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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Tarım

DAL

Tarla Bitkileri

MODÜLÜN ADI

Lif Bitkileri

MODÜLÜN SÜRESİ

40/26

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye/öğrenciye lif bitkilerini inceleyerek, ekimini,
bakımını, hasadını yapmayı, keten ve kenevirde
havuzlama işlemleri yapma bilgi ve becerilerini
kazandırmaktır.
1. Lif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde,
yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapısını
açıklayabileceksiniz.
2. Lif bitkilerinin türüne göre ekimini yapabileceksiniz.
3. Lif bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.
4. Lif bitkilerinin bitki türüne göre hasadını
yapabileceksiniz.
5. Keten ve kenevirde tekniğine uygun havuzlama
yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf).
Donanım: Pamuk, keten, kenevir bitkileri, gübre, traktör,
toprak işleme aletleri, ekim makinesi, şerit metre, kağıt,
kalem, terazi, gübre atma makinesi, sulama sistemi, zirai
mücadele ilaçları, zirai mücadele ilaçlama makinesi,
pamuk hasat makinesi, ilaçlama makinesi, yaprak
döktürücü kimyasallar, römork, depo, havuz, havuzlama
kimyasalları, cd, Fotoğrafler, broşür, afiş, poster, internet.

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Lif bitkileri tarihin çok eski dönemlerinden beri dünyada yetiştirilen ve çok farklı
kullanım alanları olan bitkilerdir. Günümüzde pek çok bitkiden lif üretimi yapılmaktadır.
Fakat bunların büyük çoğunluğu bir bölgenin veya yörenin ihtiyaçlarını karşılamakta
kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en çok üretimi yapılan ve kullanılan lif bitkisi
pamuktur. Bunu ülkemizde keten ve kenevir bitkileri izlemektedir. Bu üç bitkinin yanında
dünyada yetiştiriciliği yapılan diğer lif bitkileri ise jüt, rami, Sisal keneviri, Manila keneviri,
hibiskus (kenaf) ve lif kabağıdır. Ülkemiz sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle birçok
bitkinin olduğu gibi lif bitkilerinin üretimine de oldukça elverişlidir. Pamuk, keten ve
kenevir haricindeki diğer lif bitkileri yetiştiriciliği özellikle Akdeniz sahil bölgelerinde
denenebilir.
Dünyada sentetik elyaf üretimi son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Fakat doğal
lifler kadar sağlıklı değildir. Hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik öneme sahip olan
pamuk, keten ve kenevir bitkilerinin yetiştiricilik açısından bazı sorunları bulunmaktadır. Bu
sorunlar daha modern üretim teknikleri ile çözümlenebilir.
Bu modül ile pamuk, keten ve kenevir bitkilerinden faydalanma şekillerini; bu
bitkilerin tarihçesini, coğrafi dağılımını, bitkisel özelliklerini, iklim ve toprak isteklerini,
toprak hazırlığını ve ekim, bakım, hasat ve hasat sonrası işlemlerini öğrenerek yetiştiricilik
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME KAZANIMI

Lif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum
yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Lif bitkilerinin kullanım alanları ile ilgili bir araştırma yapınız.
Ülkemizde ve dünyada yetiştirilen lif bitkilerinin üretim alanları ile birim alana
verimlerini araştırarak tablo haline getiriniz.
Lif bitkilerinin yetiştiriciliğinde ve pazarlamasında karşılaşılan zorlukları
araştırınız.

1. LİF BİTKİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
1.1. Lif Bitkilerinin Önemi
Lif bitkileri, meyve, sap, yaprak, tohum gibi bitkisel kısımlarından lif elde edilen
bitkiler grubu olarak tanımlanabilir. Günümüzün en önemli sorunun beslenme olduğu bilinse
de, giyim ve barınmaya bağlı olarak başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere liflere duyulan
ihtiyaç beslenme ihtiyacından daha az değildir.

Fotoğraf 1.1: Pamuk bitkisi

Lif bitkileri tarihin ilk dönemlerinden beri kullanılan ve günümüzde endüstri bitkileri
içerisinde özel bir yere sahip bitkilerdir. Lif bitkileri genellikle tekstil sektöründe kullanılan
bir bitkisel hammadde olarak bilinmektedir. Fakat lif bitkileri insan hayatının pek çok
alanında kullanılmaktadır. Tekstil, sicim, halat, süpürge, fırça, dolgu, örme, kağıt, inşaat,
yapı malzemesi, ambalaj malzemeleri, süs eşyaları ve yağ sanayi gibi birçok alanda
kullanılmaktadırlar.
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Hasat sonrası elde edilen saplar ve küspeleri hayvancılık sektöründe yem olarak
değerlendirilmektedir. Teknik amaçla kağıt, barut ve fotoğraf filmleri yapımında
kullanılmaktadır. Bunların haricinde tıp sektöründe ilaç yapımında kullanılan lif bitkileri de
bulunmaktadır. Ayrıca insan ve toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturan esrar gibi
uyuşturucuların imalatında bazı lif bitkilerinin yaprak ve çiçekleri kullanılmaktadır. Fakat
son yıllarda sentetik liflerin üretimi ile pamuk dışındaki lif bitkilerinin önemi ve üretimi
büyük ölçüde azalmıştır. Günümüzde dünyada kullanılan liflerin yarısı doğal nitelikli
liflerden (pamuk, yün, ipek, keten ve diğer lifler) karşılanırken, kalan yarısı ise sentetik
liflerden elde edilmektedir.

Fotoğraf 1.2: Lif bitkilerinden yapılmış kumaş

Lif bitkilerinden elde edilen ürünler ülkemiz ekonomisinde önemi bir yere sahiptir. Lif
bitkileri ekim alanı bakımından endüstri bitkileri arasında yağ bitkilerinden sonra ikinci
sırada yer alır. Ülkemizde pamuk, keten ve kenevirin önemi vardır. Ülkemiz bitkisel lif
ihtiyacının yarısı pamuktan elde edilen liflerden karşılanmaktadır. Dünyada da dokuma ve
tekstil sektörünün en önemli lif bitkisi pamuktur.

1.2. Lif Bitkilerinin Genel Özellikleri
Dünyada ekonomik olarak liflerinden faydalanılabilecek 1000 kadar lif bitkisi türü
olduğu tahmin edilmektedir. Bu bitkilerin bir kısmı ülkemizde yetiştirilebilirken, bazıları
daha farklı iklim kuşaklarına uyum sağlamış bitkilerdir. Bir bitkinin lif bitkisi olarak
tanımlanabilmesi için aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekir.







Üretim maliyeti düşük olmalıdır.
Lif elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalıdır.
Yetiştiriciliği mekanizasyona uygun olmalıdır.
Bitkinin tarımsal yaklaşımlara tepkisi iyi olmalıdır.
Sentetik olarak elde edilen liflerden farklı olmalıdır.
Lifleri insan ve çevre sağlığına zararlı olmamalıdır.

Günümüzde ekonomik olarak kullanılan lifler doğal ve sentetik lifler olarak iki ana
grupta incelenebilir. Bu bakımdan lifler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.
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Doğal Lifler




Hayvansal Lifler: Yün, tiftik, ipek, yapağı, kuş tüyü ve deve tüyü
Madensel Lifler: Cam lifi, asbest, madensel iplik
Bitkisel Lifler: Bitkisel kaynaklı lifler; bitkilerin sap, yaprak, meyve ve
tohumlarından elde edilen liflerdir. Bitkisel lifler iki gruba ayrılır:
o
o

Yumuşak Lifler: Dokumaya elverişli lifler.
Sert Lifler: Örmeye elverişli lifler.

Bitkisel lifler bitkilerden elde ediliş yerlerine göre dört ana grupta incelenir.






Tohumlarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Pamuk
Meyvelerinden Lif Elde Edilen Bitkiler: Hindistan cevizi, lif kabağı
Saplarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Keten, kenevir, hibiskus, jüt, rami
Yapraklarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Sisal, Manila kendiri
Sentetik lifler

Bitki kısımlarının hamur haline getirilerek karbon disülfüt adlı kimyasal madde ile
işlemden geçirilerek lif haline getirilen liflerdir.
Yukarıdaki sınıflandırmada bizi bağlayıcı olan kısım sadece bitkisel liflerdir.
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan başlıca lif bitkileri pamuk, keten ve kenevir bitkileridir.
Fakat dünyada ekonomik olarak yetiştirilen ve değişik organlarından lif elde edilen başka
bitkilerde bulunmaktadır. Bu bitkiler; jüt, hibiskus, rami, Manila kendiri, sisal kendiri ve lif
kabağıdır. Dünyanın farklı bölgelerinde ve iklim kuşaklarında yetiştirilen diğer lif
bitkilerinin genel özellikleri şunlardır.


