uzun vadede bu hastalıkların 
kontrolünü sağlayabilecektir. 
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Özet 

Kabakgiller familyası (Cucurbitaceae) türlerinden biri olan çerezlik kabak bitkisi 
(Cucurbita pepo L.) böcekler ve akarları da içeren birçok zararlı organizmanın konukçusu 
durumundadır. Kayseri ve yöresinde çerezlik kabak yetiştirilen alanlarda zararlı 
popülasyonları genellikle geçici sürelerle yükseliş göstermekte ve sürekli olarak ekonomik 
zarar oluşturmamaktadır. Ancak bölgenin tarımsal yapısının sulama yatırımları sayesinde 
değişmeye başlaması ürün desenini değiştirecek ve çeşitliliğini artıracaktır. Bu durumun doğal 
sonucu olarak da, daha önce bölgede görülmeyen veya bulunduğu halde ekonomik zarar 
düzeyine ulaşamayan bazı zararlı türlerin popülasyonlarında artışlar görülmesi beklenebilir. 
Buna ek olarak, çerezlik kabaklarda önemli ekonomik zarara yol açan ancak henüz ülkemize 
giriş yapmamış zararlılar da bulunmaktadır. Bu derleme çalışmasında kabak bitkisinde 
ülkemizde ve kabak tarımı yapılan diğer ülkelerde kaydedilmiş zararlıların isimleri, tanınması 
ve bazı biyolojik parametreleri üzerine bilgiler verilmiş, Kayseri bölgesi’nde yapılan tarım 
yatırımlarının bitki koruma açısından gelecekteki olası etkileri değerlendirilmiştir. 

Giriş 

Kabak, Cucurbita cinsi içindeki türlere verilen genel bir isim olup, bunlar arasında 
çerezlik kabaklar Cucurbita pepo olarak adlandırılır. Bitkinin orjininin Orta-Güney Amerika 
olduğu düşünülmektedir. 

 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılı itibariyle ülkemizde çekirdeklik 
kabak tarımı yapılan alanların yaklaşık % 48’i Kayseri İli sınırları içerisinde yer almakta, bu 
üretimin de çok büyük kısmının sırasıyla Tomarza ve Develi İlçelerimizde gerçekleştiği 
görülmektedir (TÜİK, 2014). 

Kabak bitkisi, dünyada bir çok zararlı tür tarafından tehdit edilmekte olup, bunlar 
ağırlıkla genel zararlılar olarak adlandırılan ve konukçu dizisi oldukça geniş canlılardır. 
Kayseri bölgesinde yetiştiriciliği yapılan çekirdeklik kabak alanlarında da karşılaşılan 
zararlılar arasında ekonomik öneme sahip türler de genellikle bu grup içerisinde yer 
almaktadır. 

Dünyada kabak bitkisinde zararlı türleri Türkiye’deki kayıtlarla karşılaştırdığımızda, 
birçok zararlı böcek türüne henüz ülkemizde rastlanmadığı, ancak bu zararlılardan bazılarının 
bulundukları ülkelerde kabak yetiştiriciliğinde ciddi ekonomik kayıplara yol açtıkları 
anlaşılmaktadır. Aşağıda, kabak bitkisinin farklı organlarında beslenerek zarara yol açan 
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organizmalardan ülkemizde ve dünyada kabak yetiştiriciliği yapılan diğer ülkelerde görülen 
türler kısaca tanıtılmıştır. 

Ülkemizdeki Kabak Zararlıları 

Bu başlık altında öncelikle genel zararlılar olarak bilinen türlere değinilecektir. 

Genel Zararlılar 

 Beyaz Sinekler (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 

 Ülkemizde sebze yetiştiriciliğinde Tütün beyaz sineği ve Sera Beyaz Sineği adlarıyla 
bilinen beyaz sinek türleri görülmekte olup, bunlardan özellikle Tütün Beyaz Sineği’nin 
yaklaşık 600 bitki türünden beslenebildiği öngörülmektedir (Anonim, 1997). Bitki 
yapraklarından özsuyu emerek beslenen bu zararlılar bu şekilde doğrudan, salgıladıkları 
ballımsı maddenin fumajin adı verilen, yaprağın fotosentez yüzeyinin güneş görmeyecek 
şekilde fungus ile kaplanması ile, ve çeşitli virüslere vektörlük yapmasıyla da dolaylı olarak 
zarar vermektedir (Şekil 1). Gelişme süresi üzerinde beslendiği konukçu bitkiye, sıcaklık ve 
neme çok bağlıdır. En uygun koşullarda döl süresi yaklaşık 15 gün olup, her bir dişi birey 
150-200 arasında yumurta verebilmektedir. 

 
Şekil 1. Beyaz Sinek erginleri, pupa kabukları ve yumurtaları (a). Yaprak altında yoğun beyaz sinek kolonisi (b). 
 

Kırmızı Örümcekler (Tetranychus spp.) 

