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nedenle

yastıklarda

fidelerin

karşın geç olmakla beraber bol mahsul almak

Biber önemli sebzelerden biri olup, taze ve

açıktaki

yerlerine dikimi

ilkbaharda don

arzu edildiğinde kumlu-killi topraklar tercih

salça halinde yemeklere renk verir. Ayrıca

tehlikesi tamamen kalktıktan ve toprak ile hava

edilmelidir. Biberler pH 6,0 - 6.5 toprak

salata, turşu ve toz halinde bol miktarda

sıcaklık

reaksiyonunda en iyi neticeyi vermektedir.

değerlendirilir.

C

yapılmalıdır. Biber bitkisinde hava sıcaklığı 15

Ekim Nöbeti: Biber ekim nöbetine girebilecek

bulunan

derecenin altına ve 32 derecenin üzerine

bitkiler pamuk ve buğday ve buğdaygillerdir.

çıktığında alınan verim düşmektedir.

En iyi ekim nöbeti; buğday+ikinci ürün+biber

vitamini

Yeşil

akla

gelir;

biber

denilince,

içeriğinde

“capsicin” maddesinin oranına göre meydana

şartları

yetiştirilen

uygun

bir

hal

alınca

gelen acılık iştahı arttırıcı vasfı ile birlikte

olarak belirlenmiştir.

sindirim sistemine bir çeşit dezenfekte edici

Toprak Hazırlığı: Sonbaharda pullukla derin

madde olarak ayrı bir önem taşımaktadır.

sürüm yapılır. İlkbaharda ise diskaro ekildikten
sonra hafif bir tapan çekilir.
Ekim Dikim : Tohumlar, sıcak yastıklara
ekilir ve yastıklar içerisinde çimlendirilir,
fideler 3-4 yapraklı olduktan sonra tüplere
şaşırtılır ve Nisan ayının sonlarına doğru
Toprak İsteği: Biberlerde iyi bir gelişme ve
yüksek verim oldukça derin, geçirgen, su tutma
kabiliyeti yerinde, besin ve organik maddece
zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklardan

İklim İsteği: Biber ılık ve sıcak mevsim

en iyi netice alınmaktadır. Erken verim almak

meyvesidir.

etkilenir.

maksadıyla yapılan yetiştirmelerde takviye

Yetiştirme devrelerinde sıcaklık sıfırın altında

edilmiş kumlu topraklar ve özellikle kumlu-

2-3 dereceye düştüğünde tamamen ölür. Bu

tınlı topraklar üzerinde durulmalıdır. Buna

Soğuklardan

çok

fideler esas dikim yerlerine dikilir. Biberler
genelde sıra arası 80 cm, sıra üzeri 30-50 cm
olacak şekilde dikilir.

Dikim esnasında fideler çapa ile açılan yeterli

görüldükten sonra birer haftalık aralıklarla

T.C.

büyüklükteki çukura olduğu gibi yerleştirilir ve

sulamalara devam edilmeli ve Eylül ayı sonu

KÜTAHYA VALİLİĞİ

çukurun boş kısımları toprakla doldurularak

Ekim ayı başında sulamalara son verilmelidir.

hafifçe bastırılır. Açılan bu çukurlar sedde

Biber yetiştiriciliğinde sulamaya çok dikkat

üzerinde olmalıdır. Dikimden hemen sonra can

edilmelidir. Sulama anında suyu karık sırtlarına

suyu verilir. Biberden çeşine göre değişmekle

ve kök boğazına yükseltmemek gerekir.

birlikte 1.500– 2.500 kg/da ürün alınabilir.

Bakım: Genellikle dikimden bir hafta sonra ot

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

alma ve sıralar arasındaki toprağı gevşetmek
amacıyla birinci çapa yapılmalı, Mayıs ayının
ilk haftasından sonra tekrar boğaz doldurma ile
birlikte ikinci çapa ve Haziran ayında da bir
Gübreleme: Biber yetiştirilecek toprağa toprak
hazırlığı sırasında 1,5 - 2 ton/da yanmış ahır
gübresi verilir. Fosforun tamamı dikim öncesi
toprak işlemede. Azotun %50’si dikim öncesi
toprak işlemede, %25’i ara çapada, geri kalan
%25’i de çiçeklenmeden önce verilir. Azotlu
gübre olarak 20 - 25 kg/da Amonyum Nitrat
(%33), fosforlu gübre olarak 15 – 20 kg/da
DAP verilmelidir.
Sulama: Biber sulamasına dikimden 10-15
gün sonra başlanmalı, ilk meyve görülünceye
kadar sulamalardan kaçınılmalıdır. İlk meyve

defa olmak üzere toplam üç çapa yapılmalıdır.
Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Bitki
Koruma Şube Müdürlüğüne başvurulması
gerekmektedir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

231 16 81

BİBER
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İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Altıntaş

311 20 20

Emet

461 30 25

Aslanapa

331 21 56

Gediz

412 38 94

Çavdarhisar

351 21 40

Hisarcık

481 31 81

Domaniç

661 30 13

Pazarlar

571 22 73

Dumlupınar

371 20 01

Simav

513 71 14

Tavşanlı

614 11 09

Şaphane

551 24 08
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