Rami

Dünyada Çin, Tayland, Brezilya, Kore ve Filipinlerde yetiştirilen, çalımsı ve çok yıllık
bir lif bitkisidir. Bu bitkiden elde edilen lifler oldukça dayanıklıdır. Bitki boyu 1-2,5 m
arasındadır. Bitki ömrü 6-20 yıl arasında değişir ve bir yılda 5-6 kez hasat edilebilir. Yıllık
1000 mm yağış alan yerlerde sulanmadan yetiştirilebilir. Toprak isteği yönünden seçici
değildir. İyi drenaja sahip ve pH değeri 5,5-6,5 olan yerlerde rahatlıkla yetiştirilebilir.
Çiçeklenme başlangıcında hasat edilir. Havuzlama yöntemiyle lif elde edilir.

Fotoğraf 1.3: Rami
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Jüt

Jüt bitkisi Hindistan ve Pakistan’da çok yetiştirilen, tek yıllık ve otsu yapıda, tropik ve
subtropik bir iklim bitkisidir. Kazık köklü bir bitki olup 1-1,5 m derine inebilir. Bitki boyu
1,5-4,5 m arasında değişir. Lif boyu 1-3,5 m arasında değişir. Hasat sonrası havuzlama
yöntemi ile lif elde edilir. Jüt liflerinden ucuz ve dayanıksız çuval ve yolluk gibi malzemeler
yapılır. Ülkemizin Güney Bölgelerinde Adana, Hatay ve Antalya’da yetiştirilme imkânı
olabilir.

Fotoğraf 1.4: Jüt



Hibiskus (Kenaf)

Tropik ve subtropik ülkelerde yetişen ve anavatanı Hindistan olan bir bitkidir. Tek
yıllık olan hibiskus bitkisi 1 m derine inebilen kazık kök sistemine sahiptir. Bitki boyu 3-4
m, lif uzunluğu ise 1-3 m arasında değişir. Bitki sapları üzerinde dikenler bulunur. Lifleri
beyaz ve parlak olup jüt bitkisinden daha sağlamdır. Hasat sonrası havuzlama yöntemi ile lif
elde edilir. Tohumlarında yağ vardır ve susam gibi kullanılır.

Fotoğraf 1.5: Hibiskus



Manila Kendiri

Filipinler’in Manila limanından ihraç edildiği için bu isim verilmiştir. Hurma ağacına
benzeyen, 8-20 yıl ömre sahip, muzgiller familyasından, çok yıllık ve yapraklarından lif elde
edilen tropikal bir bitkidir. Lifler yaprak kınları içinde demetler halinde bulunur. Hasat
bitkinin çiçeklenmeye başladığı dönemde yapılır. Lif uzunluğu 1-3 m arasında değişir ve
oldukça sağlamdır. Lifleri özellikle deniz suyuna dayanıklıdır. Lifleri gemi halatı ve yelken
bezi yapımında kullanılır.
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Fotoğraf 1.6: Manila keneviri



Sisal Kendiri

Ana vatanı Meksika olan sisal kendirinin yapraklarından lif elde edilir. Uzun, etli ve
kın şeklindeki yapraklara sahiptir. Sisal kendiri çok yıllık bir bitkidir. Sisal bitkisi, 7-8 yaşına
geldiğinde lif üretimi için kullanılabilir. Bir bitkiden 15-20 yıl boyunca ürün alınabilir. Sisal
lifleri birbirlerine yapışık halde bulunan hücre demetleri şeklindedir. Liflerin ortalama boyu
1 m olup, lif rengi beyazdan sarıya ve kahverengiye kadar değişir. Lifleri çuval, ambalaj
ipleri ve halat yapımında kullanılır.

Fotoğraf 1.7: Sisal keneviri



Lif Kabağı

Lif kabağı; meyvelerinden lif elde edilen, tek yıllık, koyu sarı çiçeklere sahip ve
tırmanıcı bir bitki olup kurutulan meyve kabukları havuzlanarak lif elde edilir. Meyveleri
silindir biçimindedir ve içi liflidir Yağlı tohumlara sahip bir bitkidir. Lifleri mutfak ve
banyolarda temizlik işleri için kullanılır.

Fotoğraf 1.8: Lif kabağı
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1.3. Lif Bitkilerinin Adaptasyonu
Lif bitkileri olarak kullanılan pamuk, keten ve kenevir bitkileri yazlık ve kazık kök
sistemine sahip bitkilerdir. Bu bitkilerin ülkemizde uyum sağladıkları iklim ve toprak
istekleri aşağıda anlatılmıştır.

1.3.1. Lif Bitkilerinin İklim İstekleri
Endüstri bitkileri içerisinde yer alan lif bitkileri yazlık olarak ekilen ve yetiştirilen
bitkilerdir. Bu nedenle fazla güneşli iklimlerden hoşlanırlar. Başta pamuk olmak üzere diğer
lif bitkileri de güneşli, açık havaları ve yüksek sıcaklıkları sever.
Lif bitkilerinin yağış istekleri oldukça yüksektir. Ekonomik olarak lif bitkisi
yetiştiriciliği için yüksek yağış alınması gerekmektedir. Bu yağış miktarının ülkemiz
ortalamasında (658 mm) veya daha yüksek olması ve mevsimlere dağılışı son derece
önemlidir.
Ülkemizde ekstrem bölgeler hariç (Doğu Karadeniz Bölgesi ve yüksekliği 1500 -2000
m’nin üzerinde olan bazı yerler) yağışların %48’i kışın, %32’si ilkbahar, %14’ü sonbahar ve
%6’sı yazın düşmektedir. Bu yağış dağılımı lif bitkilerinden verimli ve kaliteli bir ürün elde
etmek için sulama yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Verilecek su miktarı ve zamanı;
bölgelere ve bitki türüne göre değişmektedir. Yağışla beraber havadaki nem oranı da
önemlidir. Lif bitkilerinin genellikle ekim, büyüme ve gelişme dönemlerinde hava neminin
yüksek, olgunluk, hasat ve harman dönemlerinde ise düşük olması gerekmektedir.
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde hâkim rüzgârların bitki gelişimine etkileri bulunmaktadır.
Meltem adı verilen ve denizden karaya doğru esen rüzgârlar bitki için faydalı iken, sam yeli
adı verilen karadan denize doğru esen kuru ve sıcak rüzgârlar bitkilere kavurucu etki yapar.
Bu nedenle lif bitkileri için en uygun rüzgâr hızı 3-5 m/s’dir. Bu hız bitkilerde her hangi bir
mekanik zarar ortaya çıkarmaz; solunum ve transpirasyonun normal seyretmesini,
fotosentezin artmasını sağlar. Ayrıca tozlanma ve döllenmeye yardımcı olur.
Yukarıda verilen bu genel bilgilerin yanında lif bitkilerinin bazı özel iklim istekleri de
bulunmaktadır. Bunlar:


Pamuğun İklim İstekleri

Pamuk, düşük sıcaklıklara karşı çok duyarlıdır. Vejetasyon süresi uzun bir bitki
olduğundan en az 180-200 günlük bir donsuz periyoda ihtiyaç duyar. Pamuk en iyi gelişmeyi
20-32 °C sıcaklıklar arasında yapar. Yıllık ortalama sıcaklığın 19 °C, yaz ayları sıcaklığı ise
25 °C olması gerekir. Sıcaklık tarak oluşmasından önce 20 °C, çiçeklenme döneminde 25 °C,
kozaların gelişme döneminde ise 30-32 °C olmalıdır. Hasat döneminde kozaların iyi
açılabilmesi için sıcaklığın azalması, yaklaşık 15 °C’ye kadar düşmesi istenir.
Güneş ışığı, pamuğun erken gelişmesi ve çiçeklenmesi için çok önemlidir. Yetersiz
gün ışığı, koza gelişimi ve olgunlaşmayı geciktirir.

7

Pamuk yetiştiriciliği yağmura bağlı olarak yapılacaksa yıllık yağışın o bölgede en az
500 mm’nin üzerinde olması ve bu yağışın yaklaşık 200 mm’lik kısmının pamuğun gelişme
dönemi boyunca düzenli olarak dağılması gerekmektedir.
Rüzgâr toprak ve bitki üzerinde kurutucu etki yapar. Özellikle kozaların açıldığı
devrede yağışla birlikte rüzgâr pamuğun dökülmesine, kirlenmesine, verim ve kalite kaybına
neden olur.


Ketenin İklim İstekleri

Keten bitkisi başlıca iki amaç için yetiştirilir. Lif keteni genellikle oransal nemi
yüksek olan Karadeniz kıyı bölgelerinde, yağ keteni daha sıcak ve kurak iklim koşullarına
sahip bölgelerde yetiştirilmektedir.
Lif ketenleri soğuklara dayanıklı değildir. Bu nedenle ilkbaharda son donlar geçtikten
sonra ekilmelidir. Ekim sonrası yağışlı ve nemli havalar ihtiyaç duyar. Lif keteninin su
ihtiyacı yağ keteninden daha fazladır. Keten, özellikle mayıs, haziran aylarında fazla su
istediğinden bu dönemde yağışı yeterli olan yerlerde başarılı bir biçimde yetiştirilebilir. Lif
ketenleri sıcaklığın 0 °C’nin altına düşmediği veya kısa süreli kışlık donların olduğu
bölgelerde kışlık olarak yetiştirilebilir. Ketenin su tüketimi fazla olduğundan kıştan önce
veya ilkbaharda erken ekmek, su ihtiyacını karşılamak açısından önemlidir. Erken ekimde
ketenler -2, -3 °C soğuklara dayanabilir. Yağ ketenlerinin sıcaklık isteği ise daha fazladır.