Kabakta zarar yapan kırmızı örümcekler, İki Noktalı Kırmızı Örümcek, Pamuk 
Kırmızı Örümceği ve Türkistan Kırmızı Örümceği olarak adlandırılan türlerdir. Bunlar da 
yine bitki özsuyu emerek beslenmekte ve beslenme sürecinde salgıladıkları tükürüklerinde yer 
alan bazı maddeler yapraklarda kıvrılmalara da yol açmaktadır (Şekil 2). Gelişmesi uygun 
sıcaklık ve nem şartlarında türe bağlı olarak 5-7 günde tamamlamakta ve dişiler 70-100 civarı 
yumurta bırakabilmektedir (Praslicka ve Huszar, 2004). Uygun koşullarda kısa sürede yüksek 
sayılara ulaştıklarından, bitkinin fotosentez yeteneğini yok ederek bitkiyi öldürebilirler. 
Düşük nem ve yüksek sıcaklıklar, kırmızı örümcek popülasyonunu destekler niteliktedir. 
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Şekil 2. Kırmızı örümcek ergini. 

Tripsler (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 

Oldukça küçük yapılı (2 mm civarı) olan bu böcekler de yine bitkinin yaprak, sap ve 
meyve kısımlarında emgi yaparak beslenir ve buna ek olarak önemli bazı bitki virüslerinin de 
taşıyıcılığını yaparlar (Şekil 3). Bu zararlılar en yüksek etkinliklerini düşük-orta düzeyde nem 
ve yüksek sıcaklıklarda göstermektedir (Waiganjo ve ark., 2008). 

 
Şekil 3. Hıyar çiçeğinde trips bireyi (a). Karpuz yaprağında trips zararı (b). 
 

Yaprak Bitleri (Aphis spp., Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae) 

Bu zararlılar da bitkinin yeşil aksamından emgi yaparak beslenmekte, özellikle sürgün 
ve yaprak altlarını tercih etmektedirler (Şekil 4). Kabakta Pamuk, Bakla, Şeftali ve Patates 
yaprak bitleri saptanmış olup, Bunlardan özellikle Pamuk yaprak bitinin konukçu dizisi 700 
bitki türü civarındadır. Sıcak ve nemli havaları tercih eden yaprak bitleri, hava koşullarının 
uygun gittiği durumlarda hiç yumurta bırakmadan, canlı birey doğurarak çoğalırlar. 
Yumurtaların dişinin içinde olgunlaşması ve açılması esasına dayanan bu üreme sisteminde 
yalnızca dişi bireyler meydana gelmekte, çiftleşme ihtiyacı olmadığından meydana gelen 
bireylerin tamamı üreme yeteneğine sahip olmaktadır. Bu sayede, uygun iklim ve besin 
koşullarında büyük koloniler oluşturdukları görülür. 
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Şekil 4. Farklı bitkilerde yaprak biti kolonileri. 
 

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza spp., Phytomyza horticola) 

Zararlının larvaları yaprak epidermisinin altında beslenip galeri açarak ilerlerler (Şekil 
5). Yüksek popülasyonlarında çok sayıda yaprak tahrip olduğundan bitki gelişimi yavaşlar, 
kalite ve kantitede kayıplara yol açar. Ergin bireyler bitkiye beslenme ile zarar veremez ancak 
yumurtalarını bitki dokusuna gömerken açılan delikler bitkiyi yaralamakta ve buralardan 
sekonder enfeksiyonlara neden olmaktadır, aynı zamanda ergin bireyler yumurta konulan 
noktalardan çıkan bitki özsuyu ile beslenmektedir. Ülkemizde sebzelerde zarar yapan birden 
fazla galeri sineği türü bulunmaktadır. Gelişimi için en uygun sıcaklık 30°C civarı olan 
zararlı, bu sıcaklıkta yaklaşık 15 günde ergin olmakta, her bir dişi galeri sineği, ömrü boyunca 
sayısı türe göre değişmekle birlikte, ortalama 300 civarında yumurta bırakabilmektedir 
(Anonim, 2014b). 

 
Şekil 5. Galeri sineğinin yaprak üst epidermisi altındaki galerileri (a). Galeri sineği ergini (b). 
 

Yaprak Pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 

Sarımsı-yeşilimsi renkte ve 2-3 mm boyundaki bu böcekler genelde yaprak alt 
yüzeyinde bulunur, ve yan-yan yürümeleri karakteristiktir (Şekil 6). Diğer zararlılara karşı 
yapılan mücadeleden etkilendiklerinden, genellikle bu zararlıya karşı ayrı bir mücadele 
uygulanmaz, ancak virüs vektörü olduklarından, virüse hassas bitkilerde kontrol altında 
tutulması gerekebilir. Diğer zararlılara göre sıcaklık bakımından daha ılık sayılabilecek 
sıcaklıkları (20°C civarı) ve görece düşük nemi tercih ettiklerinden, en yüksek popülasyonlara 
ilk ve sonbaharda ulaştıkları kaydedilmiştir (Naseri ve ark., 2008). 

a b 

a b 

Ç
er

ez
lik

 K
ab

ak
 Ç

al
ış

ta
yı



122 
 

 
Şekil 4. Farklı bitkilerde yaprak biti kolonileri. 
 

