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Bireye/öğrenciye kök ve yumruları yenen sebzelerin
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MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

1. Ekonomik önemi olan kök ve yumruları yenen
sebzelerin farklılıklarını ayırt edebileceksiniz
2. Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve
toprak
özelliklerini
dikkate
alarak
ekim
yapabileceksiniz.
3. Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve
toprak
özelliklerini
dikkate
alarak
bakım
yapabileceksiniz.
4. Kök ve yumruları yenen sebzelerde, hasat kriterlerine
uygun olarak hasat ve hasat sonrası işlemleri
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Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf).
Donanım: Tatlı patates, yer elması, patates, havuç, turp,
şalgam, kırmızı pancar, kök kereviz, toprak, çiftlik
gübresi, torf, perlit, kum, çakıl, talaş, cocopeat, elek,
kürek, traktör, toprak hazırlama alet ve makineleri,
ilaçlama alet ve ekipmanları, bitki bakım alet ve
makineleri, BGD, zirai kimyasallar, sulama ekipmanları,
hasat alet ve ekipmanları, ambalajlama ürünleri, afiş,
broşür, sunu, projeksiyon cihazı, video, literatür, internet.

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
VE Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanoğlu var olduğundan beri, yaşamını devam ettirebilmek için beslenme ihtiyacını
karşılamak istemiş, dolayısıyla da tarım insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olmuştur.
Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte tarımın önemi de artmıştır. Bu nedenle birim alan başına
üretim miktarını artırmak büyük önem kazanmıştır.
Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü sebzelerin yerine
kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme
uzmanlarının diyet ve sağlıklı beslenme programlarında da sebzeler sıkça yer almaktadır.
Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli gıda
maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli tüm halkımızı rahatlıkla
besleyebilecek durumdadır. Ancak ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması,
hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması,
üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebze üretimi gün geçtikçe
gerilemektedir.
Bu modül içerinde, kök ve yumruları yenen sebze türleri içerinde yer alan patates,
turp, havuç, kereviz ve yemeklik kırmızı pancar yetiştiriciliği hakkında teknik bilgiler
verilmektedir.
Bu modülde öğrendikleriniz sayesinde, sebze üretiminin azalmasına sebep olan en
önemli etkenlerden biri olan hatalı tarımsal uygulamaları azaltacak, ülkemizdeki sebze
üretiminin artmasına katkıda bulunacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Ekonomik önemi olan kök ve yumruları yenen sebzelerin farklılıklarını ayırt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde sebzecilik yapan işletmeleri gezerek kök ve yumruları yenen sebze
yetiştiriciliği hakkında bilgiler alınız.



Modern bir sebze bahçesi kurarken nelere dikkat edileceğini araştırınız.



Bölgenizde en çok yetiştirilen kök ve yumruları yenen sebzeleri araştırınız.

1. KÖK VE YUMRULARI YENEN SEBZE TÜRLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
1.1. Kök ve Yumruları Yenen Önemli Sebze Türleri
Kök ve yumruları yenen sebze türleri içerinde, patates, turp, havuç, kereviz ve
yemeklik kırmızı pancar yer almaktadır.

1.1.1. Patates Çeşitleri
Patates kullanma şekline ve gelişme sürelerine göre olmak üzere iki şekilde
sınıflandırılır.


Kullanım şekline göre:

Yemeklik patates çeşitleri: Kolayca dağılmaz. Proteince daha zengindir.
Pişirildiklerinde lezzetli olur. Renkleri açık sarıdan koyu sarıya kadar
değişir.

Resim 1.1: Yemeklik patates çeşitleri
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Sanayide kullanılan patates çeşitleri: Nişasta miktarı fazladır.
Genellikle nişasta ve ispirto yapımında kullanılır. Pişirilirken dağılır. Bu
nedenle yemeklik olarak fazla kullanılmaz. Renkleri genellikle açık sarı
veya beyazdır.

Resim 1.2: Sanayilik patates çeşitleri



Gelişme sürelerine göre:

Erkenci patates çeşitleri: Bekletilmeye dayanıklı değildir. Ekimden 6580 gün sonra hasat edilebilir. Verimleri azdır.

Orta-erkenci patates çeşitleri: Ekimden 90-120 gün sonra hasat
edilebilir. Orta derecede verimlidir. Bekletmeye dayanıklı değildir.

Geççi patates çeşitleri: Bekletilmeye dayanıklıdır. Ekimden 120-150
gün sonra hasat edilebilir. Daha verimlidir.

1.1.2. Turp Çeşitleri
Turplara rengine, şekline, iriliklerine veya yetiştirme mevsimlerine göre isim vermek
mümkündür.


Fındık turpları

Yurdumuzda en fazla yetiştirilen turp çeşididir. Genellikle ceviz iriliğinde, yuvarlak
ve mercan kırmızısı rengindedir. Bunun dışında dip tarafı beyaz, silindir veya topaç
biçiminde olanları da vardır. Normal şartlar altında tohum ekiminden 30-35 gün gibi kısa bir
zamanda hasada gelir.

Resim 1.3: Fındık turpu
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Kestane turpu

İri bir domates büyüklüğünde, yuvarlak, basık iç ve dış tarafı beyaz renktedir. Normal
koşullarda 3 ayda hasada gelir. Orta derecede baharlıdır. Ortalama bir beyaz turp yarım kilo
gelir. Tohumu yaz sonlarına doğru ekilirse sonbahar ve kış aylarında hasadı mümkün olur.

Resim 1.4: Kestane turpu



Kara turp (Bayır turpu)

Soğuklara en fazla dayanan bu çeşidin dışı kara, içi kar beyazı rengindedir. Lezzetli ve
kokusu çok keskindir. Birçok kimse bilhassa bu özelliğinden ötürü bayır turplarını daha
makbul görür.

Resim 1.5: Karaturp

1.1.3. Havuç Çeşitleri
Havuçların renklerine göre değişik çeşitleri vardır.


Turuncu Havuç

Turuncu havuçların botanik yapılarına göre çeşitleri şunlardır.


Nantes (Nants): En çok tutulan çeşitler arasındadır. Ortalama 15 cm
uzunlukta ve 3 cm kalınlıkta, silindire yakın şekilli, kırmızımtırak turuncu
renkli bir çeşittir. Son derece lezzetli ve hoş kokuludur.
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Resim 1.6: Nantes



Şantenay: Silindirik yapısı uca (alt kısma) doğru incelme gösterir.
Ortalama 15 cm kadar uzunlukta, 5 cm çapında, koyu oranj renkli ve
erkenci bir çeşittir.

Resim 1.7: Şantenay



İmperyal: Hoş aromalı, 22-31 mm çapında ince, uzun yapıda, uzun süre
depolama özelliğine sahip bir çeşittir.

Resim 1.8: İmperyal
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Küçük Parmak: Körpe yapıda ve tatlı aromalı, parmak şeklinde küçük
bir çeşittir.

Bunun dışında sadece renklerine göre adlandırılan havuç çeşitleri de vardır. Bunlar:

Resim 1.9: Sarı havuç

Resim 1.10: Beyaz havuç







Sarı Havuç
Beyaz Havuç
Kırmızı Havuç
Mor Havuç
Siyah Havuç

Resim 1.11: Kırmızı havuç
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Resim 1.12: Mor havuç

Resim 1.13: Siyah havuç

1.1.4. Kereviz Çeşitleri


Kök Kerevizi: Yumru, besin maddelerini yani yenen kısmı oluşturur.

Resim 1.14: Kök kerevizi



Yaprak Kerevizi: Bu kereviz çeşidinde yumru gelişmemiştir. Yaprak sapları
kalınlaşmıştır.

Resim 1.15: Yaprak (sap) kerevizi
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1.2. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Üretim ve Ekonomideki
Önemi


Patates

Türkiye’de yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan patatesin ülkedeki üretimi, özellikle
1970’li yıllardan sonra, hızlı bir artış göstermiştir. 2004 yılı değerlerine göre Türkiye;
dünyada patates üretiminde kayıtlara geçen 151 ülke arasında üretim bakımından 13. sırada
yer almaktadır ve dünya patates üretiminin %1,5’ini karşılamaktadır
Türkiye patates üretiminin %55’i İç Anadolu ve geçit bölgesinden, %21’i Karadeniz
ve Kuzey geçit bölgelerinden, %16’sı Eğe, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden, %8’i de
Doğu Anadolu bölgesinden karşılanmaktadır.
Patates nişasta ve ispirto endüstrisinin önemli ham maddesi olmakla birlikte daha çok
yemeklik olarak tüketilir. Patates püresi, cipsi ve patates unu çok tüketilen önemli besin
maddeleri arasında yer alır. Patates insan gıdası, sanayi ham maddesi olmasının yanında
kısmen hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır.


Turp

Ülkemizde toplam olarak 170-175 bin ton civarında turp üretimi yapılmakta olup
bunun 20-25 bin tonunu bayır turpu, geri kalanını ise diğer gruplar oluşturmaktadır. Turp
yazlık ve kışlık bir sebze olarak bütün yıl boyunca tüketilmektedir.


Havuç

Ülkemiz, havucun ana vatanıdır. Bu yüzden Anadolu insanınca eskiden beri iyi tanınıp
değerlendirilmiştir. Ülkemizin güney ve güneydoğu illerinde yetiştirilen yerli kırmızımtırak
mor havuç, antosiyan bakımından çok zengindir ve aranılmaktadır.
Havuç üretimi, dünya üzerinde geniş alanlara yayılmıştır. Havuç üretiminin gelişimine
bakıldığında en çok üretimin Avrupa ülkelerinde olduğu görülmektedir. Ülkemizde yıllık
ortalama 240.000 ton havuç üretimi gerçekleşmektedir.


Kereviz

Kereviz kış sebzesidir; kök ve yaprak sapları sebze olarak değerlendirilen bir bitkidir.
Eğer kereviz, tohumu için üretiliyorsa 2 yıllık; sebze olarak üretiliyorsa tek yıllık bir bitkidir.
Kerevizin ekim alanı ve üretim miktarı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Ülkemizde
1200-1500 hektarlık bir alanda yaklaşık 18.000-20.000 ton civarında kereviz üretilmektedir.
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Yemeklik Kırmızı Pancar

Ülkemizdeki kırmızı pancar, sahil kuşağında yetiştirilerek tüketilmektedir. En büyük
üretim ve tüketim, Ege ve Marmara bölgelerindedir. Ülkemizde kırmızı pancar, endüstriyel
alanlarda sadece turşuluk olarak kullanılmaktadır.
Kırmızı pancar, içerdiği çok zengin ve güzel görünümlü renk maddesiyle tabii gıda
boyası gibi kullanılır. İnsanların çok eski yıllardan beri pancarı tanıdığı ve tükettiği
bilinmektedir. Başlangıçta bugünkü şeker pancarı formundaki kırmızı ve sarı renkli pancarlar
üretilirken daha sonra bunların yerini yuvarlak ve basık şekilli pancarlar almıştır.

1.3. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Fizyolojik, Morfolojik Ve
Fenolojik Özellikleri
1.3.1. Patates


Kök

Toprağa dikilen tohumluk yumruların üzerinde meydana gelen sürgünler yukarı doğru
gelişerek sapı, aşağıya doğru gelişerek kökleri meydana getirir. Patates saçak köklü bir bitki
olup kökleri genellikle 60-80 cm çaplı bir alan içinde gelişir ve 1-1,5 metre derinliğe kadar
inebilir. Köklerin % 60-70’e yakın kısmı toprağın 30-50 cm derinliğinde bulunur.
Patates yumruları üzerinde sürgünlerin meydana geldiği “göz” adı verilen tomurcuklar
bulunur. Gözler taç kısmında daha yoğun olarak bulunur.
Yumru ağırlığı 5 gramdan 500 grama kadar çıkabilir. Çok büyük yumruların içleri boş
olduğu için ve tatları iyi olmadığından tercih edilmez. Çok küçük yumrular ise işleme
güçlüğü ve kabuk kaybının çok olması nedeniyle tercih edilmez.

Resim 1.16: Kök
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Gövde ve Dallar

Tohumluk olarak ekilen patates yumrularından çıkan sürgünler gövdeyi oluşturur.
Tohumluk yumrulardan toprak yüzeyine ne kadar sürgün çıkarsa o kadar gövde meydana
gelir. Birden fazla sürgün oluşturan patates bitkisine patates ocağı adı verilir. Gövde adedi 210 arasında değişir. Bitki boyu 50-100 cm arasında değişir.

Şekil 1.1: Patateste gelişme evreleri



Yaprak

Patates yaprak sapı üzerinde 3-13 adet yaprakçıktan oluşan bileşik yapraklar bulunur.
Yaprakçıklar yaprak sapının iki tarafında sıralanmıştır.

Resim 1.17: Yaprak



Çiçek

Patateste ana gövde veya yan dallar bir çiçek demeti ile son bulur. Demetlerde
ortalama 2-3 adet çiçek bulunur. Taç yapraklar beyaz, beyaz sarı ve erguvani olup çanak
yaprakların ortasında yer alır.

Resim 1.18: Çiçek
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Döllenme Biyolojisi

Patateste vejetatif büyüme teşvik edildikçe açmayan çiçek oranı artar. Kültür
patatesleri aslında kendi kendine döllenir.

1.3.2. Turp


Kök

Turplar kazık köklü bitkiler olarak bilinir. Tohumlar çimlendikten sonra kazık kök
bazı çeşitlerde 10-15 cm, bazı çeşitlerde ise 30-50 cm derinliğe kadar inebilir. Yumru
üzerinde oluşan yan kökler yumru kalitesini düşürür. Fındık turplarında yan kökler belirgin
değildir. Ancak kestane ve bayır turplarında yan kökler tam olarak oluşmuştur.
Turpların şekli fındık turplarında, yuvarlak, basık-yuvarlak, uzun-yuvarlak, uzunkonik, uzun-silindiriktir. Bayır turplarının şekli yuvarlak, basık-yuvarlak veya uzunyuvarlak; kestane turplarında ise yuvarlak, uzun-yuvarlak ve uzun-koniktir.
Ülkemizde yetiştirilen fındık turplarında ağırlık, küçük yuvarlak tiplerde 5-40 gr, uzun
tiplerde 120-150 gr, kestane turplarında 150-1000 gr, bayır turplarında ise 200-2000 gr
arasında değişmektedir.
Turplarda odunlaşma ve koflaşma çeşit özelliği olup, istenmeyen bir özelliktir. Hasat
olgunluğuna gelmiş yumrular hasat edilmezse odunlaşma ve koflaşma görülür.
Turplar sert yapıda ve içerdikleri hardal yağına bağlı olarak tatları kekremsidir. Bayır
turpları, kestane turplarından daha fazla hardal yağı içermektedir. Yine turpların uzun
olanlarında hardal yağı içeriği yuvarlak olanlara göre daha fazladır.