Kenevirin İklim İstekleri

Lif keneviri Karadeniz kıyı şeridi gibi nemli olan bölgelerde rahatlıkla yetiştirilir.
Fakat kurak bölgelerde sulama yapmak şartı ile yetiştirilebilir. İlkbaharın hafif donlarına
mısır bitkisinden daha dayanıklıdır. Kuraklık ve yüksek nem gelişmeyi hızlandırır. Lif tipi
kenevir, yüksek nispi nem, uygun bir sıcaklık ve asgari 700 mm’lik yağış alan bölgelerde
sulanmadan yetiştirilebilir. Ekim öncesi yağış ihtiyacı fazladır. İlkbahar geç donlarına karşı
hassas olduğundan, -5 °C den daha düşük sıcaklıklarda zarar görür.

Fotoğraf 1.9: Uygun iklim şartlarında yetiştirilen kenevir
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1.3.2. Lif Bitkilerinin Toprak İstekleri
Lif bitkileri kazık kök sistemine sahiptir. Kökleri toprağın derinliklerine doğru iner ve
etrafa yayılırlar. Bu nedenle lif bitkisi yetiştiriciliği yapılacak alanlarda toprak derinliğinin
en az 90 cm olması gereklidir.
Lif bitkileri genel olarak; nemli, ıslak ve ağır topraklarından hoşlanmaz. Bu yapıdaki
toprakların işlenmesi, tava gelmesi, ısınması ve havalanması zordur. Lif bitkilerinin
yetiştirileceği toprakların; derin yapılı, alüviyal, geçirgen, drenajı iyi ve su tutma kapasitesi
yüksek olmalıdır. Ayrıca organik madde bakımından da zayıf olmamalıdır.
Lif bitkileri genel olarak killi-tınlı ve kumlu-killi topraklarda daha iyi yetişirler.
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde arazi meyli önemlidir. Çünkü bu bitkilerde sulu tarım
uygulamaları yapılmaktadır. Sulamanın yapılacağı arazilerde ideal meyil %0,4’den fazla
olmamalıdır. Eğer arazi meyli %2’den fazla ise su kaybını önlemek için yüzey sulama
yöntemleri ile sulama yapılmamalıdır.
Lif bitkileri yetiştiriciliği yapılacak topraklar çorak ve tuzlu yapıda olmamalıdır.
Topraktaki yapısı kalkerli ve kireçli olmamalıdır. Toprakların pH değeri 5,5-7,5 arasında
olmalıdır.
Lif bitkileri yetiştiriciliği için önemli toprak faktörlerinden biride taban suyu
seviyesidir. Örneğin kenevir gibi kökleri 1,5-2 m derine kadar inebilen bitkilerde taban suyu
seviyesinin düşük olması gereklidir.
Genel olarak lif bitkilerinin iyi yetişeceği, verimli ve kaliteli bir ürün alınabileceği
topraklar; derin, geçirgen, gevşek ve hafif yapılı, kumlu-tınlı, tınlı-kumlu, hafif killi, organik
maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, yumuşak, iyi ısınabilen ve kolay havalanabilir
topraklardır.
Yukarıda verilen bu genel bilgilerin yanında lif bitkilerinin bazı özel toprak istekleri
de bulunmaktadır. Bunlar:


Pamuğun Toprak İstekleri

Pamuk bitkisi derin yapılı, organik maddece zengin ve su tutma kapasitesi yüksek
topraklarda iyi gelişir. Pamuk tarımı için reaksiyonu nötr olan yani pH=7 topraklar idealdir.
Pamukta ortalama pH isteği 6,5-7,5 arasıdır. Yetiştiricilik yapılacak toprağın pH değeri
6,5’ten az ise toprağa kireç, 8’in üzerinde ise jips uygulaması yapılmalıdır. Pamuk tarımı için
topraktaki organik maddenin %2 oranında olması istenir.

9



Ketenin Toprak İstekleri

Keten bitkisi genel olarak sıcak, nemli, kumlu-killi veya killi-kumlu topraklarda iyi
gelişir. Ancak ağır killi ve kumlu, taşlı, balçık ve kuvvetli kireç içeren topraklar keten tarımı
için uygun değildir.


Kenevirin Toprak İstekleri

Kenevir bitkisi bitki-besin maddelerince zengin, pH değeri 7-7,5 arasında, kireçli,
gevşek ve organik madde oranı iyi olan alüviyal topraklarda iyi bir şekilde yetiştirilebilir.
Ağır ve asit karakterli topraklarda iyi gelişemez.

1.4. Lif Bitkilerinin Morfolojik Özellikleri
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan lif bitkileri pamuk, keten ve kenevirdir. Bu bitkiler
morfolojik açıdan birbirinden farklı bitkilerdir. Bu nedenle de bu özelliklerinin ayrı ayrı
incelenmesi gereklidir.

1.4.1. Pamuğun Morfolojik Özellikleri
Pamuk bitkisinin ilk olarak Meksika’da Tehavcan vadisinde M.Ö.7200-5800 yılları
arasında kullanıldığı tespit edilmiştir. Anadolu’ya ise Hindistan’dan getirilmiştir. Botanik
olarak sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir.
Takım: Malvales
Familya: Malvaceae
Cins: Gossypium
Tür: Gossypium hirsitum, Gossypium barbadense (yeni dünya pamuk türleri)
Gossypium herbaceum Gossypium arboreum (eski dünya pamuk türleri)
Pamuk iki çenekliler bir olup, lif ve yağ elde etmek amacıyla tropik ve subtropik
alanlarda geniş çapta kültürü yapılan bir bitkidir. Tarımsal açıdan kozanın kapalı veya açık
oluşuna göre ayırım yapılmaktadır. Kapalı koza pamukları Asya ve Amerika pamukları
olarak ikiye ayrılırken, açık koza pamukları diğer bütün Amerika pamuklarını
kapsamaktadır. Pamuk tekstil alanı dışında kimya ve yağ sanayinde, suni tekstil maddeleri
yapımında ve küspesi hayvan beslemede kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.10: Pamuk yağı
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Lif karakterlerine göre üretilen pamuklar; kısa lifli, orta lifli, uzun lifli ve çok uzun
lifli pamuklar olarak dört grupta incelenebilir.
Kısa lifli pamuklar, lifleri 19-25 mm. uzunlukta olan pamuklardır. Asya tipi veya eski
dünya pamukları olarak bilinen bu pamuklar kısa, kalın ve kaba olduklarından kaba
mamullerin yapımında kullanılırlar. Orta lifli pamuklar dünya üretiminin %80-85’ini
oluşturur. Bu gruptaki pamukların lifleri 26-29 mm uzunluktadır. Bu gruba Upland tipi
Amerikan menşeli ticari pamuklar da dâhildir. Uzun lifli pamuklar 29-35 mm lif uzunluğuna
sahiptir. Ülkemizde pek kullanılmayan bir çeşittir. Çok uzun lifli pamuklar 35 mm ve
yukarısı lif uzunluğuna sahiptir. Ülkemizde ekimi yapılan pamukların hemen hemen tamamı
orta lifli grupta yer alır.
Pamuk bitkisinin başlıca bitki kısımları ve özellikleri şunlardır:


Kök

Pamuk kazık kök sistemine sahip bir bitkidir. Kökler 3 metre kadar derine inebilir.
Fakat pamukta etkili kök bölge derinliği 180 cm’dir. Pamuk kökleri asıl kök ve ikincil kök
olmak üzere iki bölümden oluşur.



Asıl Kök: Gövdenin toprak altında uzanan ve bitkiyi ayakta tutan esas
köktür. Asıl kök kalın, dört köşeli görünümde ve çıkıntılı yapıdadır.
İkincil Kök: Pamuğa su ve besin maddelerini sağlayan, asıl kökten çıkan
ve toprak içinde dallanarak yatay olarak yayılan köklerdir. İkincil kökler
küçük ve ince yapılıdır.