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza spp., Phytomyza horticola) 

Zararlının larvaları yaprak epidermisinin altında beslenip galeri açarak ilerlerler (Şekil 
5). Yüksek popülasyonlarında çok sayıda yaprak tahrip olduğundan bitki gelişimi yavaşlar, 
kalite ve kantitede kayıplara yol açar. Ergin bireyler bitkiye beslenme ile zarar veremez ancak 
yumurtalarını bitki dokusuna gömerken açılan delikler bitkiyi yaralamakta ve buralardan 
sekonder enfeksiyonlara neden olmaktadır, aynı zamanda ergin bireyler yumurta konulan 
noktalardan çıkan bitki özsuyu ile beslenmektedir. Ülkemizde sebzelerde zarar yapan birden 
fazla galeri sineği türü bulunmaktadır. Gelişimi için en uygun sıcaklık 30°C civarı olan 
zararlı, bu sıcaklıkta yaklaşık 15 günde ergin olmakta, her bir dişi galeri sineği, ömrü boyunca 
sayısı türe göre değişmekle birlikte, ortalama 300 civarında yumurta bırakabilmektedir 
(Anonim, 2014b). 

 
Şekil 5. Galeri sineğinin yaprak üst epidermisi altındaki galerileri (a). Galeri sineği ergini (b). 
 

Yaprak Pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 

Sarımsı-yeşilimsi renkte ve 2-3 mm boyundaki bu böcekler genelde yaprak alt 
yüzeyinde bulunur, ve yan-yan yürümeleri karakteristiktir (Şekil 6). Diğer zararlılara karşı 
yapılan mücadeleden etkilendiklerinden, genellikle bu zararlıya karşı ayrı bir mücadele 
uygulanmaz, ancak virüs vektörü olduklarından, virüse hassas bitkilerde kontrol altında 
tutulması gerekebilir. Diğer zararlılara göre sıcaklık bakımından daha ılık sayılabilecek 
sıcaklıkları (20°C civarı) ve görece düşük nemi tercih ettiklerinden, en yüksek popülasyonlara 
ilk ve sonbaharda ulaştıkları kaydedilmiştir (Naseri ve ark., 2008). 

a b 

a b 

123 
 

 
Şekil 6. Yaprak piresi ergini (a). Yaprak piresi emgi zararı (b). 

 
Bozkurtlar (Agrotis spp.) 

Bozkurtların zararı larvalar tarafından oluşturulur. Kışı genellikle olgun halde toprakta 
geçiren larvalar, baharla birlikte harekete geçerler. Gündüz toprak altında veya bitki 
diplerinde bulunurken, havanın kararması ile birlikte yüzeye çıkıp beslenmeye başlarlar. 
Ergin kelebek 1200-1900 arası yumurta bırakabilmekte, bir neslini ortalama 35-60 günde 
tamamlamaktadır (Anonim, 2012). Fide döneminde taze sürgün ve yapraklarla beslenen 
larvalar, ilerleyen dönemlerde ise bitkiyi kök boğazından keserek devirirler (Şekil 7). 
Çimlenen tohumlar ve yumrulu bitkilerin yumruları ile de beslenirler. Bütün sebzelerde ve 
birçok endüstri bitkisinde zarar vermekte, ülkemizin her yerinde görülmektedir.  

 
Şekil 7. Bozkurt larvası ve zarar şekli (a). Bozkurt ergin kelebeği (b). 

 

Tel Kurtları (Agriotes spp.) 

Erginleri genelde koyu gri veya siyah renktedir. Rahatsız edildiklerinde ölü taklidi 
yapar veya sıçrayarak kaçarlar. Kışı larva veya ergin durumunda toprak altında geçirirler 
(Şekil 8). Ergin zararı önemli kabul edilmez, esas zarar larvalar tarafından köklerde 
oluşturulur. Kılcal kökleri koparır, kalın köklerde de delikler açarak, bitkinin kurumasına 
neden olurlar. Çok sayıda kültür bitkisinde zararlıdırlar. Kışı toprak derinliklerinde geçiren 
larvalar, hava sıcaklığı arttıkça toprak yüzeyine yaklaşırlar. Bu nedenle hava sıcaklıklarının en 
yüksek olduğu dönemde yapılacak toprak işlemesi, tel kurdu popülasyonunda önemli düşüş 
sağlamaktadır. Tarlanın bu dönemde su altında bırakılması da zararlıya karşı çok etkili 
olmaktadır (Andrews ve ark., 2008). 
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Şekil 8. Telkurdu ergini (a) ve larvaları (b). 

 
Tohum Sineği (Delia platura) 

Yağışlı geçen dönemlerde veya hemen sonrasında görülen, konukçu dizisinde 40’dan 
fazla kültür bitkisi yer alan bir zararlıdır. Tohum sineği larvaları tohumları delerek zarar 
vermekte ve açılan delikler özellikle bakteriyel hastalıkların girişine zemin oluşturmaktadır 
(Şekil 9). Zararlının yumurtadan ergin hale gelmesi 23°C sıcaklıkta 3-4 hafta almaktadır 
(Strong ve Apple, 1958). Yumurta bırakmak için bitki zorunlu olmayıp, organik maddece 
zengin ve nemli topraklar, yeni sürülmüş bölgeler yumurtaların bırakılması açısından 
cezbedici niteliktedir. Kışı pupa olarak geçirip bahar başlangıcında erginler görüldüğünden, 
özellikle yağışlı geçen bahar aylarında yumurta bırakımı ve buna bağlı olarak popülasyon 
gelişimi daha yoğun olmaktadır. Bu dönemde toprağa bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar, 
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Şekil 8. Telkurdu ergini (a) ve larvaları (b). 
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virüsünün vektörüdür. Yaprakla beslenmekte olan bireyler genellikle yaprağın alt kısmında 
bulunur ve damar aralarındaki yaprak dokusunu üst epidermise kadar kazıyıp, üst epidermisi 
dokunmadan bıraktıkları için yapraklarda pencere görünümlü alanlar oluştururlar (Şekil 10) 
(Seif ve Nyambo, 2011). 