Resim 1.19: Turplarda değişik kök ve yumru şekilleri



Gövde

Turpun gövdesi; yumrunun hemen üzerinde yaprakların çıktığı yerde küçük düğme
şeklinde yassı bir yapıdadır. Belirgin değildir.
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Resim 1.20: Turpta gövde



Yaprak

Turp yaprakları turpun üzerinden dairesel olarak çıkarlar. Turpun üst kısmında
dairenin en dışında yaşlı yapraklar en içte genç yapraklar bulunur. Yapraklar tüylü, parçalı
ve kabarcıklı bir yapıya sahiptir. Yaprak kenarları dişli veya düz yapıda olabilir.

Resim 1.21: Turplarda yaprak şekilleri



Çiçek

Turplarda, bitkiler belli bir büyüklüğe ulaştığında, çeşitlere bağlı olarak hem düşük
sıcaklık hem de gün uzunluğunun etkisi ile çiçeklenme oluşumu başlar. Çiçeklenme üzerine
düşük sıcaklığın etkisi daha fazladır.
Çiçek 4 çanak yaprak, 4 taç yaprak, 6 erkek organ ve 2 karpelli dişi organdan
meydana gelir. Çanak yapraklar yeşil ve yeşil sarı; taç yapraklar ise beyaz, sarı beyaz,
menekşe renklidir.
Çiçeklenme ve tozlaşma şekli lahana grubu sebzelerine benzer. Tozlaşma arı ve diğer
haşerelerle olur. Yüksek oranda yabancı döllenme görülür. Çiçeklerde optimum tozlaşma ve
döllenme 15-20°C sıcaklıklarda meydana gelir.
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Resim 1.22: Turplarda değişik çiçekler



Tohum

Tohumlar kapsül adı verilen meyve içinde düzensiz olarak yer alırlar. Tohumları
şekilleri ve büyüklükleri birbirinden farklı görünümdedir. Renkleri açık sarı, sarı, kahverengi
ve morumsu kahverengidir. Şekilleri ise küçük yuvarlak veya ovaldir.

Resim 1.23: Turpta yeşil tohum kapsülü

Resim 1.24: Turpta kurumuş tohum kapsülü

1.3.3. Havuç


Kök

Havuçların çok büyük bir bölümünde yenen kısmın tamamı kazık kökten; bazı
çeşitlerde sadece hipokotilden; bazı çeşitlerde ise yenen kısmın bir parçası kazık kökten, bir
kısmı da hipokotilden oluşmaktadır. Genellikle yumru 2/3 kök ve 1/3 hipokotilden meydana
gelir.
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Havuçlarda renk, beyazdan başlar, sarı, portakal, turuncu, kırmızı ve mora kadar
değişiklik gösterir. Renk oluşumu karotin, antosiyanın, antiklorür ve klorofilin etkisi ile
meydana gelir.
Havuç toprak şartları uygun olduğu zaman 70-80 cm kadar derinlere gidebilen bir
kazık kök yapısına sahiptir.

Resim 1.25: Olumsuz çevre koşullarının havuç gelişmesine etkisi

Havuç üzerinde oluşan yan köklerin fazlalığı kaliteyi düşürür. Yıkamayı zorlaştırır.
Havucun silindirik yapısını bozar.

Resim 1.26: Değişik renkte havuç yumruları



Gövde

Vejetatif büyüme sırasında gövde pek belirgin değildir. Kök boğazı üzerinde düğme
büyüklüğünde bir görünümü vardır. Yapraklar bu gövdenin orta kısmında bulunan büyüme
konisinden çıkarlar. Genç yapraklar ortada, yaşlı yapraklar etrafında bulunur.
Ertesi yıl generatif gelişmenin başlaması ile sapa kalkma meydana gelerek yaprakların
orta kısmından gövde uzayarak boyu 50-150 cm ye kadar çıkar. Yaprak koltuklarından çiçek
sürgünleri oluşur. Gövdenin ucu bir çiçek şemsiyesi ile son bulur.
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Yaprak

Havuç çok bol miktarda yaprak meydana getiren bir bitkidir. Vejetatif kaldığı birinci.
yılda çok yoğun yaprak meydana getirir. Yaprakları 40-50 cm kadar boy alır.
Yapraklar bileşik yaprak olup ince iğne şeklindedir. Yapraklar genelde tüylü ve üst
kısımları parlaktır. Yaprak sapları da tüylüdür.

Resim 1.27: Havuç yaprağı



Çiçek

Havuç iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl vejetatif organları ikinci yıl çiçek meydana
gelir. Bitkinin çiçeklenmeye başlaması ile yaprak rozetinin içinden çiçek kümesini taşıyan
yapraklı 60-100 cm uzunluğunda bir çiçek sürgünü meydana gelir. Bu ana sürgünün her
yaprak koltuğunda, ucunda şemsiye şeklinde çiçek kümesi içeren yan sürgünler oluşur.
Taç yapraklar genellikle beyaz renkte olmakla birlikte, bazı çeşitlerde şemsiyenin iç
kısmında yer alan taç yapraklar açık mor renkte olabilmektedir.

Resim 1.28: Havuç çiçeği

Havuçta çiçekler erselik yapıda olmakla birlikte aynı şemsiye üzerinde iç kısımlarda
yer alan çiçeklerden önemli bir bölümünün sadece erkek organları gelişmiştir. Bir bitkinin
farklı çiçekleri birbirini kolayca döller ve tohum elde edilebilir. İzolasyon mesafesi en az 500
m olarak verilmelidir.
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Tohum

Havuç tohumları çok küçük, sarımtırak kurşuni renkli ve pıtrak gibi hafif tüylü
(çengelli) dür. Tohum üzerindeki tüyler tohum ağırlığının %20-30 kadarını oluşturur.
Çiçeklerde yüksek oranda protandri (erkek organın erken olgunlaşması) görülür. Bu
nedenle çiçekler mutlak yabancı tozlaşmaya veya döllenmeye gerek duyarlar.

Resim 1.29: Olgunlaşmış havuç tohumları

1.3.4. Kereviz


Kök

Kerevizde kökler yumrunun alt kısmından meydan gelir. Kök kerevizlerinde kökler
daha kalın ve etlidir. Sap kerevizlerinde ise ince ve ağ şeklindedir. Kökler üzerinde besin
maddelerini alacak ince saçak ve kılcal kökler vardır. Kökler genellikle dikey olarak büyür.
Yanlara yayılma oldukça azdır. Toprak yapısı ve su seviyesine bağlı olarak köklerin büyük
bir çoğunluğu 20-30 cm derinlikte oluşur ve 30-40 cm yana yayılarak büyür.

Resim 1.30: Kök kerevizde kök
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İklim koşulları, toprak yapısı, su düzeyi gelişme devresinin uzunluğu ve çeşit
özelliğine bağlı olarak yumru ağırlığı değişir. Yumruların ortalama ağırlığı 250-400 gram
arasında değişir. Besin maddelerinin toplanmasıyla yumru irileşmeye başlar. Hasat gecikirse
yumruların içinde koflaşma veya yer yer boşalma meydana gelir. Bu tip yumruların pazar
değeri azalır.


Gövde

Kerevizlerde soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra çiçeklenme meydana gelir.
Gövde 80-100 cm boy alır ve çok sayıda dal meydana getirir. Gövdenin içi boştur. Gövde
üzerinde oluşan sürgünler yaprak koltuklarından çıkar. Sürgünler dallanarak sürgün uçları
şemsiye şeklindeki çiçek tablasını oluşturur.


Yaprak

Yaprak saplarının yumruya bağlandığı dip kısmı 1-2 cm kalınlığında olup uç kısma
doğru giderek incelirler. Yaprak saplarının 15-30 cm'lik kısmında yaprak bulunmaz. Ucunda
ise birleşik yaprak halinde karşılıklı ikişer yapraklar bulunur.

Resim 1.31: Kereviz yaprağı

Sap kerevizlerde yaprak sapı daha kalın ve etlidir. Yaprak saplarının dip kısmı 3-4 cm
genişliktedir. Rengi açık yeşil, sarı veya beyazdır. Yaprak sapının uç kısmında bulunan
yaprakların kenarları belirgin bir şekilde dişlidir. Yaprakların üst yüzeyi parlak ve tüysüz, alt
yüzeyi ise mattır.


Çiçek

Gövde üzerinde yaprak koltuklarından çıkan sürgünler şemsiye şeklindeki çiçek
tablası ile son bulur. Çiçek tablası üzerinde çok sayıda çiçek oluşur. Çiçeklerin rengi
başlangıçta yeşil, daha sonra kirli beyaz veya sarımsı beyaza dönüşür.
Kerevizlerde çiçekler erselik yapıda olmasına rağmen yabancı döllenme görülür. Zira
çiçek üzerindeki erkek organlar dişi organlardan önce olgunlaşır. Bu nedenle olgunlaşan
polen tozları arı veya böceklerle başka çiçeklere taşındığı için yabancı döllenme oranı
yüksektir.
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Resim 1.32: Kereviz çiçeği



Tohum

Kerevizlerin tohumları çok küçüktür. Tohumların kendine özgü bir kokusu vardır. Bu
koku tohumun bünyesinde bulunan yağlardan kaynaklanır.
Tohumluk bitkiler ekolojik koşullar ve çeşit özelliğine bağlı olarak ağustos ve eylül
ayında tohumlarını olgunlaştırarak hasat olgunluğuna gelirler.

Resim 1.33: Kereviz tohumu

1.3.5. Yemeklik Kırmızı Pancar


Kök

Pancarlarda kök 150 cm’ye kadar gidebilen çok kuvvetli kazık kök ve bu kökten çıkan
saçak köklerden oluşur. Kök gelişmesi çeşitlere göre önemli değişiklikler göstermektedir.
Pancarın yenilen kısmı bir depo organıdır. Besin alımı hasat esnasında toprakta kalan
kökler vasıtasıyla olur. Pancar enine kesildiği zaman odun ve soymuk dokularından oluşan
halkalar görülür. Her iki doku tabakası içinde kırmızı renk maddeleri oluşur. Pancarda renk
çok önemli bir faktördür. Açık kırmızıdan koyu kırmızı renge kadar çok değişik varyasyona
sahip çeşitleri görmek mümkündür.
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Resim 1.34: Değişik tipte kırmızı pancar yumrusu



Gövde

Pancarlarda gövde, birinci yılda pancarın üzerinde rozet şeklinde yer alan gövde
üzerindeki yaprakların gelişmesi şeklinde oluşur. Üzerinde yapraklar, çiçekler meyveler ve
tohumları taşıyan sürgün ise 2. yılda meydana gelir. Yabani formlarda çiçek sürgününün
meydana gelişi 2., 3. hatta 4. yılda olabilmektedir.

Resim 1.35: Kırmızı pancarda ilk yıl oluşan gövde



Yaprak

Pancar bitkisi oldukça bol yaprak meydana getirir. Yapraklar hemen pancarın üstünde
bir rozet şeklinde dizilmişlerdir. Yapraklar boyuna çizgili etli yapıda ve 15-20 cm
uzunluğunda bir sapa sahiptirler. Yaprak sapı yeşil ve mor renkli olabilir.
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Resim 1.36: Kırmızı pancar yaprağı



Çiçek

Pancarlar çimlenme ve kotiledon döneminde soğuk şoku ile karşılaşmadıkları sürece
birinci yetiştirme yılında vejetatif olarak gelişirler. Yaprakları ve yumruyu oluştururlar. Kışı
dışarıda geçiren bitkiler ilkbaharda generatif faza geçerler. Bitkiler çok miktarda çiçek
meydana getirirler.
Çiçek sapı çok kısadır ve çok sayıda çiçek bir yumak şeklinde bir arada bulunur.
Çiçekler beşli yapıdadır. Taç yapraklar gelişmemiştir, çanak yapraklar gelişerek tohumu
kaplarlar.
Pancar çiçekleri erselik yapıda olmalarına rağmen kendine uyuşmadıklarından, çok
yüksek oranda yabancı döllenme gösterirler. Az miktarda çiçekte ise kendi kendine döllenme
görülür.


Tohum

Pancarlarda tohumlar gruplar halinde yumak olarak bulunurlar. Bu yumaklar olduğu
gibi ekilirse hem gerekenin 3-5 katı tohum kullanılır, hem de yumaktan tohum sayısına bağlı
olarak 2-6 adet bitki gelişir.
Pancar tohumları basık şekilli ve kahve renklidir. Her tohum bir meyve içinde yer alır.
Yumak halinde olan meyvelerden 100 adedi 1,5-2 gr gelir. Tohumlar çimlenme güçlerini 5-6
yıl muhafaza ederler ve optimum çimlenme sıcaklıkları 20-25 °C arasındaki sıcaklıklardır.
Çimlenme için 10-14 günlük bir zamana gerek vardır.

1.4. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin İklim ve Toprak İstekleri
Bitkinin Türüne Göre Farklılık Göstermektedir.

1.4.1. İklim İstekleri
Kök ve yumruları yenen sebzeler ılıman ve serin iklimi severler.
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Patatesin İklim İstekleri

Patates yumrusu, toprak sıcaklığı 7 °C’ye ulaşmadan ekim yapılmaz. Sürgün gelişme
devresinde 20-25°C, yumru gelişme devresinde ise 15-20°C arasındaki sıcaklıklar yetişme
için uygundur. Toprak sıcaklığı 30 °C’nin üzerinde yumruların gelişmesi durur. Bu dönemde
solunumla tüketilen karbonhidrat miktarı fotosentez ile üretilenden daha fazladır.


Turpun İklim İstekleri

Turp fazla sıcak ve kurak mevsimlerde iyi yumru yapamaz. Kalitesi düşük olur ve kısa
zamanda tohuma dönmek ister. Tohumlarının çimlenebilmesi için toprakta sıcaklığın 1215°C arasında olması gerekir. Yaprak sayısının artması turp büyümesine olumsuz etki yapar
ve turpların küçük kalmasına neden olur. Sıcaklık derecesi yükselecek olursa turplar çabuk
koflaşır, odunlaşır ve acılaşır. 14-16°C'lik sıcaklıklar kaliteli turp gelişmesini sağlar.
Turplarda gün uzunluğu da turp oluşumu ve çiçeklenme üzerine etkilidir. 15 saatten
daha uzun günde çiçeklenme başlar. Uzun gün koşullarında turp oluşumu gecikmekte, hatta
hiç turp oluşmamaktadır. En iyi turp oluşumu 7-12 saat arasındaki gün uzunluğunda
meydana gelir.