Fotoğraf 1.11: Pamukta kök



Gövde

Pamuk; tepesinde tomurcuk bulunan, silindirik biçimde, tüylü yapıda, dik ve sert bir
sap biçiminde gövdeye sahiptir. Gövdenin içinde yumuşak ve gevrek olan bir odun tabakası
çevrelenmiş beyaz renkte bir öz bulunur. Bitki gövdesi 60-120 cm boylanır. Gövdedeki
boğum aralarının kısa olması pamukta erkencilik ve verimliliğe işaret sayılır. Bitkinin genç
dönemlerinde önce yapraklar çıkar. İlk yaprakların koltuk yerlerinde iki tomurcuk oluşur.
Ortadaki asıl koltuk tomurcuğu olup geliştiğinde odun dalı oluşur. Yandaki tomurcuk ise
gelişerek çiçek ve meyveleri taşıyan meyve dalını oluşturur. Asıl koltuk tomurcuğunda 1-4
adet odun dalı çıkar, diğerleri uykuda kalır.
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Fotoğraf 1.12: Pamuk gövdesi



Yaprak

Pamuk yaprakları genellikle yırtmaçlı ve üç parçalıdır. Yapraklar türe bağlı olarak
büyüklük, biçim, doku ve tüylülük bakımından farklılık gösterir. Normal gelişmiş bir pamuk
yaprağı 7-8 cm uzunluğunda, 5-12 cm genişliğindedir. Bir yaprağın büyüklüğü orta damarın
uzunluğu kadardır. Genişliği ise, iki yan taraftaki yırtmaçların uçları arasındaki uzaklığa
eşittir. Yaprakların bazıları tüylü bazıları ise çıplaktır. Yaprak üzerindeki en büyük damarın
orta kısmı üzerinde genellikle küçük, yüzey ve oyuk biçimli bir balözü bezesi bulunur.
Yapraklar gövde üzerinde spiral şeklinde dizilmişlerdir.

Fotoğraf 1.13: Pamuk yaprağı



Çiçek

Pamukta 6-8 çiçek tomurcuğu bulunur. Çiçek tomurcukları, meyve dallarının boğum
noktalarında üçgen biçiminde üç adet küçük yaprakçıkla çevrilidir. İlk taraklar ekimden 4-6
hafta sonra görülür. Bundan 3-4 hafta sonra ilk çiçekler açar. Çiçekler çan biçiminde ve
ortalama 5 cm genişliğinde çeşit ve zamana göre beyaz, krem, sarı ve pembe renktedirler.
Çiçekler güneş doğarken açılırlar, bir gün açık kalarak geceleri kapanırlar. Pamuk %90-95
oranında kendine tozlanan bir bitkidir.
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Fotoğraf 1.14: Pamuk çiçeği



Meyve

Pamuk meyvesi 3-5 gözlü (çenet) bir kapsül şeklindedir. Her gözde yaklaşık 7-10 adet
tohum (çiğit) bulunur. Yumurtalık büyüyüp gelişerek olgunlaşır tohum kapsülü ve pamuk
kozası (elma) meydana gelir. Genç kozalar hızla büyüyüp tam büyüklüğünü 24 günde
tamamlar. Fakat olgunlaşması 30-40 gün sürer. Kozalar genellikle yeşil renktedir ve üzerinde
kırmızı benekler bulunur. Koza şekli ile lif uzunluğu arasında yakın bir ilişki vardır.
Yuvarlak kozalar kısa lifli, oval ve uzun kozalar uzun lifli ve kozaları sivri bir uçla sonlanan
çeşitler ise daha uzun ve daha ince liflidir. İçinde fazla tohum bulunan kozalar daha fazla tele
sahip olacağından iyi sayılır.

Fotoğraf 1.15: Pamuk meyvesi



Lif

Her tohum üzerinde 5-10 adet lif bulunur. Her lif bir hücreden ibarettir.
Olgunlaşmadan toplanan lifler dayanıksız ve gevrek olurlar. Bunlara ölmüş pamuk adı
verilir. Liflerin uzunluğu çeşit ve çevre şartlarına göre değişir. Bu bakımdan lifler üç gruba
ayrılırlar:




Kısa Lifler: Uzunluğu 25 mm’den daha kısadır.
Orta-Uzun Lifler: Uzunluğu 26-29 mm arasındadır.
Uzun Lifler: Uzunluğu 29 mm’den daha uzundur.
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Tohum (Çiğit)

Pamuk tohumlarına çiğit adı verilir. Pamuk tohumları genellikle armut şeklinde, 4-14
mm uzunluğunda, 3-6 mm kalınlığında, siyah renkli, üzeri uzun, sık ve beyaz renkli tüylerle
örtülüdür. Bu tüyler iki türlüdür. Uzunluğu 3-4 mm olan lifler hav (linter), 13-60 mm olan
tüyler ise lif (lint) olarak adlandırılır. Pamuk tohumlarının bin dane ağırlığı 80-120 gram
arasında değişmektedir.

Fotoğraf 1.16: Pamuk tohumu

1.4.2. Ketenin Morfolojik Özellikleri
Keten, pamuktan daha eski bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 4000 yıllarında Mısır ve
Ortadoğu’da yetiştirildiği bilinmektedir.

Resim 1.1: Eski Mısırda keten bitkisi

Yağ ve lif için yetiştirilen tipleri bulunmaktadır. Yağ tiplerini içeren ketenler
Güneybatı Asya (Hindistan, Afganistan, Türkistan), lif tiplerini içeren ketenler ise Akdeniz
ülkelerinde yetiştirilmektedir. Bu iki bölgenin yanı sıra her iki tipi de içeren ülkemizin de
dâhil olduğu geçit bölgeleri (Anadolu, Kafkaslar, Karadeniz ve Hazar Denizi çevreleri)
bulunmaktadır. Ketenin botanik olarak sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir.
Takım: Linales (Geranials)
Familya: Linaceae
Cins: Linum
Tür: Linum usitatissimum
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Ketenin lif ve yağlık olmak üzere başlıca iki formu bulunmaktadır. Keten bitkisinin
genel özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

Fotoğraf 1.17: Keten lifi



Kök

Keten çok iyi gelişmiş bir kazık köke sahiptir. Keten kökleri 90-100 cm derinliğe
kadar inmektedir. Yan kökler kısa olup 15 cm derinliğe gider. Lif ketenlerinde sap uzunluğu
kadar kök derinliği vardır. Kök gelişimi bitkinin yazlık-kışlık olmasına, ekim aralığına ve
toprak yapısına göre değişiklik gösterebilir.

Fotoğraf 1.18: keten kökü



Sap

Ketende, lif elde edilen ve en önemli kısım saptır. Keten sapları; yuvarlak, dik ve içi
özle doludur. Sap; dışta epidermis tabakası, kabuk tabakası, odun ve öz kısımlarından oluşur.
Lifler, sapların kabuk kısmından elde edilir. Ketende binlerce lif hücresi gruplar halinde
kabuk kısmı içinde yer alarak lif hüzmelerini oluşturur. Bir saptaki hüzme sayısı ortalama
25-50 kadardır. Lif ketenlerinde sap uzunluğu, bitki uzunluğu ve teknik sap uzunluğu olmak
üzere iki şekilde incelenir.



Bitki Uzunluğu: Bitkinin kotiledon yapraklarından dalların sonuna kadar
olan uzunluğu bitkinin boyunu oluşturur. Buna bitki uzunluğu denir.
Teknik Sap Uzunluğu: Kotiledon yaprakları ile dallanmanın başladığı
yere kadar olan kısmı teknik sap uzunluğu olarak adlandırılır. Lif üretimi
ketenin teknik sap kısmından yapılır.
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Lif ketenlerinde ana sap, uca yakın kısımlarından dallanır ve bu şekilde dallanması
istenir. Yağlık ketenlerde ise dallanma sapın orta kısımlarından veya daha aşağıda başlar. İyi
bir lif elde edebilmek için teknik sap uzunluğu en az 60 cm ve kalınlığı 1-2 mm olmalıdır.
Lif ketenlerinde sap 150 cm’ye kadar çıkmasına karşın çeşide ve yetişme koşullarına göre
ortalama 70-90 cm’dir. Yağ ketenlerinde sap uzunluğu 40-50 cm’dir. Ketenlerde fazla
kardeşlenme, bitki boylarının kısalmasına neden olduğundan lif ketenlerinin az
kardeşlenmesi istenir. Bu nedenle lif ketenleri daha sık ekilir. Lif ketenlerinde sapın alt
kısmından dallanması istenmez. Yağ ketenlerinde ise dallanmanın sapın alt kısımlarında
olabildiğince fazla olması, böylece daha çok kapsül ve tohum bağlaması istenir.

Fotoğraf 1.19: Keten sapı



Yaprak

Yapraklar sapın alt kısmında almaşıklı, üst kısmında ise spiral biçimde sıralanır ve
sapsızdır. Yapraklar ince, uzun, iğ veya mızrak biçimindedir. Yaprak uzunluğu 20-60 mm ve
genişliği 5-15 mm’dir. Yağ ketenlerinde, lif ketenlerine oranla daha çok yaprak bulunur. Lif
ketenlerinde yaprakların fazla olması lif üzerine olumsuz etki yapar.