 
Şekil 10. Karpuz telli böceği larvaları (a) ve ergini (b). 

 
Kavun Sineği (Myiopardalis pardalina) 

Ergin sinek bireylerinin kanatları üzerinde şeffaf 3 adet sarı renkte bant görülür (Şekil 
11). Yumurtalarını genç mevyelerin kabuk dokusu içine tek tek bırakırlar. Bir dişi ortalama 
100 yumurta bırakabilmektedir. Bir dölünü yazın 30  günde tamamladığı rapor edilmiştir 
(Stonehouse ve ark., 2006). Çıkan larvalar meyve etinde beslenip tünel açarak çekirdeğe 
doğru ilerler. Olgunlaşan larva meyveden çıkarak toprağa geçer ve orada pupa olur. Kışı pupa 
formunda geçirmektedir. Zarar gören meyve, larva giriş deliklerinden giren 
mikroorganizmalar tarafından genellikle çürütülür. Bu zararlının öncelikli tercihi kavundur. 

 
Şekil 11. Kavun sineği ergini. 

 
Kavun Kızıl Böceği (Raphidopalpa foveicollis) 

Kışı ergin olarak toprakta geçiren bu böceğin larvaları köklerde, erginleri ise bitkilerin 
yaprak, sürgün ve çiçeklerinde zarar yapar (Şekil 12), öncelikle kavun ve hıyar, ikincil olarak 
karpuz ve kabak bitkisini tercih ederler. Gelişme süresi kabak üzerinde en kısa 27 gün olup, 
en uygun gelişme sıcaklığı 27.5°C olarak belirlenmiştir. Kabakgillerden bir diğer konukçuda 
ise en uygun sıcaklık/nem kombinasyonu 30°C ve %70 nem olarak kaydedilmiştir (Roy ve 
Pande, 1991).  
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Şekil 12. Kavun kızıl böceği ergini. 

 

Bunlar dışında yeşilkurt (Helicoverpa armigera), çizgili yaprak kurdu (Spodoptera 
exigua), sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus), danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa), 
patates toprak piresi (Epitrix cucumeris) ve pis kokulu yeşil böcek de (Nezara viridula) kabak 
zararlıları arasında yer almaktadır. Yukarıda verilen tüm zararlılar ülkemizde popülasyon 
oluşturmaktadır. Ancak farklı ülkelerde kabakta önemli ekonomik zarar yapan başka böcek 
türleri de bulunmaktadır. Aşağıda bu türlerin en önemli olanlarına değinilmiştir. 

Karpuz Kurdu (Diaphania hyalinata) ve Hıyar Kurdu (D. nitidalis) 

İlk tüketilen kısımlar olan çiçekler, taze yaprak ve sürgünlerin görülememesi, bu 
türlerin zararına işaret etmektedir. Larva öncelikle yaprağı tercih etse de, meyvede de 
beslenmektedir (Şekil 13). Meyve etinde tünel açarak ilerler ve giriş deliğinde beyaz renkte 
talaş görünümlü bir madde birikir.  Bu türler özellikle yazlık kabakları tercih etmektedir. 
Yapılan çalışmalarda en uygun gelişme sıcaklığı 30°C olarak belirlenmiştir (Hosseinzade ve 
ark., 2014). 

 

 
Şekil 13. Karpuz kurdu ergini (a) ve larvası (b). Hıyar kurdu ergini (c) ve larvanın kabaktaki zararı (d). 
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Kabak Böceği (Anasa tristis) 

Ergin ve nimfleri zararlıdır. Simptomları arasında benekli ve sararıp kahverengileşen 
yapraklar, bitkide solgunluk, mevyede noktacıklar halinde renk açılmaları ve meyve ölümü 
yer alır (Şekil 14). Soğuk iklimlerde yılda bir döl veren zararlı, kışı ergin halde geçirmektedir. 
En fazla 250 yumurta bıraktığı kaydedilen ergin dişiler yumurtalarını ortalama 20 adetlik 
paketler halinde genellikle yaprakların alt yüzeyine bırakmaktadır. Bu zararlı aynı zamanda 
Cucurbit Yellow Vine Disease (CYVD) hastalığının da vektörüdür (Alston ve Barnhill, 2008). 

 
Şekil 14. Kabak böceği erginleri (a) ve yapraktaki emgi zararı (b). 

 
 

Hıyar Çizgili Böceği (Acalymma vittatum) 

Erginlerinde sarı zemin üzerinde 3 adet uzunlamasına kalın siyah bant bulunur (Şekil 
15). Erginler yaprak, sap ve çiçekte zarar yaparken, larvalar köklerde zarar verirler. En yüksek 
zarar oranı kışlamadan çıkan erginler tarafından oluşturulur. Erginler bir bakteriyel solgunluk 
hastalığı etmeni olan Erwinia tracheiphila’nın vektörüdür. Zararlının 18-33°C arası 
sıcaklıklarda gelişimini tamamlayabildiği bildirilmiştir. Dişiler kabağa en fazla 800 adede 
kadar yumurta bırakabilmektedir. Yılda bir döl verir ve sıcaklıklar donma noktasına düşene 
kadar beslenmeye devam edebilmektedir (Ellers-Kirk ve Fleischer, 2006). 