Havucun İklim İstekleri

Havuç, kısa gün ve serin iklim sebzesidir. Özellikle çimlenme ve sonrasındaki erken
dönemde soğuklara karşı dayanıklı olması nedeniyle serin bölgelerimizde erken ilkbahar
aylarında, ılıman bölgelerimizde ise kış aylarında rahatça yetiştirilebilmektedir. En iyi
gelişimlerini 16-18°C gösterirler. Minimum sıcaklık isteği 9°C, maksimum sıcaklık isteği ise
28°C’dir.
Sıcaklık, havuçta renk oluşumunu olumlu yönde etkiler. Soğuk ve yağışlı geçen
üretim sezonlarında açık renkli havuç elde edilir. 10-15°C’lik sıcaklıklarda oluşan renk,
tatmin edici bir havuç rengi değildir. Sıcaklık, kök oluşumuna doğrudan etkili olup yüksek
sıcaklıklarda havuç boyu kısa kalır. Düşük sıcaklıklarda ise havuç boyu çeşit özelliğini
gösterse de bu defa renk ve havucun çapı kötü yönde gelişir. Daha uzun ve açık renkli
havuçlar meydana gelir.


Kerevizin İklim İstekleri

Kereviz; kışları ılık, yazları fazla sıcak ve kurak geçmeyen yerlerde çok iyi gelişme
göstermektedir. Yetişme döneminde optimum sıcaklık isteği, 15-20°C’dir. Tohumların
toprakta çimlenebilmesi için minimum sıcaklığın 4°C olması gerekir. Bitki -l°C’ye kadar
olan düşük sıcaklıklara dayanabilir. Kerevizin vejetatif devreden generatif devreye
geçmesinde en önemli faktör, düşük sıcaklıklardır. Bitkiler, l°C'nin altındaki düşük
sıcaklıklarda vernalizasyona uğrar ve erken çiçeklenme meydana gelir. Vernalizasyon durumunda bitkiler ne kadar yaşlı olursa çiçeklenme yüzdesi o kadar artar.
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Yemeklik Kırmızı Pancarın İklim İstekleri

Kırmızı pancar bitkisi, yüksek sıcaklıklardan hoşlanmaz. Özellikle çimlenme
döneminde meydana gelen sıcaklık ve kuraklık, çimlenmeyi olumsuz etkiler. Çimlenme
döneminde 20-25°C’lik sıcaklıklarda tohum, çok düzenli bir çimlenme gösterir. Bu dönemde
meydana gelen hafif donlar bitkinin pancar meydana getirmeden çiçeklenmesine neden olur.
Böyle yıllarda verim önemli ölçüde azalır.

1.4.2. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Toprak İstekleri
Kök ve yumruları yenen sebzeler hafif kabartılmış, havadar ve iyi ısınabilen kumlu
tınlı, tınlı kumlu ve humusça zengin topraklarda çok iyi gelişirler.
Ağır killi topraklarda tarım yapmak yanlıştır. Çünkü killi topraklarda şekilsiz
yumrular meydana gelmesi ve hasadın zor olması nedeniyle bu tip topraklar tercih edilmez.
Kökler oldukça narin olduğundan ağır, killi, fazla su tutan ve havasız topraklarda
sağlıklı olarak gelişemezler.
Erken dönemde pazar için yetiştirme yapılacaksa alüviyal karakterdeki topraklar tercih
edilmelidir. Böyle toprakta yapılan yetiştirmeden elde edilen sebzeler erken hasat edilir.
Erken ürün almak amacı ile yapılan yetiştirmelerde kumlu-tınlı topraklar tercih edilmelidir.
Toprak pH’si 6-7 civarında olmalıdır.

1.5. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Yetiştiricilik Sistemleri
Kök ve yumruları yenen sebzelerin tamamını açık alanda başarılı bir şekilde
yetiştirmek mümkündür


Açıkta yetiştiricilik sistemleri:

Özellikle geniş alanlarda ve çok miktarda üretmek istenildiği zaman açık alanda
yetiştiricilik yapmak gerekmektedir. Açıkta yetiştiricilik yapmak istenildiği zaman iklim
koşulları iyi analiz edilmelidir. Bitkiler hava koşulları dikkate alınarak, tohum ekim, fide
dikim ve üretim sezonları ayarlanmalıdır. Aksi takdirde istenilen miktar ve kaliteye ulaşmak
her zaman çok mümkün olmayabilir.
Kök ve yumruları yenen sebzeler arka arkaya aynı yerde yetiştirilmemelidir. Aksi
takdirde bitkide zarar oluşturan hastalık ve zararlılar çoğalmakta; aynı zamanda toprak
verimliliği azalmaktadır. Bu nedenle aynı tarlaya 3-4 yılda bir ekim yapılmalıdır. Diğer
bitkilerle veya sebzelerle ekim nöbetine alınabilir. Ekolojik koşulların uygun olduğu
yörelerimizde turfanda sebze yetiştirilebilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ekonomik önemi olan kök ve yumruları yenen sebzelerin farklılıklarını ayırt
edebileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Kök ve yumruları yenen
sebzeleri gösteren pano
oluşturunuz.

 Kök ve yumruları yenen
sebzelerin piyasa araştırmasını
yapınız.

 Kök ve yumruları yenen
sebzelerin gövde yaprak ve
çiçek özelliklerini gösteren
pano oluşturunuz.

 Kök ve yumruları yenen
sebzelerin yetişebileceği
toprakları gösteren pano
oluşturunuz.

 Toprak koşullarını iyileştiriniz

Öneriler
 Sebze türlerinin iklim istekleri ile bölgenin iklim
şartlarını karşılaştırınız
 Sebzelerin botanik özelliklerini belirleyiniz.
 Çeşitlerinin özelliklerini belirtiniz
 Kullanım amaçlarını belirtiniz
 Çeşit seçimi yaparken bölgenize ve pazara uygun
çeşitleri seçiniz.
 Bölgenizde en fazla yetiştirilen çeşitleri tespit
ediniz.
 Sera veya tarla yetiştiriciliğine karar veriniz.
 Sırık veya bodur çeşitlerin hangisini
yetiştireceğinize karar veriniz.
 Sebzelerin yetiştirilme amacını belirleyiniz.
 Piyasanın istediği çeşitleri seçiniz
 Gövdelerin yataylık veya diklik durumuna bakınız
 Gövde yüksekliğini inceleyiniz
 Gövdenin kabuk yapısını inceleyiniz
 Yaprakların parçalılık durumlarına bakınız
 Yaprakların alt ve üst yüzeyindeki tüylülük
yapısını inceleyiniz
 Bitkilerindeki dalların dağılımı inceleyiniz
 Bitkilerin döllenme biyolojilerini öğreniniz
 Toprağın tipini yazınız.
 Toprağın geçirgenlik özelliklerini gösteriniz.
 Toprağın tuzluluk ve pH derecesini yazınız
 Toprağın derinliğini yazınız
 Taban suyu seviyesini öğrenerek yazınız
 Toprağın yorgunluk durumunu öğreniniz
 Toprak tahlili yaptırınız.
 Drenaj sistemi yapınız.
 Toprağı derince sürünüz.
 Taşları ve bitki artıklarını araziden temizleyiniz.
 Toprak yorgunluğunu gideriniz.
 Taban suyu yüksek ise drenaj kanalları açınız.
 Toprağı iyileştiriniz.
 Toprağa yanmış çiftlik gübresi veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yemeklik patates çeşitleri, protein bakımından daha …………….dir.

2.

Erkenci patates çeşitleri ekimden ……………….gün sonra hasat edilebilir.

3.

Yurdumuzda en fazla yetiştirilen turp çeşidi …………….turplarıdır.

4.

Patates yumruları üzerinde sürgünlerin meydana geldiği “…………..”adı verilen
tomurcuklar bulunur.

5.

Yaprak kerevizi çeşidinde …………………….gelişmemiştir.

6.

Havuç toprak şartları uygun olduğu zaman ……………cm kadar derinlere gidebilen
bir kazık kök yapısına sahiptir.

7.

Havuçlar en iyi gelişimlerini …………….°C gösterirler.

8.

Kırmızı pancar bitkisi, yüksek ………………………hoşlanmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate
alarak ekim/dikim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizdeki fide üreticileri veya fide satıcıları ile görüşerek, en çok hangi tür
fidelerin üretildiğini ve ne zaman satışa sunulduklarını araştırınız.



Sebze bahçesi kurulmasında takip edilen uygulamaları araştırınız.



Bölgenizde tohumların ne zaman ekildiğini araştırınız.



Kök ve yumruları yenen sebzelerin ekim mesafelerini araştırınız.

2. KÖK VE YUMRULARI YENEN SEBZELERDE EKİM
YAPILMASI
2.1. Kök ve Yumruları Meyveleri Yenen Sebzelerin Çoğaltma
Yöntemleri
Kök ve yumruları yenen sebzeler tohum, fide ve yumrularla üretilmektedir.

2.1.1. Patates Çoğaltma Yöntemleri
Patateslerde çoğalma materyali yumrular olup bitki yumruları veya yumru parçaları
dikilerek üretilir.
Dikilecek olan patates yumrularında aranan özellikler:






Yumru büyüklükleri 50-60 gram arasında olmalıdır.
Yumruların iç kısımlarında lekelerin, dış kısımlarında da urların olmaması
gerekir.
Gözlerin derin olması ve yumruda 3-4 sağlam göz bulunması gerekir.
Başka çeşitlerle karışık olmamalıdır.
Ekimden önce iyi muhafaza edilmelidir.
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2.1.2. Turp Çoğaltma Yöntemleri
Turp, uygun hava şartlarının bulunduğu anda tohumlarının doğrudan doğruya
yetiştirme yerlerine serpme veya sıravari şekilde ekilmesi suretiyle yetiştirilir. Fındık turpları
tahta veya tavalarda yetiştirilir. Geniş alanlarda üretim yapılacak ise düze tohum ekimi
yapılabilir. Ekim sıklığı, ekim zamanı, ekim derinliği turplarda yumru kalitesini önemli
oranda etkilemektedir. Başlangıçta ekim yerlerine fazla tohum atılmışsa seyreltme
yapılmalıdır. Tohumlar, hem derine gider hem de sık ekilirse yuvarlak yumru sayısı azalır ve
uzun yumrular oluşur.

2.1.3. Havuç Çoğaltma Yöntemleri
Havuç, direkt tohum ile yetiştirilir. Havuç tohumlarının küçük ve çimlenme oranının
düşük olması, tohumların çevre koşullarından fazla etkilenmesine yol açar. Bu nedenle
toprağın çok iyi hazırlanması gerekir.

2.1.4. Kereviz Çoğaltma Yöntemleri
Kereviz, doğrudan yerine tohum ekimi ile de yetiştirilebilir. Ancak ülkemizde olduğu
gibi birçok ülkede kereviz fide ile yetiştirilmektedir. Vejetasyon dönemi uzun ve sonbaharı
ılık geçen yerlerde direk tohum ekimi ile yapılan yetiştiricilikte iyi sonuç alınabilir. Ancak
direk tohum ekimi yerine, fide dikimi ile yapılan yetiştiricilik daha çok tercih edilmektedir.

2.1.5. Yemeklik Kırmızı Pancar Çoğaltma Yöntemleri
Kırmızı pancar tohumları doğrudan tohum ekimi ile üretilmektedir. Kırmızı pancar
üretimi bazı bölgelerde kışlık sebzeler olan lahana ve karnabaharlar arasında ara ziraatı
şeklinde de yapılır.

2.2. Tohum Ekim ve Dikim Ortamının Hazırlanması
Kök ve yumruları meyveleri yenen sebzeleri yetiştirmek için ekim, dikim ortamlarının
hazırlanmasında hangi üretim sistemini seçeceğimiz önemlidir. Direk araziye ekim yapabilir
veya fide elde ederek bu fideleri arazimize şaşırtabiliriz.
Sebze yetiştirilecek arazi, sonbaharda dekara 4-5 ton yanmış çiftlik gübresi ile
gübrelenir. Pullukla derince (40-50 cm) sürülerek toprağa gömülür. İlkbaharda havalar
ısındığında kazayağı, diskaro ve rotavatör gibi yüzeysel toprak işleme aletleri ile toprak
tekrar 10-15 cm derinliğinde işlenir ve iyice parçalanır. Tırmıkla düzeltilerek ekim ve dikime
hazır hale getirilir.
Havuç gibi tohumları küçük olan sebzelerde toprak iyice inceltilerek tohumun toprakla
temasının tam olması sağlanmalıdır.
Zorunlu olmadıkça herhangi bir türden daha önceki yılda sebze yetiştirilmiş tarlada
tekrar aynı türün üretimi yapılmamalıdır.
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Tohumlar direk düz araziye ekilebileceği gibi tava veya tahtalar oluşturup bunların
üzerine de ekimimizi gerçekleştirebiliriz. Özellikle yağışın fazla, toprağın ağır olduğu ve
mekanizasyon kullanılacak yerlerde bu tür yapılardan faydalanılmalıdır. Tahtaların genişliği
makine genişliğine göre veya iki taraftan bir işçinin rahatça çalışacağı kadar olmalıdır.
Fide dikimi için toprak hazır hale getirildikten sonra seçtiğimiz sulama sistemine
uygun tahta, tava ve masuralar oluşturulur. Basınçlı sulama sistemi kullanılacak ise arazi içi
ana ve lateral borular tesis edilir ve sistem çalışır hale getirilir.
İlkbaharda ekim, dikim yeri hazırlığından önce taban gübresi verilmeli ayrıca,
ekimden önce fide hastalıklarının önüne geçebilmek için tohumlar ilaçlanmalıdır.

2.3. Tohum Ekimi
Tohum ekimi elle serpme olarak veya makineyle yapılabilir. Ülkemizde sebze
mibzerleri çok yaygın olmadığından araziye direk tohum ekimlerinde daha çok elle serpme
yoluyla ekim gerçekleştirilmektedir. Ancak büyük alanlarda üretim yapmak istiyorsak
mutlaka sebze mibzerlerinden faydalanmalıyız. Aksi takdirde hem zaman kaybı olacak hem
de mekanizasyondan faydalanmak mümkün olmayacaktır.
Küçük sebze tohumlarının doğrudan tarlaya ekimleri sırasında büyük problemler ile
karşılaşılmaktadır. Özellikle sıra üzeri mesafeler ayarlanamaz ve birim alana hassas tohum
ekimi yapılamaz. Bu nedenle böyle problemleri ortadan kaldırmak için üretimde mutlaka
kaplanmış tohum kullanılmalıdır. Kaplanmış bu tohumlar, doğal ağırlıklarının 10-15 katı
ağırlığa ve çapa ulaştığı için mibzer ile hassas ekim kolayca yapılabilmektedir. Pratik diğer
bir yöntem de tohumlar kum, kül ve harç gibi organik materyaller ile karıştırılır ve elle
ekimleri yapılır. Bu yöntem, serpme ekimde oldukça başarılı olur ve eşit tohum dağılımı
sağlar.