Fotoğraf 1.20: Keten yaprağı (A-Üst yaprak, B-Alt yaprak)



Çiçek

Keten bitkisinde çiçekler terminal (her dalın bir çiçekle sonlanması) yapıdadır. Önce
ana saptaki çiçek açar, bundan sonra alta doğru ikinci ve üçüncü derecedeki dallarda bulunan
çiçekler oluşur. Çiçeklenme yukarıdan aşağıya doğru bir sıra izler. Keten çiçekleri beşli
yapıdadır. Çanak yapraklar oval, uçları üçgen şeklinde 5 adet olup, kapsülü sarmış
durumdadır. Kapsül olgunlaşınca dökülür. Taç yapraklar ise beş adet olup menekşe, beyaz,
pembe ve mavi renktedir. Lif ketenlerinin çiçekleri çoğunlukla mavi renklidir. Ketende
kendine döllenme görülür.
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Fotoğraf 1.21: Keten çiçeği



Meyve (Kapsül)

Keten meyvesi (kapsül); ucu sivri, yuvarlak, oval, uzun konik veya basık fıçı
şekillidir. Kapsül uzunluğu 5-15 mm, çapı 5-11mm’dir. Kapsül 5 gözlü olup her göz iki
bölmeye ayrılmıştır. Normal olarak her bölmede 1 tohum oluşur. Keten meyvesi (kapsül)
çiçek olgunlaştıktan sonra meydana gelir.

Fotoğraf 1.22: Keten meyvesi



Tohum

Keten tohumları küçük olup susam tohumuna benzer. Fakat tohumun ucunda gagaya
benzer bir çıkıntı bulunması, daha parlak ve kaygan olmasıyla susam tohumundan ayrılır.
Tohumun renk ve biçimleri keten çeşidine göre değişiklik gösterir. Keten tohumları genel
olarak %30-45 oranında yağ içerir. Tohumun bin dane ağırlığı lif keteninde 3-5 gram, yağ
keteninde 4-15 gramdır.

Fotoğraf 1.23: Keten tohumu
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1.4.3. Kenevirin Morfolojik Özellikleri
Kenevir bitkisinin anavatanı Hazar kıyıları ve Himalayalardan Çin ve Sibirya’ya kadar
uzanan geniş bir alana yayılmıştır. Kenevirin Çin’de 4500 yıl önce yetiştirilmeye başlandığı
bilinmektedir. Günümüzde lif ve yağ bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca uyuşturucu bir
madde olan esrarda kenevirden elde edilmektedir. Ülkemizde devlet izni ile yetiştirilen ve
kontrol altında tutulan bir bitkidir. Kenevirin botanik olarak sınıflandırılması aşağıdaki
şekildedir.

Fotoğraf 1.24: Kenevir bitkisi

Takım: Urticales
Familya: Cannabinaceae
Cins: Cannabis
Tür: Cannabis sativa
Kenevir sistematik bakımdan şu varyetelere sahiptir;
Cannabis sativa var. vulgaris L. (Kültürü yapılan kenevir)
Cannabis sativa var. indica Lam. (Hint keneviri)
Cannabis sativa subvar. gigantica (Dev cüsseli kenevir)
Cannabis sativa var. ruderalis (Yabani kenevir)

Fotoğraf 1.25: Kenevir lifinden yapılmış ip
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Kenevir iki evcikli (dioik) bir bitkidir. Yani erkek ve dişi bitkisi farklıdır. Erkek
kenevirler lif, dişi kenevirler ise tohum üretiminde kullanılır. Kenevirin başlıca bitkisel
özellikleri şunlardır:


Kök

Kenevir kazık köklü bir bitkidir. Kazık kök 4 metre kadar derine inebilir. Yan kökler
toprağın yaklaşık 20 cm altından ve kazık kökler üzerinden çıkar.

Fotoğraf 1.26: Kenevir kökü



Sap

Kenevir bitkisi sert ve odunsu yapıda bir sapa sahiptir. Bitki boyu 0,3-6 m arasında
değişmektedir. Kenevir bitkisinde sap boğumlu yapıdadır ve bu boğumlardan yapraklar
çıkar. Dallanma ketende olduğu gibi sapın uç kısımlarından olur. Kenevirde en kaliteli lifler
teknik sap uzunluğu olarak adlandırılan kısmından elde edilir. Genel olarak lif kalitesi
bakımından en iyi sap kalınlığı 0,5-2 cm’dir. Dişi kenevirlerde sap, erkek kenevirlere
nazaran daha kalındır. Kenevirde sap kısmında bulunan çok sayıdaki lif hücresi birleşerek lif
hüzmeleri oluşturur.

Fotoğraf 1.27: Kenevir sap kısmı



Yaprak

Kenevir yaprakları parçalıdır. Uzun bir sapın ucunda 3-11 parçadan oluşmuş bileşik
yaprak yapısındadır. Yapraklar sap üzerindeki boğumlardan çıkarlar. Yaprakçıkların ortada
bulunanı uzun ve her birinin de kenarları dişlidir. Yapraklar karşılıklı, teknik sapın sonundan
itibaren ise almaşıklı olarak sapa dizilmişlerdir.
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Fotoğraf 1.28: Kenevir yaprağı



Çiçek

Erkek kenevirlerde, sapın üst kısmında bulunan yaprak koltuklarından çıkan salkım
sapları üzerinde bulunan çiçekler, karşılıklı olarak dizilmiştir. Dişi bitkilerde sapın üst
kısımlarında bulunan yaprak koltuklarında dişi çiçekler toplu bir demet halinde bulunur.
Çiçekler beyazımtırak yeşil renktedir. Kenevir bitkisinde %100 yabancı döllenme görülür.
Her çiçekten bir meyve ve bir tohum meydana gelir.

Fotoğraf 1.29: Kenevir çiçeği



Tohum

Kenevir tohumları yumurta şeklinde, sert yapıda ve yeşilimtırak renktedir. Tohumların
bin dane ağırlıkları 12-30 gr. arasında değişir. Kenevir tohumda %30-32 yağ, %22-23
protein ve %21 oranında karbonhidrat bulunmaktadır.

Fotoğraf 1. 30: Kenevir tohumu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Lif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum
yapısını açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Lif bitkilerinden kök örnekleri toplayınız.
 Lif bitkilerinden yaprak örnekleri
toplayınız.
 Lif bitkilerinden çiçek örnekleri toplayınız.
 Lif bitkilerinden meyve örnekleri
 Lif bitkilerinin morfolojik özellikleri ile
toplayınız.
ilgili örnek toplayınız.
 Lif bitkilerinden tohum örnekleri
toplayınız.
 Bölgenizde lif bitkileri yetiştiriciliği
yapılmıyorsa bu örnekleri internetten temin
ediniz.
 Lif bitkilerinin kısımlarını veya resim
/fotoğraflarını bir panoya yapıştırınız.
 Lif bitkilerinin morfolojik özellikleri ile
 Her kısım veya resmin altına özelliklerini
ilgili tablo oluşturunuz veya uyarıcı
yazınız.
pano hazırlayınız.
 Hazırladığınız panoyu uygun bir yere
asınız.

21

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Jüt liflerinden ucuz ve dayanıksız çuval ve yolluk gibi malzemeler yapılır.

2.

(

) Lif bitkilerinin yağış istekleri oldukça düşüktür.

3.

(

) Lif bitkileri genel olarak killi-tınlı ve kumlu-killi topraklarda daha iyi yetişirler.

4.

(

) Pamukta yuvarlak kozalar kısa lifli, oval ve uzun kozalar uzun liflidir.

5.

(

) Erkek kenevirler lif, dişi kenevirler ise tohum üretiminde kullanılır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Orta lifli pamuklar lifleri ……………. mm uzunluktadır.

7.

Pamukta kozalar genellikle yeşil renktedir ve üzerinde …………….. ………………
bulunur.

8.

Ketende teknik sap uzunluğu; kotiledon yaprakları ile ………………… başladığı yere
kadar olan kısmı teknik sap uzunluğu olarak adlandırılır.

9.

Kenevirde genel olarak lif kalitesi bakımından en iyi sap kalınlığı …………….
cm’dir.

10.

Kenevir yaprakları sap üzerindeki ……………….. çıkarlar.

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 “uygulamalı test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Lif bitkilerinin morfolojik özelliklerini belirleyiniz.


Lif bitkilerinin morfolojik özelliklerini belirleme

Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili Fotoğrafler
o
Kayıt defteri

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında lif bitkilerinin morfolojik özelliklerini belirlemek için aşağıda
listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet Hayır

Lif bitkilerinin türlerini ayırt ettiniz mi?
Lif bitkilerinin kök özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Lif bitkilerinin yaprak özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Lif bitkilerinin gövde özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Lif bitkilerinin çiçek özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Belirlediğiniz özellikleri kayıt defterine kaydettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Lif bitkilerinin türüne göre ekimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Lif bitkilerinin özel ekim isteklerini araştırınız.
Lif bitkilerinin üretiminde karşılaşılan sıkıntıları araştırınız.