 
Şekil 15. Hıyar çizgili böceğinin ergin bireyleri. 

Hıyar Böceği (Diabrotica speciosa), Şeritli Hıyar Böceği (D. balteata), Oniki 
noktalı hıyar böceği (D. undecimpunctata) 

Hıyar böceği üzerinde yeşil zemin üzerinde 3 adet enine sarı şerit bulunur. Şeritli hıyar 
böceğinde ise yeşil zemin üzerinde parlak sarı renkte 4 adet bant görülmektedir. Oniki noktalı 
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hıyar böceği ergini, sarımsı yeşil zemin üzerinde oniki adet siyah nokta ile tanınır (Şekil 16). 
Zarar şekilleri, hıyar çizgili böceği ile benzerdir (Anonim, 2014a). 

 
Şekil 16. Şeritli hıyar böceği (a) ve oniki noktalı hıyar böceği (b). 

Kabak Gövde Kurdu (Melittia cucurbitae) 

Zararlı kışı toprakta olgun larva veya pupa formunda geçirmekte ve erginler baharda 
çıkış yapmaktadır. Ergin kelebekler, görünüm ve hareketleri itibariyle yabanarılarını 
andırmaktadır. Yapraklara veya toprak çizgisine yakın sapa bırakılan yumurtalardan çıkan 
larvalar sapın içine girip oyarak beslenmektedir (Şekil 17). Diğer gövde kısımları sağlam 
durumda iken zararlanan kısımda gün ortasında solgunluk belirtileri gözlenir. Sarılıcı dallar 
ve petiyol sapında delikler görülür. Deliklerin etrafında talaş şeklinde böcek dışkıları fark 
edilir. Sıcak bölgelerde yılda iki, daha soğuk iklime sahip alanlarda bir döl verdiği, 25°C’de 
gelişimini yaklaşık 62 günde tamamladığı bildirilmiştir (Canhilal ve ark., 2006). 

 
Şekil 17. Kabak gövde kurdu ergin kelebeği (a) ve gövde içini oyarak ilerleyen larvası (b). 

Sonuç ve Öneriler 

Kayseri ve yöresinde çerezlik kabak tarımı ağırlıkla susuz tarım şeklinde olup, sulu 
tarım yapılan alanlardan genellikle uzakta yer almaktadır. Çerezlik kabak tarlalarında zaman 
zaman gerçekleştirilen gözlem ve incelemelerde, derleme çalışmasının hazırlandığı dönem 
itibariyle zararlılar açısından bölgemizde ekonomik önemde ve yaygın bir sorun 
kaydedilmemiş, genel zararlılardan bazılarının düşük popülasyon düzeylerinde bulunduğu 
veya kısa süreli olarak popülasyon yükselişleri gösterdiği görülmüştür. Yukarıda bahsedildiği 
üzere birçok sebze zararlısının konukçuları arasında yer alan kabak bitkisinde ekonomik 
düzeyde bulaşmaların görülmeyişinin sebeplerinden birisinin, halen sebze tarımı yapılan az 
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sayıdaki alana uzak ve etrafındaki vejetasyonun görece zayıf olduğu bölgelerde yetiştirilmesi 
olduğu değerlendirilmektedir. Bulaşma gerçekleştikten sonra popülasyon düzeylerinin düşük 
seyretmesinin de ana nedenlerinden biri, bölgemizde hakim iklim özellikleridir. Gece-gündüz 
sıcaklık farklarının ülkemizin güney bölgelerine göre yüksek olması, ortalama sıcaklık ve 
nem düzeylerinin birçok zararlının optimum isteklerinin altında kalması sayesinde, var olan 
zararlılar nadiren ekonomik zarar oluşturacak popülasyon düzeylerine erişebilmektedir. 

 Öte yandan, dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, özellikle son 10 yılda herkes 
tarafından fark edilir düzeye ulaşmıştır. Yıllık ortalamalar açısından bakıldığında büyük bir 
fark gözlenmemekle birlikte, yetiştirme sezonu süresince sıcaklıklar giderek artan sıklıkta 
mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte, yaz aylarının aşırı sıcak geçtiği yıllar, art arda 
gelebilmektedir. Bu durum, ortalama sıcaklıklar itibariyle bölgemizde popülasyon 
oluşturamayan zararlı türlerin yerleşebilmesine fırsat tanımaktadır. Ayrıca, yukarıda adı geçen 
ve henüz ülkemizde kaydedilmemiş çok sayıdaki zararlı tür, dış karantina kurallarına 
uyulmadığı taktirde kolaylıkla giriş yapabilir ve değişen iklim koşullarının destekleyici 
etkisiyle ilerleyen yıllarda kabakta önemli zararlara yol açabilirler. 

