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1. TANIMI VE ÖNEMİ

Patlıcanın anavatanı Hindistan, Çin 
olarak anılsa bile Afrika’da da yabani türlerine 
rastlanmaktadır. Patlıcan Mısır üzerinden 
Kuzey Afrika’ya oradan Araplar tarafında 
İspanya’ya Türkler tarafından da Balkanlar 
üzerinden Avrupa’ya taşınmıştır. 

Patlıcan tropik iklimlerde ağaççık 
şekilde birkaç yıl yaşarken serin iklimlerde ise 
1 sene yaşamaktadır.
Ülkemizde yetiştiriciliği açık ve örtü altı 
koşullarda yapılmaktadır.

1.1.anavatanı 



Patlıcan Solanaceae familyasının, Solanum
cinsine dâhil olup ılık iklimlerde yıllık, tropik 
iklimlerde ise ufak bir ağaç şeklinde büyüyen 
birkaç yıllık bir kültür bitkisidir. Bilimsel adı 
Solanum melongena L.’dir.



Patlıcanın Besin Değeri
Patlıcanın; musakka, karnıyarık, 
kızartması, salatası, turşusu ve reçeli 
yapılır. Patlıcanın insan sağlığındaki 
yerinin diğer sebze türlerinden 
küçümsenmeyecek düzeyde olduğu 
bilinmektedir.



100 Gr Patlıcanın Besin İçeriği:
100 gr patlıcanın kalori değeri 24’dür.

100 gr patlıcanda;
 1.1 g protein,
 2 g yağ,
5.5 g karbonhidrat vardır. 
Vitamin içeriği bakımından ise; 
100 gramında 30 IU A vitamini,
 0.4 mg B1 vitamini, 
0.5 mg B2 vitamini,
 5 mg C vitamini bulunmaktadır.



1.2.Patlıcanın Bitkisel Yapısı:

Patlıcanlarda şaşırtma yapılmadığı sürece 
kökler hakim bir kazık kök ve yanlarda dayan kökler 
gelişir. Kazık kökler uygun şartlarda 130 cm toprak 
derinliğine kadar giderler. Şaşırtılmış bitkide kazık 
kökte birkaç kök gelişir. Bu köklerden de yan kökler 
çıkar. Fakat ilerleyen devrelerde meydana gelen 
kökler kazık kök kadar gelişerek saçak köklü yapıyı 
alırlar. Yan kökler 80-100 cm derinliğe ve çevreye 
yayılabilir. Köklerin % 70-80’nı 5-40 cm derinliğine 
iner. Köklerde çok sayıda dallanma meydana gelir ve 
dallar üzerinde emici kıllar bulunur.



1.3.Çiçek:

Patlıcan ersellik çiçek yapısına sahiptir. Çiçekler 
yaprak koltuklarında meydana gelir. Bazı 
çeşitlerde 2-3 boğumda 1 çiçek, bazı çeşitlerde 
bir boğumda 2-4 çiçek tomurcuğu oluşur.
Erkek organlar 5-8 adet, sarı renkli ve bileşik 
durumdadır. Erkek organlar çiçek açmadan 12 
saat önce olgunlaşır ve 2 gün sonra 
olgunluklarını yitirirler.



Dişi organlar çiçek açılmadan 2 gün önce 
döllenme olgunluğuna gelmekte ve çiçekler açıldıktan 4 
sonra olgunluklarını yitirirler.

Kendine döllenme % 60-80 oranındadır.
Taç yaprakları 5 adet ( bazen 6-8), mor renkli, açık 

mavi ve mavi renklidir.
Çanak yaprakları 5-8 adet, sarı renkli ve bileşik 

durumdadır.



1.4.Gövde:

Gelişmiş bir bitkide 
gövde oldukça kuvvetlidir.
Odunsu bir yapıya sahiptir. 
Bitki boyu ortalama 
60-100 cm’dir. Gövde
yuvarlaktır. 4-5 boğumdan
sonra dallanmaya başlar.



1.5.Yaprak

Yapraklar, dar ve küçükten başlayarak, ince uzun ve 
büyük genişe kadar değişik varyasyonlar gösterir. Bazı 
çeşitlerde yaprak parçalı olabilir. Yaprak kenarları genelde 
düzdür.

Yaprak rengi yeşilden başlayarak antosiyanın
değişik ölçülerde hücre içinde birikmesiyle, yeşil mora 
kadar değişim gösterir. Yaprak üzeri küçük tüylü, yaprak 
alt yüzü daha iri tüylüdür. Yaprak damarları oldukça 
belirgindir. 

Yaprak gövdeye yuvarlak bir sapla birleşir ve sapın 
uzunluğu ortalama 5-10 cm’dir.  Damar ve sap üzerindeki 
tüyler daha kalın ve biraz dikenimsidir.