2. LİF BİTKİLERİNDE EKİM
2.1. Lif Bitkilerinde Toprak İşleme
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde toprak işlemenin başlıca amaçları; tohum yatağı
hazırlanması, anız artıklarını toprağa karıştırılması ve yabancı ot mücadelesidir. Bu amaçla
toprak; belirli aralıklarla, belirli derinlikte ve belirli genişlikte çizilerek, belirli derinlikte alt
üst edilerek veya belirli derinlikte kesilen kısmın belirli bir mesafede kaydırılarak olduğu
gibi bırakılması yöntemleriyle toprak işleme yapılır. Genel olarak toprak işleme sonbahar ve
ilkbahar dönemlerinde yapılır. Daha sonra ekim için tohum yatağı hazırlanır.
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, eğer ön bitki varsa bunların kalıntılarının
parçalanarak tekrar toprağa karıştırılması (anız bozma) ile başlar. Anız bozma toprağın
organik maddece zenginleşmesini sağlayan bir işlemdir.
Bazı bitkilerin yetiştiriciliğinde toprağın her yıl aynı derinlikte işlenmesi ve drenajı iyi
olmayan tarlalarda aşırı sulamalarla kalsiyum karbonat bileşiklerinin yukarı çıkarak belirli
bir katmanda birikmesi sonucu toprak sıkışıklığı artmakta ve belirli bir derinliğin altında
pulluk tabanı (taban taşı) denilen sert bir tabaka oluşmaktadır. Bu durumda bitkilerin kök
gelişimi bu tabaka ile sınırlı kalmakta ve bitkiler toprağın alt tabakalarındaki su ve besin
maddelerinden yeterince yararlanamamaktadır. Bu tabakanın 3-4 yılda bir dip kazan adı
verilen bir aletle toprağın oldukça kuru olduğu dönemde ve 90 cm derinliğinde işlenerek
kırılması gerekmektedir.


Sonbahar Toprak İşlemesi: Lif bitkileri yetiştiriciliğinde anız bozma ve ilk
sürümün mutlaka sonbaharda yapılması gerekir. İlk sürümün sağlıklı
yapılabilmesi için ön bitki hasadından hemen sonra toprak rutubeti (gölge tavı)
kalkmadan toprağın sürülmesi ve anızın karıştırılması gerekir. Bu konuda en
pratik ölçü pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği anda
dağılabilen yapıda olmasıdır. Anız bozulduktan sonra pullukla derin sürüm
yapılmalıdır. Sürüm derinliği 25-30 cm civarında olmalıdır. Pamuktan sonra
yine pamuk ekilecekse, pamuk sapları parçalandıktan sonra pullukla derin bir
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sürüm yapılarak bitki artıklarının toprağa karışması sağlanır. Ön bitki hububat
ise hububat hasadından hemen sonra tarlanın pullukla işlenmesi gerekir. Ayrık
ve kanyaş gibi rizomları ile çoğalan yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda,
pamuk ekimine kadar ikinci ürün tarımı yapılmaması, toprağın yaz döneminde
boş kalması bu otlarla mücadele bakımından yararlıdır.


İlkbahar Toprak İşlemesi: İlkbaharda toprak işleme zamanı bölgelere göre
değişmektedir. İklim ve toprak faktörlerinin uygun olduğu zaman ilkbahar
toprak hazırlığına başlanır. Sonbahar toprak hazırlığından sonra, kışın gelişen
yabancı otların yok edilmesi ve ikileme amacıyla toprak diskaro, kültivatör veya
kazayağı ile yüzeysel toprak işleme yapılır. Yabancı ot sorununun çok fazla
olması durumunda ikileme pulluk ile yapılır. İlkbahar hazırlığında, toprak
işleme sayısı ve kullanılan aletler tarlanın yabancı ot durumuna, toprak yapısına,
tarlanın tesviye durumuna göre değişir. Gereğinden fazla yapılan toprak
işlemesi ekonomik olmayacağı gibi, toprağın fiziksel yapısında da bozulmalara
neden olmaktadır.

Fotoğraf 2.1: Toprak işleme

2.2. Lif Bitkilerinde Tohum Yatağının Hazırlanması
Lif bitkilerinde ilkbahar toprak işlemesi yapıldıktan sonra bitkinin ekim tarihinden
yaklaşık 10 gün önce tohum yatağı hazırlanır. Tohum yatağı hazırlanırken yabancı ot
mücadelesi ve ekim öncesi gübreleme işlemleri de yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.2: Ekime hazır tarla
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Tohum yatağı hazırlanması için diskaro ve tırmık gibi aletlerle yapılacak toprak
işlemesinin, toprak nemini korumak amacıyla gece yapılması daha iyi olur. Tohum yatağı
hazırlandıktan sonra toprak tavının kaçması söz konusu ise toprak, sürgü (tapan) veya
merdane ile bastırılarak toprak neminin kontrol altına alınması gerekir. Toprak işlemenin
gerektiği gibi yapılmadığı zamanlarda veya ani aşırı sıcaklar nedeniyle bazen toprak tavı
kaçmaktadır. Böyle durumlarda tav suyu uygulaması yapılmalıdır. Tarla sulamaya
hazırlanarak sulanır. İklim koşullarına bağlı olarak 7-10 gün sonra tarla tava gelir. Gerekli
toprak işlemesi yapılarak tohum yatağı hazırlanır.
İyi hazırlanmış bir tohum yatağında; üst kısımda 2-3 cm’lik gevşek bir toprak, onun
altında sert bir kısım (tohumun bırakıldığı yer) ve daha derinde ise gevşek bir toprak tabakası
olmalıdır.

Fotoğraf 2.3: Tohum ekimi

2.3. Lif Bitkilerinin Ekiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Tohumluğun tohum yatağına, uygun zamanda, uygun derinliğe, uygun sıklıkta
bırakılarak, üzerinin uygun kalınlıkta toprak tabakası ile kapatılması ve üzerine gelen
toprağın yeterli oranda bastırılması ekim olarak tanımlanabilir.
Diğer tarla bitkilerinde olduğu gibi lif bitkilerinde de toprak hazırlığı ve tohum yatağı
hazırlığından sonra ekimi yapılacak tohumluk hazırlanır. Tohumluk çeşidi, üretim amacına
göre seçilmeli ve mutlaka sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Lif bitkilerinde iyi bir ürün
elde etmek için; kaliteli, safiyeti ve çimlenme gücü yüksek sertifikalı tohumluk
kullanılmalıdır.
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde ekim zamanına, derinliğine, sıklığına, ekim yöntemine,
tohumun kalitesine, kullanılacak gübrelerin çeşit ve miktarlarına çok dikkat edilmelidir. Bu
faktörlerin herhangi birinde yapılacak hatalar verim ve kaliteyi önemli ölçüde düşürmektedir.
Lif bitkilerinin özel ekim istekleri şunlardır:


Pamuk

Ekimi yapılacak pamuk tohumlarının hav tabakası alınmalıdır. Bu işlem delintasyon
olarak adlandırılır. Delintasyon işlemi farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler şunlardır:
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Melezleme çalışmaları ile havsız tohum elde etme
Linter-gin adı verilen makinelerle mekanik delintasyon
Alevle delintasyon (yakarak havı alma)
Kimyasal delintasyon




Ekim Zamanı: Pamuk bitkisinin ekim zamanı bölgelere değişiklik
gösterir. Bu nedenle pamukta ekim zamanını olarak toprak sıcaklığı ve
toprak nemi belirler. Ekim için en uygun toprak sıcaklığı 18 °C’dir.
Tohum yatağındaki minimum toprak sıcaklığı 15 °C’nin üzerine
çıktığında ve bu sıcaklığın birkaç gün sabit olması durumunda ekim
yapılabilir. Çabuk ısınan ve tava gelen hafif topraklarda ekim daha erken,
killi topraklarda ise daha geç yapılmalıdır. Pamukta ekim işlemi 15
Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında bitirilmelidir. Bu tarihlerden sonra
yapılacak olan ekimlerde yaklaşık %30-50 arasında verim kayıpları olur.
Ekim Yöntemi: Ülkemizde pamuk ekimi mibzerle sıraya ekim şeklinde
yapılmaktadır. Pamukta ekim sıklığı; pamuk çeşidine, toprağın
verimliliğine, kuru veya sulu tarıma, erken veya geç ekime göre değişir.
Genel olarak sıra arası mesafe 60-80 cm, sıra üzeri mesafe ise 15-20 cm
olarak ayarlanmalıdır. Açık bitki tipine sahip çeşitlerde sıra arası ve üzeri
daha geniş, kapalı bitki tipine sahip çeşitlerde daha dar tutulmalıdır. Kuru
şartlarda yapılan yetiştiricilikte, toprak verimliliğinin düşük olduğu
topraklarda ve geç ekimlerde daha sık ekim yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.4: Pamukta çıkış sonrası ekim sıklığı kontrolü