Böcekler açısından diğer bir önemli iklimsel parametre de nem seviyesidir. Kabak 
zararlıları arasında az sayıda tür düşük nemi tercih ederken, büyük çoğunluk orta (%50) veya 
ortanın üzerinde nem koşullarında optimum gelişme göstermektedir. Kayseri İli’nde kabak 
yetiştiriciliği yapılan başlıca alanlardan biri olan Develi ve yöresinde, sürdürülen projeler 
çerçevesinde bir süre sonra birçok tarım sahası sulanabilir hale gelecektir. Sulu tarım 
imkanlarının artması sebze üretimindeki miktar ve çeşitliliğin artabilmesini sağlarken, 
sebzelerde henüz görülmeyen veya ekonomik önemde olmayan zararlılara ilişkin sorunları da 
beraberinde getirecektir. Yeni kurulan bir çok baraj ve beraberinde sulu tarım alanlarının 
artması, sezon içinde sulama yapılan tarihlerde özellikle lokal bazda nem seviyelerinde artış 
yaşanmasına sebep olacaktır. Bu durum bölgedeki düşük nem düzeyi nedeniyle üreme 
kapasitelerini tam olarak kullanamayan zararlılara önemli bir avantaj sağlayabilir. 

Tüm bu nedenlerle zararlı popülasyon düzeyleri arttığında, besin alanlarını aktif olarak 
arayabilme kabiliyetindeki zararlıların, uzak mesafelerde bulunan kabak ekilişlerine ulaşma 
şansı da doğal olarak artacaktır. Dolayısıyla, civar tarım sahalarındaki zararlı sayı ve 
çeşitliliğindeki artışlardan kabak tarımının da etkilenmesi beklenmelidir. Bu derleme 
çerçevesinde sunulan bilgilerle, bölge için yeni kabak zararlıları giriş yaptığında zararlının 
erken tanısı ve gereken önlemlerin zamanında alınabilmesi hedeflenmiştir. 
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Şekiller İçin Yararlanılan İnternet Kaynakları 

http://biolib.cz 

http://bugguide.net 

http://cisr.ucr.edu 

http://commons.wikimedia.org 

http://en.wikipedia.org 

http://h55.ir 

http://idtools.org 

http://indoorgardenhq.com 

http://ipm.missouri.edu 

http://mothphotographersgroup.msstate.edu 

http://photos.eppo.org 

http://pixgood.com 

http://www.butterfliesandmoths.org 

http://www.diptera.info 

http://www.efagalicia.org 

http://www.forestryimages.org 

http://www.ipmimages.org 

http://www.mpg.de 

http://www.sweetbeet.com 

http://www.treknature.com 

http://www7.inra.fr 
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ISLAH VE YETİŞTİRİCİLİK ÇALIŞMA GRUBU 

Moderatör: Prof. Dr. Osman Gülşen/ Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi 

Raportör: Rabia SOYLU/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İl Müdürlüğü Sorumlu: Selçuk SUNULU/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

Grup Üyeleri 
S. No Ad Soyad Kurumu 

1 Yrd. Doç. Dr.H. Handan ALTINOK Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi 
2 Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINOK Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi 
3 Ömür CAN Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
4 Dr. Sali Fidan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 
5 Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi 
6 Selçuk SUNULU Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
7 Gökçekoca KOLTUK Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
8 Sezai PERK Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
9 Muzaffer ADIYAMAN Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
10 Çapan Dede AKBULUT Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
11 Uğur KÜÇÜKKAYA Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
12 İbrahim TÖKE Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  
13 Mustafa DEMİREL Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
14 Erhan AKÇALI Melikgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
15 Kadir PARİS Melikgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
16 Kemal GÜL Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
17 Fatih NALBANTO Develi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
18 İhsan YOZGATLI Çiftçi 
19 Talip ÜSTÜNSOY Tüccar 
20 Adem DOĞAN Çiftçi 
21 Mustafa DAĞLI Çiftçi 
22 Seyit DOĞAN Çiftçi 
23 Hasan SAVTUR Çiftçi 
24 Ömer KARAOĞLU Çiftçi 
25 Ahmet HEYBET Kabak Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
26 Ahmet Yalçın OKUYUCU Kabak Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
27 Bayram BÜYÜKBAŞ Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
28 Mehmet IŞIK Çiftçi 
29 Hüseyin DULKAR Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
30 İbrahim ACAR Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
31 Halil İNNİCE Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
32 Yunus AKPINAR Melikgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
33 Selahattin ORUÇ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
34 Şükrü TAŞYÜREK Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
35 Mümtaz HACIPAŞAOĞLU Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
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PAZARLAMA ÇALIŞMA GRUBU 

Moderatör: Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ/ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Raportör: Tahir SOYDEMİR/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İl Müdürlüğü Sorumlu: Metin YAĞCIOĞLU/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

Grup Üyeleri 
S. 
No 

Ad Soyad Kurumu 

1 Şuayip DEMİRCİ Develi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
2 Hasan ŞENTÜRK Tarım kredi kooperatifi 
3 Latif TAKIŞ Tarım kredi kooperatifi 
4 Mümin GÜRBÜZ Tüccar 
5 Hasan ŞAHBAZ Çomaklı Muhtarı 
6 Tekin DOĞAN Tüccar 
7 Şükrü ÜLKÜCÜ Develi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
8 Ahmet DİKKARTIN Çiftçi 
9 Mehmet AĞAYA Çiftçi 
10 Osman SUNGUR Çiftçi 
11 Mehmet BOZLAĞAN Kabak üreticileri birliği denetim kurulu üyesi 
12 Metin DEMİREZEN Kabak üreticileri birliği denetim kurulu üyesi 
13 Mehmet AKSOY Çiftçi 
14 Ozan ARSLANER Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
15 Funda KILIÇ Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
16  Meral AKALIN KOCA Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
17 Metin DOĞAN Kabak üreticileri birliği Başkanı 
18 Banu ÜNAL Tüccar 
19 Metin YAĞCIOĞLU Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
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PAZARLAMA ÇALIŞMA GRUBU 