1.6.Meyve
Bir bitkiden 10-30 meyve alınabilir. Patlıcan 

partenokarpik meyve teşekkül eder. Patlıcan 
çiçekleri erdişi olduğu için gerekli iklim istekleri ve 
uygun yetiştirme teknikleri kullanıldığı takdirde 
meyve tutumunda problemle karşılaşılmamaktadır. 

Sıcak iklim bitkisi olan patlıcanın örtüaltı
yetiştiriciliğinde gece sıcaklıklarının 16°C’nin altına 
düşmesi ve ışıklanmanın şiddetinin azalması 
patlıcanda çiçek tozu mikar ve canlılığını azaltır. Bu 
dönemde döllenme sekteye uğradığı için açan 
çiçeklerin % 70’e yakını dökülmekte, bu durum 
üreticilere ürün kaybı olarak yansımaktadır. 



Meyve tutumunu teşvik etmek için son 
dönemlere kadar bitki büyüme düzenleyicileri 
kullanılmakta idi. Ancak, insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri sebebiyle birçok ülkede olduğu gibi, 
ülkemizde de bu kimyasalların meyve tutumunda 
kullanılması yasaklanmıştır. Bunun yerine, örtüaltı
yetiştiriciliğinde söz konusu kritik dönemlerde meyve 
tutumunu teşvik etmek amacıyla bambus arısı kullanımı 
yaygınlaşmıştır.



2.1. İklim İsteği
Patlıcan sıcak iklim sebzesidir. -1 Cº’de bitki 

yaşamını yitirir. Patlıcanın büyüme ve gelişmesi 
için uygun sıcaklık değerleri 25-30°C’dir. Gece 
sıcaklığının 16°C’nin altına düşmesi ve düşük ışık 
şiddeti patlıcanda çiçek tozu canlılığını azaltır. Bu 
koşullar meyve tutumunu sekteye uğratır. Patlıcan 
sıcaklık ve bağıl nem miktarı yüksek olduğu zaman 
vejetatif olarak gelişme eğilimindedir. 

2.EKOLOJİK İSTEKLERİ



2.2.Toprak İsteği
Patlıcan, uygun yetiştirme teknikleri 

kullanıldığı takdirde iyi özellikte herhangi bir tarım 
toprağında başarılı olabilir. Ağır ve rutubetli 
topraklarda kök çürüklüğüne yakalanırlar. 

Patlıcanın büyümesi ve gelişmesi için organik 
maddece zengin, pH 6-7 arasında, iyi drene olan, 
verimli kumlu tınlı topraklar tercih edilmelidir. 



Erkenci verim istenildiği takdirde 
özellikler kumlu tınlı topraklar idealdir. 
Daha uzun süre verim almak ve geççilik
istenirse daha ağır bünyeli topraklar tercih 
edilebilir. Patlıcan kök çürüklüğüne hassas 
olduğu için ağır killi topraklarda 
yetiştiricilikten kaçınılmalıdır. Nematod
problemleri daha çok kumlu topraklarda 
görülmektedir.



2.2.1 Toprak işleme

Patlıcan yetiştiriciliği yapılacak olan toprak önce 
gübrelenir. Sonbaharda derin bir sürüm yapılır. 
İlkbaharla 
yüzlek bir sürümle birlikte tırmık çekilerek tesviye 
edilir. 
Bundan sonra patlıcanların yetişme devrelerinde 
yapılacak 
sulama sistemlerine göre masura veya tavalar 
hazırlanır. 





Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de patlıcanlar 
büyük bir çoğunlukla karık (masura) usulü 
sulandıklarından dikim tek veya çift sıralı olarak 
masuraların boyun noktalarına yapılır. Bu amaçla 
pratikte çoğunlukla 0,40-0,50 m genişliğinde tek 
masuralar hazırlanır. Sıra araları, çeşidin gelişme 
kuvvetine ve toprak durumuna göre 0,70-1,00 m 
arasında değişir. Sıra üzerinde ise genellikle 0,50-
0,60m mesafe bırakılır.



2.2.2.Malçlama
Patlıcanda malç kullanımının amaçları 

yabancı ot kontrolü, sulama aralıklarında toprak 
neminin uniform kalması, ilk meyvelerin temiz 
olması, bitkinin üst aksamının toprakla temasını 
ve dolayısı ile hastalık gelişimini engellemesi ve 
örtü altı yetiştiriciliğinde kış döneminde toprak 
ısısının arttırılmasıdır. Malç olarak genellikle 
polietilen örtülerin kullanımı yaygın olup, 
bunların özellikleri kullanım amacına göre 
değişmektedir. 