2.3.1. Patates Ekimi
Patates yumruları, çok iri olduklarında veya ekim için yeterli yumru bulunmadığında
parçalara ayrılarak da ekilebilir. Ancak parçalara ayırma işleminde dikkatli olmak ve bazı
kurallara uymak gerekir. Bu kurallar:






Bu amaçla kullanılan kesici aletler sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
Bu işi yapan işçiler steril elbiseler giymelidir.
Ayrılan her parçada en az bir göz bulunmalıdır. Her gözün altında en az 30
gram et parçası bulunmalıdır.
Kesim bir defada yapılmalı fazla yara açılmamalıdır.
Kesilen yumrular, koruyucu olarak tohum ilaçlamasında kullanılan fungusitlerle
ilaçlanmalıdır.
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Patatesin ekim zamanı ürünün turfanda, normal mevsim veya ikinci ürün olmasına
göre değişiklik göstermektedir. İklimi uygun olan bölgelerde yapılan turfanda patates üretimi
için yumru ekimi kasım-aralık aylarında, normal mevsim üretiminde ise ilkbaharda toprak
sıcaklığı 8-10°C’ye ulaştığı zaman yapılır.
Bir dekar alan için gerekli tohumluk miktarı 200-250 kg civarındadır. Dikimden önce
tohumluk yumrular büyüklüklerine göre sınıflandırılmalıdır. Bu şekilde aynı büyüklükteki
tohumların ekilmesi ile bitkilerdeki gelişmenin eşit olması sağlanmaktadır. 50-60 gram
ağırlıktaki yumru büyüklüğü idealdir. Daha büyük yumrularda ise yumru boyuna olarak
kesilerek ekimde kullanılır. Bu hassas bir işlem olup bazı çeşitlerde kesim nedeniyle zararlar
olmaktadır. Tohumluk olarak kullanılan iri yumruların üzerinde meydana gelen sürgün
miktarı artacağından ürün miktarı da artacaktır.
Patates ekimi düz tarlaya ve sırtlara olmak üzere iki şekilde yapılır.
Düz tarlaya ekim yöntemi genellikle nemin toprakta tutulmasının önem kazandığı,
sıcaklığı yeterli olan hafif topraklara sahip bölgelerde uygulanmaktadır.
Sırtlara ekim yöntemi ise bol yağışlı, ortalama sıcaklığı nispeten yüksek olan ağır
topraklara sahip bölgelerde uygulanır.

Resim 2.1: Makine ile sırtların hazırlığı

Patates ocak usulü, pulluk arkasına karık usulü veya makine ile ekilir.




Ocak usulü ekim: Ocak usulü ekimde markör veya özel araçlarla 40-50 cm,
60x40 cm, 60x30 cm veya 70x30 cm aralıklarla ocak yerleri işaretlenir. Daha
sonra işaretlenen yerlere ocaklar açılır ve tohumluk yumrular ocaklara ekilir.
Dekarda bulunan ocak sayısı verimi doğrudan etkiler. Kaliteli ve yüksek verim
alabilmek için dekarda 4-5 bin ocak bulunmalıdır.
Pulluk arkasına ekim: Bu yöntemde ekim tohumluk yumruların toprağın
sürümü sırasında pulluk arkasına belli aralıklarla bırakılması şeklinde yapılır.
Yaklaşık 20 cm olan pulluk aralarında 3 veya 4 pulluk izinden yalnız birine
ekim yapılır. Bu şekilde yapılan ekimlerde sıra arası 60 veya 80 cm olmaktadır.
Yumru karığa 30-40 cm sıra üzeri mesafesi ile atılır ve üzeri örtülür.
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Karık usulü ekim: Karık pulluğu (domuz burnu) ile 60-70 cm aralıklarla
karıklar açılır. Tohumluk yumrular açılan karıkların tabanında 4-5 cm
yükseklikte ve karığın boyun noktasına 30-40 cm sıra üzeri mesafelerle elle
ekilir. Daha sonra sürgü ve tapan geçirilerek yumruların üzeri toprakla örtülür.
Yumruların üzerindeki gözler sürdükten sonra bitkiler sırtta kalacak şekilde
karıklar açılır. Böylece bitkilerin boğazları doldurulur. Böylece sulama karıkları
açılmış olur.
Makine ile ekim: Ekim makineleri patates yumrusunun büyüklüğüne göre
delikler açar. Daha sonra açılan bu deliklere işçiler tohumluk patates
yumrularını bırakır. Kombine ekim makineleri hem delikleri açar hem de
yumruların ekim işlemini yapar.

Resim 2.2: Patates ekim makinesi

Patates yumruları normalde 4-5 cm derinliğe ekilmelidir. Hafif ve tavı çabuk kaçan
topraklarda ekim derinliği 8-10 cm’ye kadar inebilir.

2.3.2. Turp Tohumunun Ekimi
Fındık turpları tahta veya tavalarda yetiştirilir. Geniş alanlarda üretim yapılacak ise
düze tohum ekimi yapılabilir. Fındık turplarının tohumları 10-15 cm sıra arası, 3-5 cm sıra
üzeri mesafelerle 1,5-2 cm derinliğe ekilmelidir. Ekim sıklığı, ekim zamanı, ekim derinliği
turplarda yumru kalitesini önemli oranda etkilemektedir.
Tohum ekimi, genellikle serpme olarak yapılmaktadır. Hassas mibzerlerle veya elle
sıraya tohum ekim de yapılabilir.
Bayır ve kestane turpları tavalarda ya da masuralarda yetiştirilir. Tohum ekim yerleri
dikkatli bir şekilde hazırlandıktan sonra tohumlar tavalara serpme olarak masuralara ise
masuraların boyun noktasına ocak usulü ile ekilir. Geniş alanlarda yapılan yetiştiricilikte
mibzerlerle sıra usulü tohum ekimi de yapılabilir. Bayır ve kestane turplarının tohumları
masuraların boyun noktalarına 30-40 cm sıra arası, 10-15 cm sıra üzeri ve 2-3 cm derinlikte
ocak usulü yapılmalıdır. Serpme usulü tohum ekimi yapılacak ise tohumlar toprak yüzeyine
serpilir daha sonra tırmıkla toprağa karıştırılır. Fındık turplarında olduğu gibi ekim sıklığı ve
derinliği turp kalitesini etkiler.
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2.3.3. Havuç Tohumu Ekimi
Havuç tohumları dikenli olduğundan birkaç tohum bir arada bulunabilmektedir. Bu
nedenle ekimden önce tohumlar avuç içinde veya bez bir torba içinde ovalanıp dikenleri
kırılmalı ve ekim sırasında tek tek düşmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bu tohumlar, kaplanacak
olursa ekim işleri daha kolay ve düzgün yapılabilir.
Havuç tohumları, serpme veya sıraya olmak üzere iki şekilde ekilir.
Serpme olarak ekim yapılacaksa tohumların bir araya düşmemesi için tohumlar toprak
veya kumla karıştırılarak hazırlanan tavalara eli alışkın bir işçi tarafından serpilir. Üzerine 12 cm harçlı toprak atılır ve tahta tokmakla bastırılıp can suyu verilir. Çok geniş alanlarda
yapılan yetiştiriciliklerde harçlı toprak atımı güç olduğundan toprağın üst kısmı hafif
karıştırılır. Su verilince de tohumlar daha iyi örtülmüş olur. Bu tür tohum ekimi; tohum
zayiatına, tavalarda fidelerin düzensiz çıkmasına ve dolayısıyla bakım işlerinin güçleşmesine
sebep olduğundan sakıncalıdır ve çok önerilmez.
Ekim sırasında tohumların 4 cm’den daha derine düşmemesine dikkat edilmelidir. En
iyi ekim derinliği 2-3 cm’dir. Dekara 500-900 gram tohum atılır. Bu usulde ekim mesafeleri
ise kısa ve orta boylu havuçlar için 10x2 cm ve 20x2 cm, uzun çeşitler için ise 10x6-8 cm ve
20x6-8 cm olarak önerilmektedir.

Resim 2.3: Havuç tarlası

Sıra usulü ekimde ise hazırlanan tahta ve tavalar üzerine yetiştirilecek çeşidin
özelliklerine göre sıra arası ayarlanır. Markör veya toprağı çizen bir aletle açılan sıralar
üzerine serpme usulü ile veya belli aralıklarla tohumlar atılır. Sıraların üzeri ya harçlı
toprakla ya da normal toprakla kapatılarak tokmakla bastırılır. Geniş alanlarda yapılacak
sıraya ekim mibzerle yapılmalıdır.
Mibzerle ekimde ekilecek tohum miktarı, sıra arası mesafesi ile ilgilidir. Sıra
üzerindeki mesafe genellikle değişmez. Sıra arası mesafesi olarak 25-30-40 cm'lik aralıklar
verilir. Sıra üzeri seyreltme mesafesi ise 5-12 cm arasında değişir.
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2.3.4. Kereviz Tohumunun Ekimi
Bölgenin ilkbahar özelliğine göre mart, nisan veya mayıs ayları içinde, tohumlar metre
kareye 1-3 gram kadar düşecek şekilde serpme olarak ekilir. Tohum, tavalara veya 60 cm
uzunlukta, 40 cm genişlikte ve 8-10 cm yükseklikteki kasalara ekilir. Tohumlar küçük
olduğundan ekimden önce kül, kum veya buna benzer maddelerle iyice karıştırılarak dikkatle
hazırlanan ve üzerine bir kat ince harç döşenen tavalara ekilir. Daha sonra ince dişli el
tırmığı ile yavaş yavaş karıştırılarak veya tohumların üzerine 2-3 mm kalınlığında ince
elekten geçirilmiş kapak atılarak gömülür. Daha sonra tahta tokmakla hafifçe bastırılır. Sonra
çok ince bir süzgeç ile tohum ve kapağı akıtmayacak şekilde su verilir. Sulamadan sonra
nem kaybını asgariye indirmek amacıyla üzeri cam veya naylon ile örtülür. Bu dönemde
sıcaklığın en az 10 °C civarında olması gerekir. En iyi çimlenme 25-30°C'de görülür.

2.3.5. Yemeklik Kırmızı Pancar Tohumunun Ekimi
Monogerm hale getirilmiş tohumlarla yapılacak ekimde sıra aralarında 30 cm, sıra
üzerinde ise 3-4 cm’lik bir aralık verilerek mibzerle ekim yapılmalıdır. Çimlenme
tamamlandıktan sonra verilecek sıra üzeri mesafeye göre seyreltme yapılır. Pancarlar
genellikle 1-2 cm toprak derinliğine ekilir. Derin ve yüzlek ekimde çimlenme eksiklikleri
ortaya çıkar.
Monogerm hale getirilmiş tohum kullanmış ise dekara 1 kg, poligerm tohum
kullanılmışsa 2-2,5 kg tohum kullanılır.
Tohum ekiminden sonra tohumun toprakla temasının tam olmasını sağlamak amacıyla
merdane çekilir. Normal şartlarda ekilen tohumlar, iki hafta içinde çimlenmesini tamamlar.

Resim 2.4: El ile sıraya ekilmiş kırmızı pancarlar

2.4. Ekim Sonrası Bakım İşlemleri
2.4.1. Fidelerde Şaşırtma
Şaşırtma, fidenin bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmesi işlemidir. Bu işlemin
amacı; daha kuvvetli gelişmiş, sağlıklı ve dış hava koşullarına dayanıklı fide elde etmektir.
Bu işlem mümkün olabilen en erken bir tarihte yapılmalıdır. Böylece kök kayıplarının az
olması sağlanır.
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Şaşırtma çim (kotiledon) yaprakları tam gelişip yere paralel bir görünüm aldığında
yapılır. Fidelerin şaşırtılma amacıyla yerlerinden sökülmelerini kolaylaştırmak için bir gün
önceki akşam sulanmaları gereklidir.
Fide gövdesinin zedelenmemesi için şaşırtma işlemi mutlaka kotiledonlardan birinin
ucundan tutularak yapılmalıdır. Kotiledonun zarar görmesi halinde ise sadece o kotiledonun
gelişmesi aksar. Şaşırtma zamanı geciktirilmemeli ve akşamüstü gibi günün en serin
saatinde yapılmalıdır.
Şaşırtma, yastıklarda belli aralıklarla şaşırtma kaplarında ise kabın orta kısmında
parmakla veya bir çubukla açılan 3–4 cm derinliğindeki dikim çukuruna fideyi dikerek
yapılır.
Şaşırtmadan sonra fidelere hemen can suyu verilir. Can suyu ilaçlı da verilebilir. İlaçlı
su fideleri, kök hastalıklarına ve zararlılarına karşı korumak amacı ile yapılır. Uygun
ilaçlardan biri sulama suyuna karıştırılarak fidelerin diplerine verilir.
Şaşırtma işlemi tamamlanan saksı veya torbaların mevsim özelliklerine bağlı olarak
korunması gerekir. İlkbaharda ise gölgeli, nemli ve üzeri kapalı ortamlarda tutulmalıdır.

2.4.2. Fidelerde Sulama
Fideler, hangi dönemde ve hangi yöntemle yetiştiriliyor olursa olsun, tohum
ekiminden sonra yapılması gereken ilk işlem düzenli aralıklarla ve tohum ve fideyi strese
sokmadan sulama yapılmasıdır. Sulama düzenli olmalıdır. Az sulanan fideler cılız kalır ve
düzenli gelişemez. Fazla sulama ise fidelerin yumuşak dokulu, açık renkli, vegetatif gelişme
hızının fazla olmasına neden olur. Çok fazla sulama sonucu fidelerde çürümeler görülür.
Fideleri aşırı sulamak, az sulamaktan daha tehlikelidir. Bu nedenle harç kuruma noktasına
gelmeden su vermek gerekir.
Sonbahar üretimi için yetiştirilen fidelerin sık fakat az; ilkbahar üretimi için
yetiştirilenlerin daha seyrek fakat fazla su ile sulanmaları gerekir.
Fideler miktarına ve yetiştirme sistemine bağlı olarak değişik şekillerde sulanabilir.
Fide miktarının az ve suyun kısıtlı olduğu durumlarda süzgeçli kovalarla sulama yapılır. Fide
ve su miktarının fazla, su sıcaklığının düşük olduğu durumlarda süzgeçli başlık takılmış
hortumlarla sulama yapılmalıdır. Doğrudan hortumla verilen soğuk su fide gelişmesini
yavaşlatır.
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Resim 2.5: Otomatik sulama sistemi

2.4.3. Fidelerde Isıtma ve Havalandırma
Tohum ekimi, saksı ve kasa gibi kaplardan hangisine yapılmış olursa olsun, ekimden
sonra bu kapların üzerleri bir gazete, cam veya plastikle örtülür. Gazete, ışığı keserek
tohumların karanlık koşullarda çimlenmesini sağlarken cam veya plastik örtü, kaptan ısı ve
nem kaybını engeller. Sebze tohumları, ışığa duyarlı olduklarından karanlıkta daha iyi
çimlenir. Tohumlar çimlenir çimlenmez her iki örtü de hemen kaldırılır ve ortam sıcaklığı
20°C'ye düşürülür.
Fidelerde gerçek yapraklar görülmeye başladığında 2 hafta sürecek olan soğuklatma
işlemi başlar. Bu dönemde gündüz ve gece sıcaklıkları 10–12°C'ye düşürülür. Kök
gelişiminin bu düşük sıcaklıklarda tamamlanması istenir. Böylece pişkinleştirilen fidelerden
daha erken ve daha yüksek verim alınır.