Kullanılacak Tohum Miktarı: Ekilecek tohum miktarını belirleyen en
önemli faktörler; tohumun çimlenme oranı ile havlı veya havsız (tohumun
liflerinden ayrılmış olma veya olmaması) oluşudur. Normal koşullarda
dekara 5-6 kg havlı veya 2-3 kg havsız tohum kullanılması yeterli
olmaktadır.
Ekim Derinliği: Ekim derinliği toprak tipine, toprak nemine, tohum
canlılığına, toprak ısısına ve tohumun üzerindeki hav miktarına bağlı
olarak değişir. Ekim derinliğinin normal koşullarda 3-4 cm olmalıdır.
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Keten




Ekim Zamanı: Ülkemizde lif ketenleri yazlık olarak ilkbaharda, yağ
ketenleri ise kışlık olarak sonbaharda ekilir. Kışlık ketenin ekim zamanı
İç Anadolu Bölgesinde 20 Ağustos’tan ekim ayı ortalarına kadar devam
eder. Bu sürenin uzun olması ketenin kışa tamamıyla pençeleşmiş ve
kökleşmiş olarak girmesini sağlamak amacıyladır. Mutlaka kışlık
ekilmesi gereken türler ilkbaharda ekilirse sapa kalkmaz ve tohum
vermez. Bazı alternatif türler ise hem yaz hem de kışlık olarak
ekilebilirler. Yazlık olarak keten ekimi ise mart ayında başlar, nisan ayı
boyunca devam eder.
Ekim Yöntemi: Ülkemizde keten bitkisi genellikle serpme olarak ekilir.
Fakat kaliteli ürün elde edebilmek için makine ile sıraya ekim yapılması
gerekir. Makine ile ekimde sıra aralıkları lif keteni için 15 cm, yağ keteni
için 20 cm olarak ayarlanmalıdır. Ekimin daha sık yapılması çapalama
işlemini olumsuz etkiler. Lif keteninin sık ekilmesi dallanmaya engel
olmak ve uzun lif elde etmek için, yağ ketenlerinde ise seyrek ekim
dallanmayı ve bol tohum elde etmek için yapılır.

Fotoğraf 2.5: Sıraya ekilmiş keten bitkisi






Kullanılacak Tohum Miktarı: Ülkemizde genellikle dekara 8-10 kg
keten tohumu kullanılmaktadır.
Ekim Derinliği: Keten ekiminde ekim derinliğinin 2 cm olması iyi bir
çıkış sağlamaktadır. Toprağa atılan tohumların 2/3’ünün çıkması normal
sayılmaktadır.

Kenevir



Ekim Zamanı: Kenevir ekimi bölgelere göre değişmekle beraber
ketende olduğu gibi mart-nisan ayları arasında yapılmalıdır.
Ekim Yöntemi: Ülkemizde ekim elle serpme ve makine ile
yapılmaktadır. Makine ile ekimde sıra aralıkları lif üretimi için 20-25 cm,
tohum üretimi için 30-40 cm olarak ayarlanmalıdır. Sık ekim lif
kalitesinin artışına, seyrek ekim ise dallanmayı teşvik edeceğinden tohum
veriminin artışına olanak sağlayacaktır.
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Fotoğraf 2.6: Kenevir tarlası




Kullanılacak Tohum Miktarı: Ekimde kullanılacak tohum miktarı lif
veya tohum üretimi amacına göre değişiklik gösterir. Lif üretiminde
dekara 6-9 kg, tohum üretiminde ise dekara 4-5 kg tohum kullanılmalıdır.
Ekim Derinliği: Kenevir yetiştiriciliğinde ekim derinliği 2-3 cm olarak
ayarlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Lif bitkilerinin türüne göre ekimini yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Lif bitkilerinin ekimi için toprak işlemesi
yapınız.

 Lif bitkilerinin ekimi için tohum yatağı
hazırlayınız.

 Lif bitkilerinin ekiminde dikkat edilecek
hususları belirleyiniz.

 Lif bitkilerinin ekim materyallerini temin
ediniz.

 Lif bitkilerinin ekimini gerçekleştiriniz.

 Lif bitkilerinin ekim sonrası işlemlerini
yapınız.
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 Ön bitki olup olmadığına göre toprak
işlemesi için karar veriniz.
 Sonbahar toprak işlemesi yapınız.
 İlkbahar toprak işlemesi yapınız.
 Toprağın yapısını bozacak ve tavını
kaçıracak işlemlerden kaçınınız.
 Tohum yatağı hazırlanacak en uygun
dönemi seçiniz.
 Toprak tavda değilse tav sulaması
yapınız.
 Uygun aletler kullanınız.
 Tohum yatağının istenilen şekilde olup
olmadığınız kontrol ediniz.
 Ekim zamanını belirleyiniz.
 Ekim yöntemini belirleyiniz.
 Kullanılacak tohum miktarını
belirleyiniz.
 Ekim derinliğini belirleyiniz.
 Yöreye uygun tohumluk çeşitleri seçiniz.
 Tohumluğun sertifikalı olmasına dikkat
ediniz.
 Tohumluğun dormant döneminde
olmamasına dikkat ediniz.
 Ekim zamanında toprağın tavında
olmasına dikkat ediniz.
 Sertifikalı tohum temin ediniz.
 Ekim makinesinin ayarlarını yapınız.
 Kullanılacak tohum miktarını
ayarlayınız.
 Ekim derinliğini ayarlayınız.
 Sıra arası ve sıra üzeri mesafesini
ayarlayınız.
 Tekniğine uygun şekilde ekim yapınız.
 Ekimi zamanında yapınız.
 Sulama yapınız.
 Gübreleme yapınız.
 Çapalama yapınız.
 Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı
mücadele yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Lif bitkileri yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, eğer ön bitki varsa bunların
kalıntılarının parçalanarak tekrar toprağa karıştırılması (anız bozma) ile başlar.

2.

( ) Lif bitkileri, yetiştiriciliğinde anız bozma ve ilk sürümün mutlaka ilkbaharda
yapılması gerekir.

3.

( ) Lif bitkilerinde ilkbahar toprak işlemesi yapıldıktan sonra bitkinin ekim
tarihinden yaklaşık 10 gün önce tohum yatağı hazırlanır.

4.

(

5.

( ) İyi hazırlanmış bir tohum yatağında; üst kısımda 2-3 cm’lik gevşek bir toprak,
onun altında sert bir kısım (tohumun bırakıldığı yer) ve daha derinde ise gevşek bir
toprak tabakası olmalıdır.

) Ekimi yapılacak pamuk tohumlarının hav tabakası alınmamalıdır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Pamuk ekimi için en uygun toprak sıcaklığı … °C’dir.

7.

Pamukta normal koşullarda dekara 5-6 kg havlı veya… kg havsız tohum kullanılması
yeterli olmaktadır.

8.

Yazlık olarak keten ekimi ise …………… ayında başlar, ……………. ayı boyunca
devam eder.

9.

Ülkemizde genellikle dekara …………… kg keten tohumu kullanılmaktadır.

10.

Kenevir yetiştiriciliğinde ekim derinliği ……………… cm olarak ayarlanmalıdır.

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 “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Pamuk bitkisinde ekim yapınız.


Pamuk ekimi

Malzemeler
o
Tohum
o
Ölçüm araçları
o
Tohum ekim makinesi
o
Gübre
o
İlgili Fotoğraflar
o
Kayıt defteri

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında ekim yapmak için aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti
koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet Hayır

Pamuk tohumu (havsız) temin ettiniz mi?
Ekilecek tohum miktarını ayarladınız mı?
Makinenin norm ayarını yaptınız mı?
Ekim mesafesini ayarladınız mı?
Ekim derinliğini ayarladınız mı?
Ekim hızını hazırladınız mı?
Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
Ekim kontrolü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME KAZANIMI

Lif bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Lif bitkilerinde uygulanacak türe özel bakım işlemlerini araştırınız.
Lif bitkilerinin yetiştirildiği bölgelere göre uygulanan farklı bakım işlemlerini
araştırınız.

3. LİF BİTKİLERİNDE BAKIM İŞLEMLERİ
3.1. Lif Bitkilerinde Bakım İşlemleri
Lif bitkileri ekildikten sonra hasat edilinceye kadar yapılan tüm işlemlere bakım
işlemleri adı verilmektedir. Lif bitkilerinde uygulanan başlıca bakım işlemleri; çapalama,
sulama, gübreleme, hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadeledir. Bu işlemlerin
haricinde lif bitkilerinde uygulanan bazı özel işlemler de bulunmaktadır.

3.2. Lif Bitkilerinde Çapalama
Lif bitkilerinde çapalama; yabancı otlarla mücadele, kaymak tabakasının kırılması,
arklarının açılması, boğaz doldurma ve toprağın havalandırılması amaçlarıyla yapılır.
Ekimde sıra arası geniş tutulmuşsa ve ilk gelişme devrelerinde yabancı otlarla rekabet gücü
zayıf olan bitkilerde çapalama daha önem kazanır.