2.3.Önemli Patlıcan Çeşitler

Ülkemizde en çok yetiştirilen ve tüketilen 
patlıcan çeşitleri şunlardır:
1. Kemer patlıcanı
2. Halkapınar patlıcanı
3. Bostan patlıcanı
4. Kirmastı patlıcanı
5. Yalova 49 patlıcanı
6. Gönen patl ıcan



2.4.Üretimi

Patlıcan üretimi iki aşamada gerçekleşir.
Birinci aşamada tohumdan sıcak yastıklara 

fide üretimi yapılır.
İkinci aşamada, sıcak yastıklarda 

yetiştirilen fideler özenle yerlerinden sökülür 
ve bahçe ya da tarladaki yerlerine dikilir.



Patlıcan Fidesinin Yetiştirilmesi
Patlıcan tohumları sıcak 

yastıklara ekilir. Ekimde 
metrekareye 5-6 gram tohum 
kullanılır. Sıraya ekim yapılır. 
Patlıcan tohumları sıcak yastıkta 
toprak sıcaklığı 25-30°C olduğu 
zaman 10-15 gün sonra toprak 
yüzeyinde görülmeye başlar.

Bundan sonra bakım işleri 
yapılır. Tohumlar çimlendikten 
sonra 3-4 cm' de bir fide bırakılır.



Fide ile yetiştiriciliğin tercih edilme 
nedenleri:

Tohum sarfiyatının azalması,
Erkencilik sağlanması,
Düşük çimlenmeyi ve düzensiz çıkışı önlenmesi,
Toprak koşullarının tohumla ekime uygun 

olmaması,
Uygun tohum mibzerlerinin yokluğu,
Yazlık sebzeler için erken ilkbahar döneminde 

düşük sıcaklık risklerinden korunması.



Sağlıklı ve yüksek verim elde 
edebilmek için iyi bir fidenin özellikleri: 
 Fide diri olmalıdır,
 Kuru maddece zengin olmalıdır,
 Fazla genç veya fazla yaşlı olmamalıdır,
 Fideler çok fazla boylanmamalıdır,
 Kalın ve kuvvetli olmalıdır,
 Bazı türlerde kendine özgü mumsu tabaka ve renkler 

oluşmalıdır,
 Kök sistemi sağlam ve tam olmalı, mümkünse kök 

üzerinde bir miktar toprak bulunmalıdır.
 Fidelerin tümü aynı büyüklükte ve gelişme döneminde 

olmalıdır.



Patlıcan fideleri, genellikler tohum ekiminden 4-5 
hafta sonra dikime hazır hale gelirler. Dikime hazır 
ideal fide 3-4 gerçek yapraklı, hastalıksız, kısa ama 
sağlam yapılı olmalıdır. Fideler dikimden 12-14 saat 
önce sulanmalıdır. 

Tüplü fide kullanmanın avantajları:
Fidelerin tarlada tutma oranı yüksektir,
Erkencilik sağlanmaktadır,
Bitki gelişmesi düzenlidir ve hasat zamanı aynıdır,
Fidelerin dikimi makine ile yapılabilmektedir.



2.4.1.Serada Patlıcan  Yetiştiriciliği
Cam ve plastik seralarda patlıcan yetiştiriciliğinin 

başarısı öncelikle çeşit ve yetiştirme zamanının iyi 
seçilmesine bağlıdır. Seçimde;

Yetiştirme dönemine uygun,
Kuvvetli gelişen,
Yüksek verimli,
Kaliteli
Hastalıklara dayanıklı,
Raf ömrü uzun olan çeşitleri tercih edilmelidir.



Sıra araları, çeşidin gelişme kuvvetine ve toprak 
durumuna göre 0,70-1,00 m arasında değişir. 
Sıra üzerinde ise genellikle 0,50-0,60m mesafe 
bırakılır.



2.4.2.Açıkta patlıcan yetiştiriciliği

Patlıcan fidelerinin dikim zamanı bölgenin 
ilkbahar donlarının sona ermesine bağlıdır. En emin 
yol, dikim yapılacak olan yerdeki ilkbahar son 
donlarının uzun yıllar ortalaması göz önünde 
tutularak dikimi yapmaktır.

Viollerde veya sıcak yastıklarda gelişen 
patlıcan fideleri, belirlenen tarihte hazırlanmış 
yerlerine topraklı olarak aktarılmalıdır. Patlıcan 
fideleri tarlaya dikildikten (şaşırtıldıktan) sonra can 
suyu verilir.



3.1.Sulama
Kültür bitkilerinden özellikle meyveleri 

yenen sebzelerde sulamada başlıca önemli üç 
devrede rol oynar.  Bunlar ;

a) Tohumların çimlenme devresi,
b) Gelişme devresi,
c) Mahsul devresidir.

3.KÜLTÜREL İŞLEMLER



Patlıcan yetiştiriciliğinde pratik bir kaide olarak ilk 
can suyundan sonra hava durumuna göre 15-20 gün 
müddetle su verilmez. Bundan sonra ihtiyaç olursa bolca 
su verilir.