Resim 2.6: Fidelerde havalandırma

Fide yetiştirme ortamında normal koşullarda sıcaklık gündüz 12°C’nin altına
düşmemeli, 12–15°C’ler arasında tutulmaya çalışılmalıdır. Oransal nem ise %50–60
civarında olmalıdır. Sonbahar üretimi için ise fide yetiştirme dönemi genelde ağustos
ayına rastladığından fideler serada ise gölgelendirme ve havalandırma yapılarak yüksek
sera sıcaklıklarının düşürülmesine çalışılır.
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2.4.4. Fideliklerde Bitki Koruma Önlemleri
Tohum ekiminden önce, tohum ve toprak ilaçlaması yapılmasının, ekimden hemen
sonra da ilaçlı su verilmesinin hastalıklardan korunmak için büyük yararı vardır. Tohumların
çimlenmesi sırasında tohumların çürümesine yol açan hastalıklar, tohumları ve taze fidelerin
köklerini yiyen zararlılara karşı ilaçlamalar yapılmalıdır.
Fidelerde çökerten ve kök boğazı yanıklığı hastalıkları, bozkurt ve danaburnu gibi
zararlılar fidelere zarar vermektedir.
Direk araziye ekilen tohumlarda yabancı otlar problem oluşturabilmektedir. Bunlarla
ekim öncesi, çıkış öncesi, çıkış sonrası veya seçici yabancı ot ilaçları kullanılarak mücadele
edilmelidir. Fide elde etmek için hazırlanan harçlar, tekniğine uygun bir şekilde
hazırlanmışsa yabancı ot tohumu içermeyeceği için böyle bir işleme gerek olmayacaktır.

2.5. Fidelerin Dikime Hazırlanması
Çıplak köklü fideler, bir akşam öncesinden iyice sulanarak ertesi gün fidelerin kolayca
çıkması sağlanır.
Viyollerde olan fidelerde aynı şekilde sulanır ve viyoldan kolayca çıkması sağlanır.
Kök bölgesindeki harç dağılmadan direk olarak şaşırtma imkânı sunar.
Fidelerin sökülmesi ve yerlerine dikilmesi bulutlu ve serin günlerde yapılmalıdır.
Fideler sökülürken gövdelerinin alt kısımlarından tutulmamalıdır. Bu kısım zarar görecek
olursa fidelerin tutma ihtimali azalır. Ayrıca bu kısım toprağa yakın olduğundan kolayca
hastalanır.
Fideler söküldükten sonra veya viyoldan çıkartılmadan önce yapılacak diğer bir işlem
de fide köklerinin ilaçlı ve gübreli suya daldırılmasıdır. Kökler koptuğu zaman, bu yara
dokularından hastalık etmenleri bulaşabilir. Bu bulaşmaların önüne geçmek için kökler
mutlaka koruyucu bir karışıma bandırılmalıdır. Bu karışım içerisine köklenmeyi teşvik eden
kimyasallar da eklenebilir.
Topraksız (çıplak köklü) fideler, sökülür sökülmez nemli, yumuşak bezlere sarılır.
Kasalara veya kovalara dizilir. Üzerleri tekrar hafif nemli bir bez ile örtülerek dikime
götürülür.
Topraklı fideler ise fazla hırpalanmadan kasalara veya kutulara konularak satışa veya
dikime götürülür.
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Resim 2.7: Dikime hazır fide

2.6. Fide Dikimi
Fideler dikim büyüklüğüne ulaştıktan sonra zaman kaybetmeden arazideki yerlerine
dikilmelidir.
İlkbaharda don tehlikesinin kalktığı, toprak ve hava sıcaklığının 12-15C’yi bulduğu
zaman fideler dikilir. Dikim zamanı genellikle yastıklara tohum ekiminden yaklaşık olarak
5-6 hafta sonradır. Dikim akşama doğru yapılmalı, fideler güneş altında bekletilmemelidir.
Fideler için açılacak dikim çukuru yeterli büyülükte olmalıdır. Kökler kolayca çukura
yerleşmelidir. Dikim sırasında en önemli konu dikim derinliğidir. Fidelerin gereğinden derin
dikilmesi durumunda köklerde çürüme veya gövdenin toprak altında kalmasına bağlı olarak
gelişim geriliği görülür. Yüzlek dikim gerçekleştirilirse yeteri kadar kök oluşmayacağı için
gelişme zayıf olur ve bu da ürünün miktar ve kalitesinin azalmasına neden olacaktır.

2.7. Dikim Sonrası Yapılan İşlemler
Fideler tarlaya dikildikten sonra hemen can suyu verilir. Dikim zamanı hava sıcak ise
fideler ilk günlerde adeta toprak yüzüne yapışmış cansız bir manzara gösterir. Fidelerin bu
durumuna aldanmamalıdır. Çünkü dikimden bir hafta sonra tutmuş fidelerin canlandıkları
görülür. İşte bu devrede tutmamış olan fidelerin yerine yedekleri dikilmelidir.
Can suyu, kök ve toprak partikülleri arasındaki boşlukların dolmasını sağlayacak ve
kök toprak tarafından tamamen sarılacaktır. Can suyu miktarı, kök bölgesini tamamen
ıslatacak şekilde olmalıdır.
Fidelerin dikiminden 10-15 gün sonra bir çapa yapılır. Daha sonra sulama, ot alma ve
zararlılarla mücadele gibi işlemler yerine getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate
alarak ekim yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Yetiştireceğiniz sebzenin
çoğaltma yöntemlerini seçiniz.

 Tohum ekim ortamını
hazırlayınız.

 Tohum ekimi yapınız.

 Tohum sonrası bakım işlemlerini
yaparak fide elde ediniz.

 Fideyi, araziye dikiniz ve fide
dikimi sonrasında bakım
işlemlerini yerine getiriniz.

Öneriler




























Bölgenize uygun çeşit seçiniz.
Tohum temin ediniz.
Yetiştirme tekniğini seçiniz.
Arazi seçimini yapınız
Araziyi tesviye ediniz.
Toprak analizi yaptırınız.
Toprak yapısını uygun hale getiriniz.
Toprağı derin sürünüz.
Masuraları düzgün oluşturunuz.
Dikim aralıklarını belirleyiniz.
Tohum ekim zamanını tespit ediniz.
Sıraları veya ocakları oluşturunuz.
Tohumluk miktarını tespit ediniz.
Ekim aralıklarına dikkat ediniz.
Tohum ekim derinliğine dikkat ediniz.
Ekimi ürün elde etmek istediğiniz zamana göre
yapınız.
Toprağın tavlı olmasına özen gösteriniz.
Fideleri tarlaya diktikten sonra can suyu veriniz.
Bitkiler üzerindeki koltukları alınız
Sırık çeşitleri askıya alınız
Yaşlı yaprakları alınız
Çiçek seyreltmesi yapınız
Dikim zamanını ürün çıkarmak istediğiniz
zamana göre ayarlayınız.
Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz.
Fideleri derin dikmeyiniz.
Fidelerin köklerini iyice sıkıştırınız.
Can suyu veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Patateslerde çoğalma materyali ………… …………………dır.

2.

Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede kereviz …………….. ile yetiştirilmektedir.

3.

Havuç, direkt ……………………… ile yetiştirilir.

4.

Havuç tohumları dikenli olduğundan birkaç …………….bir arada bulunabilmektedir

5.

Sebze yetiştirilecek arazi, sonbaharda dekara ………….yanmış çiftlik gübresi ile
gübrelenir.

6.

Şaşırtma …………….yaprakları tam gelişip yere paralel bir görünüm aldığında
yapılır.

7.

Fide yetiştirme ortamında normal koşullarda sıcaklık gündüz …………°C’nin altına
düşmemeli.

8.

Bayır ve kestane turpları ………….. ya da………….. yetiştirilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME KAZANIMI

Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate
alarak bakım yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kök ve yumruları yenen sebze bahçelerindeki toprak işlemede kullanılan alet ve
makineleri inceleyiniz.



Kök ve yumruları yenen sebze bahçelerindeki yapılan bakım işlemlerini
belirleyiniz.



Çevrenizdeki kök ve yumruları yenen sebze bahçelerindeki bakım işlemlerinin
ne zaman ve nasıl yapıldığını araştırınız.



Bölgenizdeki sebze bahçelerinde en yaygın olan hastalıkları ve yapılan zirai
mücadele yöntemlerini araştırınız.

3. KÖK VE YUMRULARI YENEN SEBZELERDE
BAKIM
3.1. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Toprak İşleme
Kök ve yumruları yenen sebze bahçelerinde; yabancı otları yok etmek, toprağın
kabarmasını ve gevşemesini sağlamak, toprakta bulunan bitki besin maddelerinin alımını
kolaylaştırmak, toprağın su tutma kapasitesini artırmak, sulama ve yağışlardan sonra toprak
yüzeyinde oluşan kaymak tabakasını kırarak su kaybını önlemek ve gübrelerin toprağa
karışmasını sağlamak için toprak işleme yapılır.
Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında bitkilerle rekabete
girerek, onların gelişmelerini, ürün verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle
yabancı otlar yok edilmelidir.
Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde geçirimsiz bir tabaka oluşmaktadır.
Kaymak tabakası olarak adlandırılan bu oluşum, ağır yapılı topraklarda daha da önem arz
eder. Bu tabaka hemen kırılmalıdır. Aksi halde, daha sonraki yağış ve sulama sularının
toprağa işlemeden yüzey akışı şeklinde akıp gitmesine ve ayrıca toprakta bulunan suyun,
oluşan çatlaklardan hızlı bir şekilde buharlaşarak kaybolmasına neden olur.
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Bu nedenle, özellikle yaz döneminde meydana gelen yağışlardan veya sulamalardan
sonra oluşan kaymak tabakasının kırılması amacıyla mutlaka yüzeysel toprak işleme
yapılmalıdır.
Sebze bahçelerinde toprak işleme derinliği 5-10 cm gibi yüzeysel olmalıdır. Toprağın
tavlı olduğu dönemlerde işleme yapılmalı, kuru toprak koşullarında işlemeden
kaçınılmalıdır. Gereksiz toprak işlemesi yapılmamalıdır. Aksi takdirde toprağın yapısında
bozulmalara neden olabiliriz ki bu da toprağın verimliliğinin azalmasına neden olacaktır.
Toprak işleme sırasında toprağın yapısını bozmamak için mümkün olduğunca hafif alet ve
ekipmanlar ile çalışılmalıdır.

3.2. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Çapalama
Kök ve yumruları yenen sebzelerde yabancı ot temizliği ve çapa işlemleri
aksatılmadan düzenli olarak yerine getirilmelidir. Yabancı otlar bitkilerin gelişmesini
engeller. Bitkilerin sıra araları kapanıncaya kadar yabancı ot mücadelesine önem verilir.
Patates 4-5 yapraklı olunca ilk çapa yapılır. Çiçek açıncaya kadar çapa işlemine devam
edilir. İlk çapa çok dikkatli ve yüzlek olarak yapılmalı, bundan 15-20 gün sonra ikinci çapa
boğazı doldurularak yapılır. Bitkiler gelişip sıra aralarını kapatmaya ve çiçeklenmeye
başladığında ise son çapalama yapılır. Bu dönemden sonra yabancı ot gelişimi gölgeleme
nedeniyle engellendiğinden çapa işlemine gerek kalmaz.
Patates yetiştiriciliğinde boğaz doldurma işlemi çok önemlidir. Sıralar arasındaki
topraklar bitkilere doğru çekilerek bitkilerin dallandıkları kısma kadar boğazları doldurulur.
Boğaz doldurma ile dışarıda oluşacak yumruların güneşten zarar görmeleri engellenir. Çünkü
toprak yüzeyine yakın oluşan yumrularda klorofil sentezi olur ve yumru yeşil renk alır.
Ayrıca bu boğaz doldurma ile yumruların topraktaki nemden daha iyi yararlanması
sağlanmış olur. Aynı zamanda sıralar arasında oluşturulan dar karıklar sayesinde sulama
kolaylaşır.

Resim 3.1: Patateste boğaz doldurma

Kerevizlerde ilk çapa, dikimden 2-3 hafta sonra, fideler yeni yaprak çıkarmaya
başladığı zamanda yapılır. Daha sonra bitkiler toprak yapısı ve otlanma durumuna bağlı
olarak 2-3 kez çapalanır.
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Yemeklik kırmızı pancar bitkileri ilk iki gerçek yapraklarını çıkardıklarında (4-5 cm
bitki büyüklüğünü kazandıklarında) birinci çapa yapılarak seyreltilir. Seyreltme çeşide bağlı
olarak sıra üzerinde 6-10 cm arasında değişen mesafelerle yapılır. Bitkiler 4-5 yapraklı
olduklarında ise ikinci bir çapa ile birlikte ikinci seyreltme yapılır.

3.3. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Gübreleme
Kök ve yumruları yenen sebze yetiştiriciliği yapılan toprağın bitki besin maddeleri
açısından zengin olması gerekir. Sebze yetiştiriciliğinde gübrelemeye gereken önem
verilmediğinde verim oldukça düşük olur.


Patatesin Gübrelenmesi

Patates çiftlik gübresinden en fazla hoşlanan bitkiler arasında yer alır. Dekarda 1 ton
ürünle yaklaşık 5-8 kg azot, 10-15 kg potasyum, 3-5 kg fosfor ve 3-5 kg kalsiyum kaldırır.
Topraktan kaybolan bu besin maddeleri gübreleme sırasında uygun dozlarda takviye
edilmelidir. Toprağın durumu ve gübrenin kalitesine göre dekara 3-4 ton çiftlik gübresi
verilir. Hafif topraklar için yeşil gübreleme tercih edilmelidir.
Patatesin nişasta oluşumu için gerekli bir besin maddesi olan azot patates bitkisi
tarafından çok iyi değerlendirilir. Azot ayrıca yumru büyüklüğünü ve ağırlığını da
artırmaktadır. Azotlu gübrelerin bir kısmı ekimde, diğer kısmı da ekimden 3-4 hafta sonra
verilmelidir. Azotun amonyumlu formları tercih edilmelidir.
Fosfor patateste yumru sayısının artması yanında yumru özgül ağırlığını ve nişasta
oranını da artırır. Ayrıca olgunlaşmayı hızlandırır. Yumruların dayanıklı olmasını sağlar.
Potasyum büyük yumruların ömrünü artırır. Yumru et rengindeki kararmayı azaltır ve
yumruların kalitesine olumlu yönde etki yapar.

