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Mart 2017 Ülkesel İklim ve Bitki Gelişimi 

Değerlendirmesi 
 

Hububatta Sorun Yok 

Türkiye genelinden 1 Ekim 2016 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yağışlar normalinden ve geçen yıldan az olmasına 

rağmen hububatta bir sorun görünmüyor. 

Türkiye’nin hububat ekim dönemi olan Ekim, Kasım,  Aralık ve Ocak aylarında kümülâtif yağışı 220 mm olarak 

gerçekleşti. Bu miktar normali 267 mm olan yağışların % 18,  geçen yılın aynı dönemdeki düşen 251 mm yağışın  % 13 

altında gerçekleşti. 

Marmara bölgesi aynı dönemde normalin %2,6 altında fakat geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 artışla 318 mm 

yağış aldı. Trakya’da bitki gelişimi 15-20 gün geriden gelmesine rağmen, erken ekilen tarlalarda çıkışlar tamamlanmış 

geç ekilen tarlalarda çıkış yeni gerçekleşmektedir. Tohum bozulması olmamış, çıkışlarda da bir sorun görülmemiştir. 

İç Anadolu ortalama 119 mm ile normalin %30, geçen yıla göre % 17 altında bir yağış almıştır. Hububat üretiminde 
önemli bir il olan Konya ise 186 mm ile geçen yılın üzerinde bir yağış almıştır. Konya ve çevresinde sonbaharda ekim 
sonrası sulama yapıp çıkış sağlanan buğdaylarda kardeşlenme devam ediyor. Kuru tarım alanlarında ve geç ekilen sulu 
tarlalarda çıkışlar karların erimeye başlaması ile başladı devam ediyor. Kar örtüsü sayesinde tohumlarda bozulma yok 
fakat gerçek değerlendirmeler önümüzdeki aylarda yapılabilecektir.   
 
Geçit bölgelerinde Ocak ayında arazinin geneli kar örtüsü ile kaplı olarak geçmiştir. Hava ve toprak sıcaklıkları düştüğü 

için çimlenme aşamasındaki bitki gelişmesi yavaşlamıştır. Dolayısıyla toprakta nem olsa bile çimlenme ve çıkış olayı 

erken ilkbahara sarkacaktır. Bu duruma bağlı olarak çıkış ve tarla kaplamalarının Şubat ayı sonu Mart ayı başına 

sarkacağı ön görülebilir. 

Çukurova ise bu dönemde 289 mm yağış almış, bu oran normalin % 20 altında fakat geçen % 36 üstünde 

gerçekleşmiştir. Özellikle Aralık ayındaki alınan yağışlarla çıkışlar ve gelişim çok iyi durumdadır. Şu anda bitkiler tarlayı 

kapatmış ve 10-15 cm boyunda görünüyor. Bölgede şu an için sıkıntı görünmüyor. Yalnız Mersin tarafında bazı ekim 

alanları sel felaketinden olumsuz etkilenmiştir. 

Ege bölgesi 257 mm ile normale göre % 17,  geçen seneye göre ise % 8 az yağış almış fakat hububatta kayda değer bir 

olumsuzluk gözlemlenmemiştir. 

Karadeniz ise 280 mm ile normalin % 5; geçen yılın % 20 altında bir yağış almıştır. 

En dramatik düşüş Doğu Anadolu bölgesinde olmuştur.  Doğu Anadolu 165 mm ile normalin % 28; geçen yılın %38 

altında yağış almıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise 218 mm ile normalin  % 20; geçen yılın % 14 altında yağış 

almıştır. 

Urfa-Mardin-Kızıltepe yöresinde özellikle kıraç alanlarda bitki gelişimi istenilen seviyede olmamakla birlikte alınacak 

yağışlar bitki gelişimini olumlu etkileyecektir. Sulanabilen tarlalarda çıkışlar güzel olmuş, buğdaylar 10-15 cm boya 

ulaşmıştır. Kurak geçen sonbahara rağmen Gaziantep bölgesinde bitki gelişimi daha iyi durumdadır.  

Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yağış alınması durumunda hububat üretimi yönüyle herhangi bir olumsuzluk 

söz konusu değildir. 

Mustafa YILMAZKART 
     Yönetim Kurulu Başkanı 
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