Moderatör: Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ/ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Raportör: Tahir SOYDEMİR/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İl Müdürlüğü Sorumlu: Metin YAĞCIOĞLU/ Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

Grup Üyeleri 
S. 
No 

Ad Soyad Kurumu 

1 Şuayip DEMİRCİ Develi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
2 Hasan ŞENTÜRK Tarım kredi kooperatifi 
3 Latif TAKIŞ Tarım kredi kooperatifi 
4 Mümin GÜRBÜZ Tüccar 
5 Hasan ŞAHBAZ Çomaklı Muhtarı 
6 Tekin DOĞAN Tüccar 
7 Şükrü ÜLKÜCÜ Develi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
8 Ahmet DİKKARTIN Çiftçi 
9 Mehmet AĞAYA Çiftçi 
10 Osman SUNGUR Çiftçi 
11 Mehmet BOZLAĞAN Kabak üreticileri birliği denetim kurulu üyesi 
12 Metin DEMİREZEN Kabak üreticileri birliği denetim kurulu üyesi 
13 Mehmet AKSOY Çiftçi 
14 Ozan ARSLANER Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
15 Funda KILIÇ Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
16  Meral AKALIN KOCA Tomarza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
17 Metin DOĞAN Kabak üreticileri birliği Başkanı 
18 Banu ÜNAL Tüccar 
19 Metin YAĞCIOĞLU Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
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ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 

Çerezlik kabakta Türkiye’nin en önemli üretim merkezi olan Kayseri’de İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde, çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler, ihracatçılar, 

üniversiteler ve araştırma enstitülülerinin içerisinde yer aldığı sektörün tüm paydaşlarının 

katılımıyla 26-27.11.2014 tarihinde Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama 

Oteli toplantı salonunda “Çerezlik Kabak Çalıştayı” yapılmıştır.  

Çalıştayda açılış konuşmalarının ardından Türkiye’nin Çerezlik Kabak Potansiyeli, 

Kayseri’de Çerezlik Kabak Çekirdeği Üreticilerinin İşletme Pazarlama ve Üretim Teknikleri 

Durumu, Kayseri’de Çerezlik Kabak İşleyicilerinin Mevcut Durum Analizi, Çerezlik Kabak 

Yetiştiriciliği, Kabak Su İlişkileri ve Sulama Stratejisi, Çerezlik Kabak Yetiştiriciliğinde 

Organik ve Kimyasal Gübreleme, Çerezlik Kabak Artıklarından Hayvancılıkta Yararlanma 

Olanakları, Çerezlik Kabak Üretiminde Sorun Olan Virüsler, Çerezlik Kabak 

Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenleri ile Mücadele, Çerezlik Kabak 

Tarımında Güncel Zararlılar ve Potansiyel Riskler konu başlıklı sunumlar yapılmıştır. Daha 

sonra çerezlik kabak yetiştiriciliği çalışma grubu ve çerezlik kabak pazarlama çalışma grubu 

olmak üzere iki grup oluşturulmuş ve belirtilen konu başlıklarında tartışmalar/görüşmeler 

yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Pazarlama Çalışma Grubu  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. 

Dr. Ruhsar YANMAZ’ın moderatörlüğünde üretici, teknik personel ve tüccarların katılımı ile  

“Çerezlik Kabak Çekirdeği Pazarlama Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Yapılan görüşmeler 

sonucunda ürün kalitesinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Tartışmalar 

sonucunda kabak çekirdeğinin pazarlama ile ilgili mevcut sorunlarının çözümü için aşağıda 

belirtilen konuların dikkate alınmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. 

 Ürün pazarlama konusunda faaliyet göstermek üzere 2011 yılında kurulan Tomarza 

kabak çekirdeği üreticiler birliğinin il genelinde faaliyet gösterecek şekilde yeniden 

yapılandırılması ve tüm üreticilere örnek olması açısından aktif bir şekilde faaliyet 

gösterebilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. 

 Kabak çekirdeklerinin piyasaya mutlaka elekten geçirildikten sonra sunulması zorunlu 

hale getirilmeli ve ürün sınıflarına göre fiyat belirlemesi yapılarak kabak çekirdeği alıcılarıyla 

bağlantı kurulması ürünün pazarlamasını kolaylaştırıcı bir yol olarak görülmektedir. 
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 Hasat sonrası ürün artıkları ile eleme sonrası kırık ve boş çekirdekler hayvan 

beslenmesinde değerlendirilmelidir. 

 Ülkemizde çerezlik kabak çeşit problemi vardır. Kayseri ekolojisinde yetişen çerezlik 

kabaklarla yapılacak bir ıslah çalışmasıyla bölgeye özgü çeşit geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

 Bölgede büyük oranda kuru tarım yapıldığı için verim ve kalite düşüktür. Sulu tarım 

yapılan bölgelerde verim ve kalite daha yüksek olduğundan, bu durum Kayseri bölgesindeki 

kabak çekirdeklerinin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle kabak 

çekirdeği yetiştirilen alanlarda ekim nöbetinin mutlaka uygulamaya sokulması, üretimde 

tohum verimini artırmak adına arı kullanımının teşvik edilmesi, gübre ve zirai mücadele 

konularında üreticinin bilgilendirilmesi yararlı olacaktır.  

