
MAYDANOZ 
  

İklim ve Toprak İstekleri : Maydanoz iklim yönünden fazla seçici değildir. Ancak 
derin yapılı humusça zengin, olan yerleri tercih eder.Yüksek rutubetli ve ılıman iklime 
sahip bölgeleri sever.5,0-8,0 ph değerleri arası uygun değerlerdir. 
 
Tohumluk :  Maydanozda 1000 dane ağırlığı büyük varyasyon göstermektedir. 
Ortalama 1.125 gr olduğu belirtilmektedir. Tohumluluğun safiyetinin % 90, çimlenme 
kabiliyetinin % 70 den az olmaması istenmektedir. Çimlenmesini 21 günde 
tamamlamaktadır. 
 
Yetiştirme Tekniği  
Yetiştiricilikte tarla seçimi çok önemlidir. Maydanoz üretimi yapılacak tarla 
tek ve çok yıllık yabancı otlardan mutlaka temiz olmalıdır. Üretim 
yapılacak tarla mümkünse 1-2 yıl önceden maydanoz üretimine 
hazırlanmalıdır. Maydanoz üretiminde yabancı ot maliyeti yükseltir ve 
kaliteyi bozar. Bunu engellemek için tarla ekim tarihinden 1-2 ay önce 
dekara 3-5 ton çiftlik gübresi ile gübrelenir ve derince sürülür. Disk-
Harrow ile inceltilir ve düz tarla ekimine veya tava şeklindeki üretime göre 
hazırlanır. Tavalar düz tarla yüzeyinden 10-15 cm çukurda kalacak 
şekilde, 100-120 cm genişliğinde ve isteğe bağlı uzunlukta hazırlanır. Düz 
tarla üretiminde ise böyle bir hazırlığa gerek yoktur. 
 
 
Yetiştirme, kullanım amacına göre farklılık gösterir. Eğer kök maydanozu yetiştirmek 
isteniyor ise 30-35 cm sıra arsı mesafesinde dekara 400-500 gr tohum atılır. Şayet 
yaprak maydanozu ise bu takdirde 20-25 cm sıra arası mesafesinde 800-1000 gr 
tohum kullanılır. 
Çıkıştan sonra ilk çapanın oldukça dikkatli yapılması gerekir. Bundan sonra birkaç 
çapa daha yapılır. Sonbaharda bitki sathı kaplar. Maydanoz rutubeti sevdiğinden 
kurak zamanlarda sulanma zorluğu vardır. 
  
Sulama 
Maydanoz üretiminde sulama, tohum çimlenme döneminde çok önemlidir. 
Çimlenmenin oluştuğu ilk üç hafta boyunca yağmurlama sulama 
yapılmalıdır. Bitkiler 2-3 yapraklı olunca salma sulamada yapılabilir. 
Sulama mevsim şartlarına göre yapılır, ancak maydanoz aşırı suya 
hassastır. Su fazla göllenirse bitkiler sararır, suyun tarlada uzun süre 
kalması durumunda ise ölürler. 
 
Gübreleme 
Maydanoz gübrelemeye olumlu cevap veren bir bitkidir. Özellikle ekimden 
önce verilen yanmış çiftlik gübresinin yabancı tohumu taşımaması 
önemlidir. Temel gübreleme çiftlik gübresi ile birlikte yapılır ve buna ilave 
olarak her biçimden sonra dekara 3-5 kg saf azot uygulaması sonbaharda 
yapılmalıdır.  
 
Yapılan bir araştırmada dekardan 2 ton yeşil maydanoz hasat edildiği 



zaman topraktan kaldırılan besin maddeleri sırasıyla 3 kg N, 0.8 kg P2O5, 
2.6 kg K2O, 3.2 kg Ca ve 0.6 kg Mg olarak belirlenmiştir. Gübrelemenin 
yinede yetiştiricilik yapılan tarlanın toprak analiz raporuna göre 
yapılamasına özen gösterilmelidir. Maydanoz üretiminde gereğinden fazla 
ve hasattan hemen önce verilen nitrat formundaki azot nitrit formunda 
kaldığından tüketiciler açısından büyük sakıncalar yaratmaktadır 
 
Hasat : Maydanozda sürgün vermeden önce yapraklar kök tacı zedelenmeden biçilir. 
Büyük işletmelerde kosa kullanıldığı gibi çayır biçme makinalı ile de hasat yapılabilir. 
Kök hasadı Sonbaharda yapılabilir. 
 