Resim 3.2: Yetişmiş patates tarlası
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Turpun Gübrelenmesi

Turp yetiştiriciliğinde organik gübreleme yapılacak ise gübrenin bir önceki kültür
bitkisine verilmesi daha başarılı olur. Organik gübrelerin tohum ekiminden önce toprak
hazırlama döneminde verilmesi turplarda çabuk kollaşma, odunlaşma ve tat değişimi
meydana getirir. Tohum ekiminden önce verilen organik gübre turplarda bol yaprak
oluşumunu teşvik eder, turpların küçük kalmasına neden olur.
Turp yetiştiriciliğinde daha çok ticari gübre kullanılır. Yetiştirilen çeşidin özelliğine
göre toprağa atılacak olan gübre miktarı değişir. Erkenci ve vejetasyon süresi kısa olan
turplarda ticari gübrenin tamamı ekim öncesinde dekara 6 kg azot, 4 kg fosfor ve 9 kg
potasyum şeklinde toprağa verilir. Geççi çeşitlerde azotlu gübrenin yarısı tohum ekim
öncesi, kalan kısmı ise turp oluşumu döneminde toprağa atılmalıdır. Geççi çeşitlerde dekara
10-12 kg azot, 6-8 kg fosfor, 12-15 kg potasyum ve 6 kg kalsiyum verilir.


Havucun Gübrelenmesi

Havuç yetiştiriciliğinde azot yanında potasyum da büyük önem taşır. Bu iki besin
elementi verimi ve kaliteyi önemli ölçüde etkiler. Bitki nitrat formunda azotu tercih eder.
Potasyum havuçta şeker oranını artırır. Havuç özellikle çimlenme ve gençlik
döneminde tuza karşı son derece hassastır. Ekimle birlikte gübre vermek bu nedenle yanlış
olur. Böyle bir uygulama, çimlenme aksaklıklarına yol açar. Sıralarda boşluklar oluşur.
Havuç yetiştiriciliğinde organik gübreler tercih edilmeli, erken dönem de yoğun inorganik
gübreden kaçınmalıdır. Organik gübrenin de bir önceki bitkiye verilmesi daha olumlu
sonuçlar verir.
İnorganik gübreleme ekimden 2-3 hafta önce yapılmış ve bitirilmiş olmalıdır.
Toprakta tav nedeniyle gübreleme ekimden bir hafta evveline kadar yapılmamışsa ekimin
yapılması; çimlenme tamamlanıp bitkiler 2-3 yapraklı olduktan sonra gübreleme işleminin
uygulanması daha doğru olur.
Dekara 8-10 kg azot (N), 8-9 kg fosfor (P2O5) ve 12-16 kg potasyumlu (K2O) gübre
hesaplanarak ekimden en az iki hafta önce toprağın 10-15 cm derinliğine karıştırılmalıdır.
Azotlu gübrenin 2-3, potasyumlu gübrenin 1-2 seferde atılması uygundur. Azotun yarısı
ekim öncesinde, diğer yarısı da bitkiler 3-4 hakiki yapraklı olduklarında uygulanırsa
yıkanma yoluyla kayıp azalır.
Gübreler, serpme ve şerit usulüyle ya da sulama suyuna veya toprağa karıştırılarak
verilebilir.
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Kerevizin Gübrelenmesi

Kerevizin organik maddeye olan ihtiyacı fazladır. Toprakta organik maddenin yeterli
miktarda bulunması, ürün miktarını ve kalitesini artırır. Hafif bünyeli topraklarda
yetiştiricilik yapılacak ise organik gübreleme önem kazanır. Hafif bünyeli topraklarda iyi
ürün alabilmek için dekara 3-4 ton iyi vasıflı çiftlik gübresi verilmelidir. Ancak çiftlik
gübresi, bitkinin büyümesi ve gelişmesi için yeterli değildir. Kereviz azot ve potasyuma
karşı aç bir bitkidir. Dikimden önceki son toprak işlemesi sırasında dekara 12 kg azot (N), 12
kg fosfor (P2O5) ve 24 kg potasyum (K2O) verilmelidir. Daha sonra bitki gelişmesine bağlı
olarak dikimden 1-2 ay sonra dekara 4 kg civarında saf azot (N) vermek suretiyle gübre
takviyesi yapılır.


Yemeklik Kırmızı Pancarın Gübrelenmesi

Pancar yetiştirilecek olan toprağa çiftlik gübresi verilecekse bu gübrelemenin ekimden
en az 2-3 ay önce yapılması gerekir. Fazla çiftlik gübresi, pancardan çok yaprak gelişmesini
artırdığı için zamanlama çok önemlidir. Pancar inorganik gübreyi çok sever. Ekimden önce
toprağa dekar başına kolay çözülen formda 15-20 kg fosfor (P2O5), 15-20 kg potasyum
(K2O) atılarak sürümle birlikte sürüm derinliğine karışması sağlanmalıdır.

3.4. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Sulama
Patateste, ilkbahar sonu ve yaz başlarında havalar çok sıcak ve kurak gidiyorsa 1-3
defa salma veya yağmurlama ile sulama yapılır. Fakat fazla sulama yapılmamalıdır. Aksi
halde bitki azmanlaşır, yumrular ufak olur, mantari hastalıklar ve çürümeler artar.
Turpların kaliteli ve üniform (aynı büyüklükte) şekilde gelişebilmesi için düzenli
olarak sulanması gerekir. Bitkilerin gelişme süresi ve iklim koşullarına bağlı olarak
topraktaki su miktarı dikkate alınarak bir üretim döneminde 3-6 kez su verilir.
Havuçlarda düzenli sulama kök gelişim döneminde çok önemlidir. Primer dönemdeki
susuzluk, havuç boyunun kısa kalmasına; sekonder dönemdeki susuzluk, havucun yeterli
ölçüde kalınlaşmamasına neden olur. Düzensiz sulama ise havucun çatlayarak pazarlanamaz
hale gelmesine yol açar. Bu nedenle havuç yetiştiriciliğinde sulama, başarıyı en çok
etkileyen faktörlerden biridir.
Kerevizlerde, dikimden sonra bitkinin ihtiyacı olan su, düzenli olarak aksatılmadan
verilmelidir. Suyun eksilmesi veya az su verilmesi bitkinin gelişmesini ve sebze olarak
değerlendirilen kısımların kalitesini olumsuz yönde etkiler. Yaz dikimlerinde, dikimden
itibaren kasım ayına kadar bitkinin ihtiyacı olan su miktarı oldukça yüksektir. Ayrıca aşırı
sulama durumunda veya yağışlı bölgelerde yetiştirilen kerevizlerde pas hastalığı görülür.
Yemeklik kırmızı pancar, gelişme döneminde yüksek nemden hoşlanır. Yağmurlama
sistemi ile sulanması bitki gelişmesini olumlu etkiler. Bu nedenle pancar yetiştiriciliğinde
genellikle yağmurlama sulama tercih edilmektedir.
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Kök ve yumruları yenen sebzeler, masura sisteminde yetiştiriliyorsa karık usulü,
tavalarda salma usulü, eğer düzde yetiştiriliyorsa yağmurlama usulü sulama yapılır. Son
yıllarda damlama sulama ile de yetiştiricilik yapılmaya başlanmıştır.

3.5. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Hastalık, Zararlı ve
Fizyolojik Bozukluklar ve Alınacak Tedbir
Kök ve yumruları yenen sebzelerde problem olan çeşitli hastalık ve zararlılara karşı
mücadelenin ihmal edilmemesi gerekir. Aksi takdirde büyük ekonomik kayıplara
uğranılması kaçınılmazdır. Sebzelerde, viral, bakteriyel ve fizyolojik hastalıklarla birçok
zararlının etkileri görülebilir. Bunlarla kültürel ve ilaçlı mücadele yapılması gereklidir.


Sebze bahçelerinde bitkileri hastalık ve zararlılara karşı alınabilecek
koruyucu önlemler şunlardır:









Bahçe kurulmadan önce hastalık ve zararlılara ev sahipliği yapan çalılar,
bitkiler ve bitki artıkları yok edilmelidir.
Sebze bahçesi kurulan bölgede yaygın olarak görülen hastalık ve
zararlılara dayanıklı tür ve çeşitler seçilmelidir.
Fide ve tohumlar sağlıklı olmalı; yani hastalık ve zararlılara bulaşık
olmamalıdır.
Fideler, özelliğine uygun olarak, derin veya yüzlek dikilmemelidir.
Toprak işleme, çapalama, sulama, gübreleme, budama gibi yıllık bakım
işleri zamanında ve özenle yapılarak bitkiler sağlıklı yetiştirilmelidir.
Hastalık ve zararlıların yayılmaları önlenmelidir.

Mantarların Meydana Getirdiği Hastalıklar

Çeşitli mantarlar, bitkilerde değişik hastalıklara sebep olur. Rutubetli, yağışlı ve sıcak
havalar bu gibi hastalıkların yayılması için çok elverişli bir ortam oluşturur.
En çok görülen mantari hastalıklar; kök çürüklüğü (çökerten), mildiyö, kurşuni küf,
külleme, yumuşak çürüklük, kerevizlerde ve pas hastalığıdır.


Virüs Hastalıkları

Virüs hastalıklarında; bitkiler cüceleşir ve zayıflar, yapraklarda sararmalar meydana
gelir. Dallarda çatallaşmalar yassılaşmalar ve çalılaşmalar oluşur. Yapraklar küçülür
üzerinde mozaik şeklinde lekeler belirir, ölü alanlar ve delikler meydana gelir, meyveler
küçülür, şekilleri bozulur, renksizleşir ve sonunda dökülür.
Virüslere hiçbir ilaç tesir etmemektedir. Bu sebeple bunlarla bulaşık bitkilerin
yakılarak imha edilmesi ve virüslere dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi lazımdır.
En çok görülen virüs hastalıkları; mozaik virüsü, çizgi virüsü, patateslerde yaprak
kıvrılma virüsü hastalığı, patateste stolbur hastalığıdır.
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Bakterilerin Meydana Getirdiği Hastalıklar

Bunlarla ilaç kullanılarak mücadele etmek hemen hemen imkânsızdır. Bu sebeple bu
gibi hastalıklardan korunmak için hasta kısmını temiz yerine kadar kesip yakmak, bitkiyi
tamamıyla yakmak ve  arazide bir süre yetiştiricilik yapmamak gibi tedbirlere başvurmak
gerekir.
En çok görülen bakteriyel hastalıklar, erken yaprak yanıklığı, bakteriyel benek,
bakteriyel leke ve bakteriyel kanserdir


Zararlılarla Mücadele

Böcekler, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve meyvelerini kemirerek, yapraklarda, dal ve
gövde kısımlarında öz sularını emerek zararlarını sürdürür.
Bunlarla mücadele etmek için ya yedikleri bitki organlarını, zehirli ilaçlarla
kaplayarak veya kontak tesirli ilaçları doğrudan doğruya kullanarak onları yok etmeye
çalışırız. Bu gibi ilaçlara insektisit ismi verilmektedir.
Üretimi sırasında karşılaşılan önemli zararlılar şunlardır:
Bozkurt, danaburnu, kök ur nematodları, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, beyaz
sinek, yeşil kurt, tel kurtları, patates çürüklük nematodu, patates böceği, patates güvesi,
toprak pireleri, havuç sineği ve köstebektir.

Resim 3.3: Havuç yumrusunda nematod zararı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kök ve yumruları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate
alarak bakım yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uygun toprak işleme aleti kullanınız.
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde  Bitkinin özelliğine göre toprak işlemesi
toprak işlemesi yapınız.
yapınız.
 Yabancı otlara karşı toprağı işleyiniz.
 Çapalamayı zamanında yapınız.
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde
 Bitkilere zarar vermeyiniz.
çapalamayı gerçekleştiriniz.
 Boğaz doldurmayı iyi yapınız.
 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip hemen
toprağa karıştırınız.
 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız.
 Toprak analizine göre atılması gereken gübre
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde
çeşit ve miktarını tespit ediniz.
gübreleme yapınız.
 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız.
 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye özen
gösteriniz.
 Az verilen gübrelerin bitkilere etkilerini
öğreniniz.
 Sulama sistemine karar veriniz.
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde  Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını
sulama sistemini kurunuz. Sulama
ayarlayınız.
işlemini yapınız.
 Bitkileri fazla su içinde bırakmayınız.
 Sulamayı sabah ve akşam serinliğinde yapınız.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Hastalık ve zararlıları tespit ediniz.
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde
 Uygun mücadele metodunu uygulayınız.
bitki sağlığı uygulamalarını
 İlaçları dozunda ve zamanında kullanınız.
yapınız.
 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz.
 Yabancı otlarla mücadele ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Patates …………..olunca ilk çapa yapılır.

2.

Kerevizlerde ilk çapa, dikimden …………… hafta sonra fideler yeni yaprak
çıkarmaya başladığı zamanda yapılır.

3.

Potasyum havuçta …………..oranını artırır.

4.

Kerevizde hafif bünyeli topraklarda iyi ürün alabilmek için dekara …………….. ton
iyi vasıflı çiftlik gübresi verilmelidir.

5.

Turplarda bitkilerin gelişme süresi ve iklim koşullarına bağlı olarak bir üretim
döneminde …………….su verilir.

6.

Kereviz azot ve potasyuma karşı …………….bir bitkidir.

7.

Bahçe kurulmadan önce ………… ve ……………. konukçuluk yapan çalılar, bitkiler
ve bitki artıkları yok edilmelidir.

8.

Virüslere bulaşık bitkilerin…………. imha edilmesi ve virüslere ……………
…….çeşitlerin yetiştirilmesi lazımdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Kök ve yumruları yenen sebzelerde, kriterlere uygun olarak hasat ve hasat sonrası
işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizdeki sebze bahçelerinde yapılan hasat sonrası işlemleri gözlemleyiniz



Bölgenizdeki sebze bahçelerinde hasat öncesi gelişmeyi etkileyen faktörleri
araştırınız.



Kök ve yumruları yenen sebzelerde olgunluk belirtilerini gösteren tablolar
hazırlayınız



Bölgenizde yetiştirilen kök ve yumruları yenen sebze türlerinin hasat
dönemlerini bu tabloda belirtiniz.



Sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan malzemelerin özelliklerini inceleyiniz.