 Çerezlik kabak tarımının gelişmesi için özel sektörün; kurutma, eleme, sınıflandırma, 

kavurma ve paketleme ünitelerini içeren modern tesis kurması, ürünün reklamı ve tanıtımı 

yapması, üretim aşamasında alım garantili sözleşmeli üretim modelini teşvik eden 

uygulamalarda bulunması yararlı olacaktır.  
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Islah ve Yetiştiricilik Çalışma Grubu  

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Osman GÜLŞEN’in moderatörlüğünde akademisyen, üretici, teknik personel ve 

tüccarların katılımı ile  “Çerezlik Kabak Çekirdeği Islah ve Yetiştiriciliği Çalışma Grubu” 

oluşturulmuştur.  

Yapılan görüşmeler sonucunda üreticinin kabak yetiştiriciliği konusunda yeterli bilinçte 

olmadığı tespit edilmiştir. Tartışmalar sonucunda kabak çekirdeği ıslahı, yetiştiriciliği 

(gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı yönetimi vb.) ile ilgili mevcut sorunlarının çözümü 

için aşağıda belirtilen konuların dikkate alınmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. 

 Yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda ar-ge çalışmalarına yerel kamu ve özel sektör 

kuruşlarının desteğinin sağlanması gerekmektedir.  

 Islah çalışmalarında daha hızlı sonuç alınabilmesi için yeni çeşitlerin 

geliştirebilmesinde biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması yararlı olacaktır. 

 Yörede çerezlik kabak yetiştiriciliğini daha ileri noktalara götürebilmek amacıyla, 

yapılan çalışmaların takibi ve yeni çalışmaların planlanması için konsey benzeri bir üst 

kurulun oluşturulması yararlı olacaktır. 

 Bölgede yetiştirilen tiplerden yeni çeşitlerin geliştirilebilme potansiyelinin 

araştırılması gerekmektedir. 

 Bugüne kadar geliştirilmiş olan çeşitlerin temin edilerek bölge koşullarında kurulacak 

demonstrasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

 Yapılan toprak analizlerinde organik madde düzeyinin çok az olduğu belirlendiğinden 

organik madde içeriğini arttıracak uygulamaların yapılması yararlı olacaktır. 

 Yöremizde su temini konusunda yüksek seviyede problem yaşanan alanlarda toprakta 

suyu daha iyi tutacak su hasadı yöntemi daha yararlı olacaktır. 

 Sulanan alanlarda su kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından damla sulama 

yöntemi yaygınlaştırılmalıdır.  

 Eğimin fazla olduğu alanlarda toprak erozyonunu önleyecek şekilde tarım teknikleri 

ile yetiştiriciliğin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

 Bölge koşullarında çerezlik kabağın bitki su tüketiminin ve katsayılarının belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla minimum toprak işlemeli yöntemlerin 

yörede uygulanabilirliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 
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 Çiftçilere ve tarımsal danışmanlık yapanlara periyodik aralıklarla modern yetiştirme 

teknikleri hakkında eğitim verilmesi yararlı olacaktır.  

 Havza bazlı ürün desteklerine çerezlik kabak üretiminin alınması uygun olacaktır. 

 Aynı parselde 3 yılda bir kabak ekilecek şekilde ekim nöbeti uygulaması (münavebe) 

yapılmalıdır. Kuru tarım yapılan alanlarda macar fiği - buğday - kabak ekim nöbeti 

uygulanabileceği gibi ekim nöbetine girebilecek diğer ürünlerin belirlenmesi konusunda 

çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

 Kuru ve sulu şartlarda en uygun gübreleme programlarının belirlenmesi konusunda 

çalışmalar yapılmalıdır.  

 Bölgede mevcut hastalık ve zararlıların belirlenmesi konusunda gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Çiftçilerin tohum ilaçlaması yapması tavsiye edilmelidir. 

 Tozlanma ve döllenmede karşılaşılan boş tohum ve düşük çimlenme sorunlarının 

çözülmesi amacıyla çerezlik kabak yetiştiriciliği yapılan alanda arı kovanlarının bulunması 

önerilmektedir. 

 Ekim zamanındaki düşük sıcaklıklardan kaynaklanan çıkış problemlerinin giderilmesi 

amacıyla tohum ekiminin toprak sıcaklığı 10-12 oC dereceyi geçtikten sonra ekim yapılması 

tavsiye edilmektedir. 

 Kabuksuz çerezlik kabak çeşitlerinin yetiştiriciliğinin bölge çiftçisine tanıtılması 

yararlı olacaktır.  

 Tohumluk olarak kullanılan kabak çekirdeklerinde karşılaşılan düşük çimlenme ve 

çıkış problemlerinin giderilmesi amacıyla çalışmalarda bulunulmalıdır. 

 KKYDP alet-ekipman hibe desteği kapsamına çerezlik kabak tarımında kullanılan alet 

ve makinelerin (ekim ve hasat makineleri) de dahil edilmelidir. Aynı zamanda çerezlik kabak 

yetiştiriciliği iyi tarım uygulamaları destek kapsamına alınmalıdır. 
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