Çiçeklenme devresinde yersiz sulamadan 
kaçınılmalıdır. Bitkiler üzerinde ilk meyveler görülmeye 
başladıktan sonra bitkinin durumuna göre belli 
periyotlarla su vermek ve bilhassa hasat devresine 
girildikten sonra her hasadın ardından sulama ihmal 
edilmemelidir. En uygun ve tavsiye edilen sulama yöntemi 
damlama sulamadır. Ancak karık usulü ile sulama daha 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Patlıcan yetişme devresinde 7-8 günde bir 
sulanmalıdır; aksi takdirde gelişme yavaşlar mahsul azalır 
ve meyvelerde acılık başlar





3.2.Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Mantari hastalıklar:
Patlıcan fidelerinde kök çürüklüğü,
Patlıcanda erken yaprak yanıklığı,
Patlıcanda verticillium solgunluğu,
Patlıcan külleme hastalığıdır.

Virüs hastalıkları;
Patlıcan mozaik virüsü.





Zararlılar;
Kırmızı Örümcek,
Beyaz Sinek,
Yaprak Bitleri, 
Toprak Altı Zararlıları (Danaburnu ve 

Bozkurtlar),
Nematod’tur.





3.3.Gübreleme
Patlıcan ahır ve ticaret gübrelerini 
sever. Sonbaharda patlıcan tarlasına 
dekar başına 5-6 ton yanmış ahır  
gübresi verilmelidir. Ahır gübresine 
ek olarak ticaret gübresi verilmelidir. 
8-12 kg azot, 8-10 kg fosfor ve 8-10 kg  
potasyum verilmelidir. Bazı 
yetiştiriciler, gelişmenin sonlarına 
doğru bitkinin gelişmesini 
kuvvetlendirmek ve son defa iyi ürün 
elde edebilmek için şerbet vermeyi 
veya azotlu bir gübre uygulamayı 
yararlı kabul etmektedir.



3.4. Budama 

Sera patlıcan çeşitlerinde budama önemli rol 
oynar 2,5-3 m boylanan çeşitlerde 3-4 gövdenin 
gelişmesine izin verilir. Bu gövde üzerindeki 
koltuklar üzerinde 2 meyve oluştuktan sonra uçları 
alınır. Hastalıklı yapraklar da sık sık temizlenmelidir. 

Genellikle hasat sonuna gelindiği zaman hasat 
süresini uzatmak amacıyla, gelişmesi duraklamış 
olan patlıcan bitkileri 2-3 yaprak üzerinden budanır. 
Şerbet verilir veya azotlu bir gübre ile gübrelenir.



3.5. Yabancı Otlarla Mücadele
Fideler esas yerlerinde gelişmeye başladığı 

andan itibaren yaklaşık 2 hafta sonra 1.çapa 
yapılır, birinci çapadan 2-3 hafta sonra 2. çapa 
yapılır. Yabancı otlar yok edilir. Kaymak tabakası 
kırılır. Toprağı havalandırmak ve rutubeti 
korumak maksadıyla sıra aralarında
birkaç defa çapa yapmak
faydalıdır.



Patlıcan tarlalarında görülen yabancı otları şu şekilde gruplandırabiliriz.

Yaprak genişliğine göre yanacı otlar Vejetasyon sürelerine göre yabancı 
otlar

Dar yapraklı yabancı otlar Tek yıllık yabancı otlar

Geniş yapraklı yabancı otlar İki yıllık yabancı otlar

Çok yıllık yabancı otlar



3.6. Hasat

3.6.1.Hasat zamanı
Patlıcanda hasat zamanı, çeşidin rengine ve 

şekline göre değişiklik göstermektedir
Patlıcanlarda hasat, piyasaya; turfanda veya 

normal mahsul çalışma arzusuna göre meyveler 
muhtelif irilikte iken yapılır.



3.6.2. Taze Üretim için Hasat

Hasadı gelmiş meyveler bıçakla, sapları ile 
birlikte kesilir. İrilik, düzgünlük ve renklerine göre 
sınıflara ayrılarak ambalaj kaplarına 
sıkıştırılmadan konur. Bir dekardan 13.000-
15.000 kg verim alınmaktadır.



3.6.2. Tohum Üretimi için Hasat Yapılması
Meyveler pazar hasat safhasına göre daha geç 

toplanır. Meyvelerin mor rengi, koyu sarı renge 
dönüşünce ve hafif yumuşayınca hasat edilir. Hasat 
elle yapılır. Bazı tohum üreticileri ,tohum ve meyve 
eti arasında absisyon(ayrılma) tabakası tam 
gelişinceye kadar meyveleri bitki üzerinde bırakır. 
Hibrit tohum üretiminde ,meyveler bitki üzerinden 
düşmeden önce toplanmalıdır
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