4. KÖK VE YUMRULARI YENEN SEBZELERDE
HASAT VE HASAT SONRASI İŞLEMLER
4.1. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Hasat Kriterleri
4.1.1. Patateslerde Hasat Kriterleri
Patatesin yaprak ve saplarının kurumuş olduğu, stolonların ana saptan ayrıldığı veya
kolayca ayrılabildiği, yumru kabuğunun yeterli bir direnç kazanıp kabukların tırnakla
kolayca ayrılabildiği dönem hasat olgunluğu dönemidir. Yumrular çeşide ve yetiştirme
koşullarına göre normal büyüklüğe ulaştığında hasat edilir. Turfanda hasat olgunluk
zamanını beklemeden, ürünün iyi para ettiği dönemde yapılır ve zaman geçirilmeden
piyasaya gönderilir.

4.1.2. Turpta Hasat Kriterleri
Hangi çeşit turp olursa olsun normal büyüklüğünün üçte ikisini alınca hasat
edilmelidir. Daha fazla büyüsünler diye hasat geciktirilmemelidir. Aksi halde içleri hemen
koflaşarak kaliteleri ve pazarlama değerleri azalmış olur. Zira içleri koflaşan turpların etleri
mantarlaşır, lezzetleri kalmaz ve sindirim organlarımızda fazla gaz yaparak rahatsızlık
meydana getirir. Bu nedenle büyüyüp irileşmesi için fazla beklemeden yaprak saplarının
dibinden, yani toprak hizasından tutularak yavaşça çekilmek suretiyle hasatları yapılır.
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Fındık turpları tohum ekimlerinden bir ay sonra, kestane turpları 3 ay sonra, bayır
turpları da ortalama 4-5 ay sonra hasada elverişli iriliğe ulaşır. Turp tohumları bölgede hangi
ay hasat edildiğinde iyi para getiriyorsa ona göre ekilir.

4.1.3. Havuçlarda Hasat Kriterleri
Havuçlarda olgunluk, havucun çeşit özelliklerini kazandığı tarihten itibaren başlar ve
hasat birkaç hafta sürebilir. Daha erken dönemde hasat edilen havuçlar cılız kalır, renkleri
açık olur ve düşük düzeyde şeker içerdikleri için yeterince tatlı olmaz. Çiğ olarak
değerlendirilen sofralık havuçlarda hasat, bu nedenle olgunlaşma tamamlanmadan
yapılmamalıdır. Ancak pazarda boşluk varsa bunu doldurmak amacıyla havuçlar
olgunlaşmasını tamamlamadan 1-2 cm çapında, 5-10 cm boy aldıklarında da hasat edilebilir.
Havuçlarda olgunlaşma süresi çeşide göre değişir. Erkenci çeşitlerde 8-10 haftada,
orta çeşitlerde 12 haftada, geç çeşitlerde 16-18 haftada hasat olgunluğuna ulaşılır.

Resim 4.1: Hasat zamanı gelmiş havuçlar

4.1.4. Kerevizlerde Hasat Kriterleri
Kerevizler, bulundukları yeri en az 16-24 hafta, en fazla da 24-34 hafta işgal eder.
Erkenci veya geççi oluşlarına göre tarlaya dikimden hasada kadar geçen süre değişir. Kök
kerevizlerinin hasat zamanının geldiği; dipteki kart yapraklarla ortadaki genç yaprakların
birbirlerinden ayrılarak kat yapması yani genç yaprakların topluca dikleşmesi, yaşlı
yaprakların ise bunlardan ayrılıp toprağa yatarak sararıp solmaya başlaması ile anlaşılır.
Yumrunun tepesi toprak yüzüne taşar, tablası görünmeye başlar. Genellikle hasat, seyreltme
şeklinde kademeli olarak yapılır.
Kerevizlerde en büyük sorun, hasadın gecikmesi durumunda kök kerevizlerinde
yumrularda meydana gelen koflaşmadır. Koflaşmış kerevizler pazar değerini tamamen
kaybeder. Bu nedenle hasadın koflaşma başlamadan önce yapılması gerekir.
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Resim 4.2: Hasat zamanı gelmiş kök kerevizler

4.1.5. Yemeklik Kırmızı Pancarlarda Hasat Kriterleri
Pancar, tohum ekiminden itibaren erkenci çeşitlerde 4-4,5; geççi çeşitlerde ise 6 ayda
hasat edilecek pancar iriliğine gelir. Pancarlarda olgunluk, en dıştaki yaprakların sararmaya
başlaması ve pancarın çeşit iriliğine ulaşması ile anlaşılır. Yapraklar, yanlardan yeni sürgün
meydana getirmeye başlamış ise hasat gecikmiş demektir. Hasadı bu döneme kadar
geciktirmemek gerekir. Hasadı geciken pancarlarda liflenme artar, kalite düşer.

4.2. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Hasat Yöntemleri
Kök ve yumruları yenen sebzeler elle, pullukla veya makine ile hasat
yapılabilmektedir.

4.2.1. Patateste Hasat Yöntemleri
Elle hasatta bel veya çapalarla yumrular çıkarılır. Bu hasat şeklinde yumrular çok az
zarar görmesine rağmen, fazla miktarda iş gücü gerektirir. Bu nedenle geniş alanlarda
yapılan patates yetiştiriciliğinde bu hasat yöntemi kullanılmaz.

Resim 4.3: El ile patates hasadı
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Pullukla hasat, dikim sıralarının pullukla işlenerek yumruların toprak üzerine
çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir. Bu hasat yönteminde bazı yumrular toprak altında kalır.
Hasat edilen yumrularda ise fiziksel yaralanmalar görülebilir.

Resim 4.4: Pulluk ile patates hasadı

Makine ile hasatta arazinin belli bir eğimde olması, toprağın taşlı veya tavsız
olmaması gerekir. Patatesin hasadında farklı makineler kullanılmaktadır. Bunların bazıları
patatesi söker, toprak üzerine çıkarır, arkadan gelen işçiler patatesi toplar. Kombine hasat
makineleri ise patatesleri söker, toplar, tasnif eder ve çuvallara doldurur.

Resim 4.5: Makine ile patates hasadı

Patateste verim çeşit özelliği ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişir. Dekardan
ortalama olarak 3000-4500 kg arasında yumru hasadı yapılır. Mevsim dışı turfanda ürün
yetiştiriciliğinde dekara verim 2000-2500 kg civarındadır.

4.2.2. Turpta Hasat Yöntemleri
İri turplar kolayca sökülemiyorsa bel ile söküm yapılır. Bu çeşit turplar tane hesabı
satılır.
Turplarda hasat, genellikle kademeli olarak bir kaç defada yapılır. Hasat olgunluğuna
gelmiş turplar koflaşmadan ve odunlaşmadan hasat edilmelidir.
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Erkenci kestane ve bayır turplarında hasat, fındık turplarında olduğu gibi yapılır. Bayır
ve kestane turplarında yapraklarından tutulup çekilerek hasat yapılmaz. Yapraklar kopar ve
turp toprakta kalır. Bu nedenle söküm, çapa veya bel gibi bir alet yardımı ile yapılmalıdır.
Fındık turplarında dekardan 1,5-2 ton civarında ürün alınabilmektedir. Bayır ve
kestane turplarında ise verim dekardan 6-7 tona kadar çıkar. Bu değerler yetiştirme koşulları
ve çeşit özelliğine bağlı olarak değişir.

Resim 4.6: Yeni hasat edilmiş turplar

4.2.3. Havuçta Hasat Yöntemleri
Havuçlarda hasat; yetiştirilen çeşide, yetiştirme alanının genişliğine ve pazarlanacak
havucun miktarına göre küçük işletmelerde ve bahçe işletmelerinde bel veya çapa ile büyük
işletmelerde ise pulluk veya özel söküm makineleri ile yapılır.
Havuçlarda verim; çeşide, ekim sıklığına ve hasat zamanına göre değişir. Orta erkenci
çeşitlerde dekara verim 2,5-3 ton, geççi çeşitlerde ise 3-4 ton arasında değişir.

Resim 4.7: Makine ile havuç hasadı
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4.2.4. Kerevizde Hasat Yöntemleri
Kök kerevizlerin hasadı elle çekilerek yapılabildiği gibi çapa veya belle de yapılabilir.
Büyük işletmelerde ise özel pulluklar ile sökülerek yapılır. Hasat edilen kök kerevizlerinin
üzerindeki ince kökler ve pazar değeri olmayan yaşlı yapraklar, kesilerek uzaklaştırılır ve
kerevizler yıkanarak temizlenir. Temizlenmiş kök kerevizleri tüketim merkezlerine
gönderilir. Kereviz yumrusunun üzerinde birkaç taze yaprak bırakarak pazara göndermek,
kerevizin albenisini artırmak için uygun bir yöntem olabilir.
Dikim sıklığı, çeşit özelliği ve bakım şartlarına bağlı olarak dekardan 2500-3000 kg
kök kerevizi alınabilir. Sap kerevizi olarak dekardan 6-8 bin demet sap kerevizi hasadı
yapılabilir.

4.2.5. Yemeklik Kırmızı Pancarda Hasat Yöntemleri
Bitkiler, hasat olgunluğuna geldiklerinde ya özel makineleri ile ya da pancar yumrusu
toprak üzerinden yaprakları ile birlikte kavranıp kökü bükerek el ile hasat edilir. Hasat edilen
yumruların toprakları silkelenir, daha sonra yıkanarak kazık kök uçları kesilir.
Kışı serin geçen ve don olan bölgelerde sonbaharın ilk donlarından önce hasat edilen
pancarların yaprakları, yumrunun 2-3 cm üstünden kesilerek alınır. Bu şekilde
yapraklarından arındırılan pancarların yaralanmamasına özen gösterilir.
Kırmızı pancarlarda dekardan elde edilen verim; yetiştirme şartlarına ve çeşide önemli
ölçüde bağlıdır. Genelde bir dekar alandan 2- 4 ton ürün alınır.

4.3. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Hasatta Kullanılan Alet ve
Ekipmanlar
Kök ve yumruları yenen sebzelerin hasadını yapmakta çok fazla malzeme kullanımı
söz konusu değildir. Elle hasat yapılmasında el aletleri, hasat önlükleri, hasat sepetleri, bahçe
kasaları, çatal bel, bıçak ve hasat edilen ürünleri taşımak için çuval, kasalar kullanılır.
Makineli hasat yapılacak ise sebzeye özel ve sebzenin şartlarını düşünerek imal
edilmiş özel hasat makineleri kullanılır.

4.4. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Hasat Sonrası İş ve
İşlemler
Kök ve yumruları yenen sebzelerin hasadı yapıldıktan sonra sebzeler temizlenir,
sınıflandırılır; gerekli olanlar demetlenir ve ambalajlama yapılır.
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4.4.1. Ayıklama
Ayıklama; hasat edilen sebzelerin içinde bulunan çürük, ezik, solgun, düşük kaliteli,
kusurlu, mekanik zararlanmaya uğramış olanların ayrılması işlemidir. Ayıklama tarlada veya
pazara sevkten önce yapılmaktadır.

4.4.2. Sınıflandırma
Sebzeler standartlara uygun kalitede sınıflandırarak pazarlamalıdır. Şekil, renk, irilik,
sertlik, yumuşaklık gibi kalite özelliklerine göre "Ekstra", "I. Sınıf", "II. Sınıf" gibi sınıflama
yapılır.
Bu standartlara uyulması halinde pazarlama daha hızlı, daha kolay ve daha yararlı
yönde oluşur. Böylece tüketicilerin aldanması önlenir.
Bu şekilde temizlenmiş ve sınıflara ayrılmış sebzeler ya direk pazara veya
depolanmak amacıyla soğuk depolara gönderilir.
Bütün sınıflara giren sebzeler, izin verilen toleransları da dâhil olmak üzere
aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:













Bütün olmalıdır.
Sağlam olmalıdır (Çürüyerek veya kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler
ürünü etkilememelidir.)
Temiz olmalıdır.
Taze görünümlü olmalı, sararma ve solma belirtisi göstermemelidir.
Böcek ve hastalık zararları bulunmamalıdır.
Bütün sebzeler çeşide özgü renkte ve şekilde olmalıdır.
İyi gelişmiş olmalıdır.
Yeteri kadar olgunlaşmış olmalıdır.
Yeterince sert olmalıdır (Yumuşak, buruşmuş veya sulu ıslak olmamalıdır.)
Güzel görünümlü olmalıdır.
Acılaşmamış olmalıdır.
Elle toplamaya ve taşınmaya dayanıklı olmalıdır.

Patatesler 40 mm X 40 mm delik açıklıkları olan kare gözlü eleklerin üzerinde kalacak
şekilde boylanır.
Boylar;

Orta boy

Büyük boy

En büyük boy

: 40 mm- 60 mm arasındakiler,
: 60 mm- 80 mm arasındakiler,
: 80 mm ve daha yukarı olanlar şeklinde üçe ayrılır.

Yumruların ortalama uzunluğu, ortalama genişliğinin en az 2 katı olan uzun
patateslerde, bu boy sınırlaması uygulanmaz.
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Genel özelliklere uymayan patateslere kütlece toplam %6 oranına kadar tolerans
tanınır. Bununla beraber bu tolerans içerisinde kuru çürüklük ve yaş çürüklük gösteren
yumrular %1’i, yabancı madde ise %2’yi geçemez.
Havuçlar, kalite özelliklerine göre sınıflara; iriliklerine göre boylara ayrılır.
Havuçların ekstra sınıf özellikleri:







Düzgün satıhlı olmalıdır.
Taze görünüşlü olmalıdır.
Normal şekilli olmalıdır.
Çatlamamış olmalıdır.
Berelenmeler ve yarıklar olmamalıdır.
Don zararları bulunmamalıdır.

Resim 4.8: Havuçlarda boylara ayırma

4.5. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerde Ambalajlama ve Muhafaza
4.5.1. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Ambalajlanması
Ambalajlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince sebzelerin korunmasını
sağlamak, Yükleme, boşaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlamak, ürünü tüketiciye
tanıtmak, tüketiciyi ürünü satın almaya özendirmek amacıyla kullanılır.
Ambalaj kapları, sebze türlerine göre farklı büyüklük ve şekilde olabilmektedir.
Örneğin tahta kasa veya sandıklar, karton kutular, file çuvallar, plastik kasalar ve polietilen
torbalar,sepetler ambalaj materyali olarak kullanılmaktadır.
Sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan İyi bir ambalaj materyali şu özelliklere
sahip olmalıdır:



Ürünü temiz tutmalı, kirlilik oluşturacak etmenlerin gıdaya bulaşmasına engel
olmalıdır.
Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.
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Ambalajın dizaynı; taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında ürünü koruyacak
ve elle rahatlıkla tutulabilecek şekilde olmalıdır.
Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir. Ürünün orijinal şeklini,
büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.
Ambalaj materyali ürünü oksidasyon, ışık, mekanik darbe gibi kimyasal ve
fiziksel tehlikelere karşı korumalıdır.
Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriği, en uygun kullanım ve saklama
koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.
Ambalaj materyali albeniyi artırıcı biçimde, ürünü en iyi şekilde temsil edecek
şekilde tasarlanmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.

Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa
gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir. Sebze yüzeyine etiket yapıştırılmışsa
etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı oluşturmamalıdır.
Sebze ambalajları üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve
bozulmayacak şekilde yazılmalı, basılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır:











Firmanın ticari unvanı veya kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası
Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde)
Parti, seri veya kod numaralarından en az biri
Ürünün adı ve çeşidi (domates taze biber)
Tipi
Çeşidi
Sınıfı
Boyu,
Net kütlesi (gr veya kg),
Üretim bölgesi yazılmalıdır.

Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçenin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. Bunların
dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere başka
yazı ve resimler de konabilir.
Patateslerde ambalaj boyutları serbesttir ancak en büyük ambalajın net kütlesi (dolu
olarak) 50 kg’ı geçemez. Ambalajların içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.

Resim 4.9: Çuvallanmış patatesler
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Fındık turplarında 5-10 adedi, erkenci kestane ve bayır turplarında 3-5 adedi bir arada
demetlenerek kasalara dizilir, satışa gönderilir. Geççi olan ve iri turp oluşturan çeşitler de
hasattan sonra turp üzerindeki kazık kök ve yapraklar kesilerek uzaklaştırılır. Yıkanıp
temizlendikten sonra kasalara veya çuvallara dizilerek satışa arz edilir.

Resim 4.10: Satışa hazır turplar

Havuçlar, ambalajlı veya dökme olarak piyasaya arz edilir.
Turfanda ve küçük havuçlar, yaprakları kesilmiş olarak veya kesilmemiş demet
halinde, diğer mevsimlik havuçlar, yaprakları kesilmiş veya koparılmış, demet yapılmamış
halde piyasaya sunulur
Yapraklı demet halinde piyasaya arz edilen havuçların yaprakları taze, yeşil, sağlıklı,
sararmamış ve solmamış olmalıdır.
Ambalaj içindeki havuçlar çeşit, sınıf, boy (boylama yapılmışsa), orijin ve ticari tip
bakımlarından bir örnek olmalıdır.
Ambalajın görünen kısmındaki durumu, tüm ambalaj için geçerli olmalı; ambalajın
üstünde ve alt kısmında aynı görünüm ve kaliteye sahip olmalı; her ambalajda görünen
havuçlar o ambalajdaki tüm ürünü temsil etmelidir.
Dökme halde sevk edilen havuçlar, aynı çeşitten olmalı ve en küçük boy şartlarına
uymalı ve dökme partide görünen havuçlar, o partideki tüm ürünü temsil etmelidir.

Resim 4.11: Satışa hazır demetlenmiş havuçlar
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Resim 4.12: Satışa hazır dökme havuçlar

Kök kerevizlerin yumrularının üzerindeki kök ve yaprakları temizlendikten sonra
kerevizler sepetlere veya derin kasalara konarak pazarlara gönderilir.

Resim 4.13:Satışa hazır kök kerevizler

Yaprak kerevizlerin yaprak sapları yıkandıktan sonra kerevizler, 500 gramlık demetler
halinde veya dökme olarak ambalaj kaplarına yerleştirilerek satış merkezlerine gönderilir.
Hasat edilen yaprak saplarının uzun süre saklanması ve su kaybının önlenmesi için üzeri
plastik örtülerle kapatılır.

Resim 4.14:Satışa hazır sap kerevizler
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Yemeklik kırmızı pancarlar hemen pazarlanacaksa 5-6 adedi yapraklarıyla birlikte
demetler haline getirilir. Demetler kasa, sandık veya sepetlere konularak pazarlara ulaştırılır.
Hemen satış yapılmayacak ise yaprakları ve kök ucu kesilen yumrular, kasalara fazla
sıkıştırmadan dizilerek depo veya pazarlara gönderilir.

4.5.2. Kök ve Yumruları Yenen Sebzelerin Muhafazası
Sebze depolanmasında bozulmaların kontrolü için en önemli faktör sıcaklıktır. Depo
sıcaklığı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Ancak bu sıcaklığın da bir sınırı vardır.
Depolamada ikinci faktör oransal nemdir. Özellikle sebzelerin depolanmasında
kısıtlayıcı faktör olan aşırı su kaybı ve solmanın önlenmesi, depo oransal neminin yüksek
tutulması ile önlenebilir.
Bunların dışında depo içindeki havanın hareketi sıcaklık, nem ve uçucu maddelerin
depo içinde homojen dağılımını sağlar. Deponun havalandırılması ise depo içindeki pis
havanın dışarı atılarak taze havanın depoya alınması için gereklidir.
Sebze depolamasında kullanılan depo tiplerini; adi depolar (hava soğutmalı depolar),
mekanik soğutmalı depolar ve kontrollü atmosferli depolar olarak sayabiliriz.


Patateslerin Muhafazası

Hasat edilen yumrular canlı bir materyal olup solunum yapar. Bu solunum ile nişasta
parçalanarak solunumda kullanılan basit şekerlere dönüşür. Muhafaza süresince solunum en
aza indirilmelidir. Depo şartlarının nem ve sıcaklık düzeyleri solunum hızını etkiler.
Depolanan yumruların ömrü solunum hızına bağlıdır. Bu nedenle patatesler havadar, %80-90
nemli ve 4-8°C sıcaklığa sahip depolarda saklanmalıdır. Patatesin iyi para edeceği döneme
kadar muhafaza edilmesi gerekir. Patates, depolarda fena koku yayan ve patatesi kirletecek
maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
Patatesler ve içlerinde patates bulunan ambalajlar yağış ve yakıcı güneş altında ve
dondurucu soğuklarda bırakılmamalı; yaş ve nemli olmayan, havadar, serin yerlerde
tutulmalı ve bu şartlarda yükletilip boşaltılmamalıdır.


Turpların Muhafazası

Ilıman bölgelerde turplar hasat olgunluğuna gelse bile kış aylarında tarlada bırakılır.
Pazar durumuna göre hasat edilerek satışa gönderilir. Soğuk bölgelerde hasat edilen turpların
donma tehlikesi varsa sıcaklığı 4-6°C arasında değişen depolarda veya kum içinde 2-3 ay
muhafaza edilebilir. Su ile yıkanır, temizlenir, Beşerli, sekizerli demetler yapılarak satışa
çıkarılır.
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Turplarda optimum depolama sıcaklığı 0C ve nispi nemde %95 ya da daha üstü
olmalıdır. Kontrollü Atmosfer’de depolama sırasında % 0,52’nin altındaki O2
konsantrasyonlarında zarar meydana gelebilmekle birlikte faydalı seviye %1’dir. CO2 nin
%2,5 civarındaki konsantrasyonlarından da olumlu sonuçlar alınabilir.


Havuçların Muhafazası

Söküldükten sonra uzun süre kapalı kaplar içinde muhafaza edilen havuçlarda
acılaşma görülür. Bu nedenle uzun süreli muhafaza zorunlu ise havuçların temizlenerek dere
kumu içinde serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekir. Muhafaza sıcaklıkları 3-5°C
olmalıdır. Söküldükten sonra muhafaza edilmesi düşünülen havuçlarda hasadın tam
olgunlaşma gerçekleştikten sonra yapılması ve hasat sırasında havuçların yaralanmamasına
özen gösterilmesi gerekir.
Hasat dönemindeki havuçlar, hasattan sonra hızla 0C’ye soğutularak % 90-95 nispi
nemde 4-5 ay kadar muhafaza edilebilir. Havuçlar -1C civarında donar, bu durum da
çürümeye sebep olur. Bunun yanında havuçları 2C’de %1 O2 içeren ortamda 6 ay
depolamak mümkündür. Lezzetsizlik ve çürümede artış şeklinde görülen düşük O2
zararından kaçınılmalıdır. Buna ilaveten yüksek CO2 zararı, normal atmosfer (NA)
koşullarına çıkarıldıktan sonra havuç yüzeylerindeki kahverengi benekler şeklindedir. Düşük
CO2 oranları ise (%2-4) havuçlarda acılığın önlenmesi açısından önerilmektedir.


Kerevizlerin Muhafazası

Depolarda muhafaza edilecek kerevizlerde kök ve sürgünlerin tamamı kesilir. Adi
depolarda 8-10°C sıcaklıkta ve %60-80 nemde 3-5 ay saklanabilir. Saklama sıcaklığı,
0°C'nin altına düşmemelidir. Kök kerevizler l-2°C’de %90 nemde 6-7 ay muhafaza
edilebilir. Ancak çok fazla miktarda depolama kaybı meydana gelmektedir.
Kerevizlerde optimum depolama sıcaklığı 0C’dir. Depolama ömürleri 0-1C ve %98
nispi nemde 4-8 haftadır. % 95’den az nispi nem koşulunda % 10-15’den fazla depolama
kaybı meydana gelmektedir.


Yemeklik Kırmızı Pancarın Muhafazası

Muhafaza, sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapılır (0,5°C). Muhafazanın
kumda katlanarak yapılması pancar yumrularını diri tutar. Bu nedenle bu şekilde muhafaza
küçük miktarların depolanmasında tercih edilen bir yöntemdir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kök ve yumruları yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat işlemlerini
ve hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Çeşidin alabileceği sebze iriliğini ve şeklini iyi
öğreniniz.

 Kök ve yumruları yenen sebzelerde
hasat zamanına karar veriniz.

 Sebze kabuğu rengine bakınız.
 Sebze eti sertliğini ölçünüz.
 Sebze eti ve çekirdek renklerinin değişmesini
kontrol ediniz.

 Sebzelerin daldan kopma durumuna bakınız.
 Olgunluk işaretlerinin tamamını tespit etmeden
 Kök ve yumruları yenen sebzelerde,
hasatta kullanılabilecek alet ve
ekipmanları temin ederek kullanıma
hazır hale getiriniz.







 Kök ve yumruları yenen sebzelerin
hasadını yapınız.









 Kök ve yumruları yenen sebzelerde,
hasat sonrası raf ömrünü uzatabilecek
tedbirleri alınız.








 Kök ve yumruları yenen sebzelerin
ambalajlama ve muhafaza işlemlerini
yapınız.







hasat yapmayınız.
Yapacağınız hasada uygun alet ve malzeme
temin ediniz.
Hasat aletlerinin keskin olmasına dikkat ediniz.
Sebze çeşit katalogu kullanınız.
Hasadı pazar isteklerine göre ve zamanında
yapınız.
Hasat vakti gelen sebzeleri saplı olarak hasat
ediniz.
Hasadı günün sıcak saatlerinde yapmayınız
Sebzeleri elle toplayabilirsiniz
Sebzeleri sapından makas ile kesebilirsiniz.
Hasat sırasında sebzeleri yaralamayınız.
Salkım halindeki sebzelerin bütünlüğünü
bozmayınız
Hasat edilen sebzeleri en kısa zamanda depoya
taşıyınız.
Sebzeleri standardına uygun olarak
sınıflandırınız.
Sebzeleri üst üste yığmayınız.
Sebzelerin temiz olmasına özen gösteriniz
Sebzelerin aralarında çürüyenler olursa hemen
ayıklayınız.
Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta bekletiniz.
Depolarda hava dolaşımını sağlayınız
Ambalaj malzemelerinin temiz ve sağlam
olmasına özen gösteriniz.
Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız.
Meyveleri fazla sıkıştırmayınız.
Muhafaza yerinin temiz ve düzenli olmasına
özen gösteriniz.
Muhafaza yerinde, koku yayıcı maddelerin
bulunmasını engelleyiniz.
Ambalaj üzerine gerekli bilgileri yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Patatesin kabukların tırnakla kolayca ayrılabildiği dönem ………….………………
dönemidir.

2.

Erkenci havuç çeşitleri ……………… haftada hasat olgunluğuna ulaşılır.

3.

Hangi çeşit turp olursa olsun normal büyüklüğünün …………….alınca hasat
edilmelidir

4.

Bayır turpları ortalama …………..ay sonra hasada elverişli iriliğe ulaşır.

5.

Kerevizlerde en büyük sorun, hasadın gecikmesi durumunda kök kerevizlerinde
yumrularda meydana gelen ……………dır.

6.

Patateste dekardan ortalama olarak ……………..kg arasında yumru hasadı yapılır.

7.

Kırmızı pancarlarda dekardan ……………. ton ürün alınır.

8.

Kök ve yumruları yenen sebzelerin hasadını yapıldıktan sonra ……………..…..,
…..…..……..…., gerekli olanlar ……..………… ve ambalajlama yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında kök ve yumruları yenen sebzeleri yetiştirmek için kazandığınız
beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak
kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kök ve yumruları yenen sebzelerin istediği iklim ve toprak
özelliklerini iyi öğrendiniz mi?
2. Bölgenize ve pazara uygun çeşitler seçtiniz mi?
3. Sebze bahçesi kuracağınız araziyi ekim dikime hazır hale getirdiniz
mi?
4. Dikilecek fideleri seçerek aldınız mı?
5. Fidelere dikim sonrası bakım yaptınız mı?
6. Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız mı?
7. Bitkileri fazla su içinde bırakmamaya özen gösterdiniz mi?
8. Sabah ve akşam serinliğinde mi sulama yaptınız?
9. Yabancı otları yok ettiniz mi?
10. Çiftlik gübresini ekimden önce atarak gömdünüz mü?
11. Fazla azotlu gübreleme yaptınız mı?
12. Üzerinde meyve olmayan dalları kopardınız mı?
13. Hasat zamanını doğru tespit ettiniz mi?
14. Olgunluk işaretlerinin tamamını tespit ettiniz mi?
15. Hasat sırasında bitkilere zarar vermemeye dikkat ettiniz mi?
16. Sebzelerin zedelenmesine engel oldunuz mu?
17. Toplanan sebzeleri sınıflandırdınız mı?
18. Sebzelerin temizliğine dikkat ettiniz mi?
19. Hasat edilen sebzeleri usulüne uygun nem ve sıcaklıkta beklettiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

zengin
65-80
Fındık
Göz
Yumru
70-80
16-18
sıcaklıklardan

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

yumrular
fide
tohum
tohum
4-5 ton
çim (kotiledon)
12
tavalarda ya da masuralarda

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

4-5 yapraklı
2-3
şeker
3-4
3-6 kez
aç
hastalık ve zararlılara
Yakılarak, dayanıklı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

hasat olgunluğu
8-10
üçte ikisini
4-5
koflaşma
3000-4500
2-4
temizlenir, sınıflandırılır,
demetlenir
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