Fotoğraf 3.1: Çapalanmış pamuk tarlası
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Çapa işlemi elle veya çapa makineleriyle yapılabilmektedir. Örneğin pamuk gibi geniş
alanlarda ekimi yapılan bitkilerde makine ile çapalama yapılabilmektedir. Çapalama işlemi
tek yönlü sıralar boyunca uygulanır.

3.2.1. Pamukta Çapalama
Pamuk bitkisinde çapalama dönemleri şunlardır:


Birinci Çapalama: Pamuk fidelerinin 2-3 yapraklı olduğu dönemde yapılır.
Birinci çapalama fazla derin yapılmamalıdır. Burada dikkat edilecek nokta genç
fidanların toprakla örtülmesini önlemektir. İlk çapalama genellikle elle yapılır.

Fotoğraf 3.2: Elle çapalama




İkinci Çapalama: Birinci çapalamadan 2-3 hafta sonra ve daha derin olarak
yapılır. İkinci çapalama makine ile rahat bir şekilde yapılabilir. İkinci çapalama
ile birlikte seyreltmede yapılır.
Üçüncü ve Dördüncü Çapalama: Yağmur veya sulamalardan sonra veya
toprak yüzeyinde yabancı otların çoğalması halinde üçüncü veya dördüncü
çapalama yapılabilir. Bu çapalar fazla derin yapılmaz. Çapalama işlemi
pamukta elma oluşmaya başlayınca bırakılmalıdır.

Fotoğraf 3.3: Kaymak tabakası kırma
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3.2.2. Ketende Çapalama
Keten ekimi mibzer ile yapılmışsa lif ketenlerinde iki çapa yapılması gereklidir.
Birinci çapa bitkiler 10 cm, ikinci çapa ise bitkiler 25 cm boya ulaşınca yapılır.

3.2.3. Kenevirde Çapalama
Kenevirde ilk çapa bitkiler 5-10 cm, ikinci çapalama ise bitkiler 25-30 cm boya
ulaşınca yapılır. Kenevir bitkisinde seyreltme yapılmaz.

3.3. Lif Bitkilerinde Sulama
Bitkilerin doğal yollarla karşılayamadıkları suyun, elde mevcut su kaynakları ile
çeşitli yöntem ve ekipmanlar kullanılarak bitkiye verilmesi sulama olarak tanımlanabilir.
Lif bitkilerinin su ihtiyacı sadece yağışlarla karşılanamamaktadır. Bu nedenle sulama
yapılması gerekmektedir. Sulamada en dikkat edilmesi gereken husus; bitkilerin ihtiyacı olan
suyun gerektiği zamanda ve uygun yöntemler kullanılarak verilmesidir. Bu şekilde yapılacak
bir sulama ile verimde önemli ölçüde artışlar sağlanabilir. Fakat zamansız, yeterinden fazla
ve uygun olmayan yöntemlerle yapılacak sulamada önemli zararlar ortaya çıkabilir.

Fotoğraf 3.4: Pamukta sulama

Lif bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan başlıca sulama yöntemleri; uzun tava (bordermandal), karık, yağmurlama ve damla sulamadır. Sulama yönteminin seçiminde toprak
özellikleri, eğim, su kaynağı ve sulama giderleri göz önünde tutulmalıdır. Özellikle border ve
karık sulama yönteminde, tarlanın mutlaka tesviyeli olması gerekir. Karıkla sulamada karık
uzunlukları suyun daha iyi kullanılması için 150 metreden fazla olmamalıdır. Karık ve tava
yöntemiyle sulama için tarla eğimi % 2-3’ten fazla olmalıdır.
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Uzun Tava (Border-Mandal) Yöntemi: Uzun tava yönteminde borderlerin
(mandalların) yapımında arazinin eğimi, infiltrasyon kapasitesi (yağmur veya
sulama sularının toprak profili boyunca yer çekiminin etkisi ile yüzeyden
aşağıya doğru inmesi), sulama suyu miktarı ve suyun kalitesi dikkate
alınmalıdır. Tavaların mümkün olduğu kadar uzun ve geniş tutulması gerek
sulama suyunun dağıtımı ve gerekse işçilik masraflarının az olması bakımından
önemlidir. Ancak tavaların uzunluk ve genişliğini, toprağın yapısı, arazinin
topografyası ve eğimi, uygulanacak sulama suyu derinliği belirler. Sulama
suyunun kontrolü kolay olduğu için zamandan tasarruf sağlanması bu yöntemin
avantajıdır. Fazla sulama suyuna duyulan ihtiyaç ise bu yöntemin
dezavantajıdır. Bu yöntemin uygulanacağı alanda mutlaka tesviye yapılmalıdır.
Kaymak tabakası bağlayan topraklarda iyi sonuç vermez.

Fotoğraf 3.5: Uzun tava sulama yöntemi



Karık Sulama Yöntemi: Karık sulama yönteminde, sulama yönünde ve tarla
eğimine göre açılan karıklardan sulama yapılır. Su, karıklara ana kanaldan
verilir. Suyun karıklara verilmesi için en iyi yol, plastik veya metalden yapılmış
sifonlar kullanılmasıdır. Bu yöntemde, su tutan ağır killi topraklarda karıklar
daha uzun yapılmalıdır. Kumlu hafif topraklarda karık boyları daha kısa
tutulmalıdır. Karık uzunlukları toprağın yapısı ve eğimine bağlı olarak 50-200
m arasında değişebilir. Meyil arttıkça, karık boyları kısalır. Sulama suyu ve
tesviye gereksiniminin border yönteminden daha az olması, sulama suyunun
kontrolü kolay olması, her türlü arazi koşullarında uygulanabilir olması, su
uygulama randımanı yüksek olması ve fazla işgücüne ihtiyaç duyulmaması
karık sulama yönteminin avantajlarıdır.

Fotoğraf 3.6: Karık sulama yöntemi
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Yağmurlama Sulama Yöntemi: Yağmurlama sulama yönteminde su toprağa
ince zerreler halinde yağmur damlası şeklinde verilir. Bu nedenle bu yöntem
doğal sulamaya en yakın yöntemdir. Yağmurlama sulamada su kapalı borularla
mekanik püskürtücülere taşınır ve belirli bir basınçla toprağa verilir. Bütün
arazilerde uygulanabilir olması, arazi tesviyesine gerek olmaması, geçirgenliği
yüksek topraklarda diğer sulama yöntemlerine göre daha yüksek sulama
randımanı sağlaması, sulama suyunun yetersiz olduğu yerlerde geniş alanların
sulanmasına olanak sağlaması, tarla kanallarına ve mandallara ihtiyaç
duyulmaması, arazi kaybının olmaması ve işçilik masrafının az olması bu
yöntemin avantajlarıdır. İlk tesis masrafının çok yüksek olması, Rüzgârlı
yerlerde suyun homojen dağılmaması, çiçeklerin tozlaşma döneminde olumsuz
etkilerinin olması ve koza çürüklüğü etmenlerinin yoğun olduğu yörelerde koza
çürüklüğünü artırması bu yöntemin dezavantajlarıdır.

Fotoğraf 3.7: Yağmurlama sulama yöntemi



Damlama Sulama Yöntemi: Sulama suyunun filtre edilerek süzüldükten sonra,
eriyebilir gübrelerle veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar
halinde düşük bir basınç ile verilmesine damlama sulama denir. Bu yöntemin
diğer sulama yöntemlerine göre; işgücünden tasarruf sağlanması, sulama
suyundan tasarruf edilmesi, sulama ve gübreleme etkinliğinin artırılması, gibi
üstünlükleri bulunmaktadır. Damlama sulama sisteminin asıl amacı bitkinin
ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktır. Bu
sistemde, toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı
damlatıcılar yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir
sistemdir. Bu sistemin çalıştırılması için gerekli olan basınç yağmurlama
sulama sistemlerine göre daha azdır. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile
her bitkinin etkili kök derinliğine kadar götürülmektedir. Damlama sulama
sistemi lif bitkileri içerisinde en çok pamukta kullanılmaktadır.

3.3.1. Pamukta Sulama
Pamuğun su ihtiyacı 400-600 mm arasında değişir. Pamuk bitkisinin su ihtiyacı bitki
ve toprak durumuna bakılarak anlaşılabilir.
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Pamuk bitkisinin su ihtiyacı belirtileri şunlardır:







Bitkide genel bir durgunluk ve pörsüme görülür
Yaprak rengi koyulaşır
Saptaki kırmızılık tepe tomurcuğuna kadar ilerler
Hızlı bir çiçeklenme başlar
Silkme çoğalır
Koza oluşumu azalır ve kozalar küçülür

Özellikle beyaz çiçek bitkilerin tepesine iyice yaklaşmış ve bu durum tüm tarlada açık
olarak izleniyorsa sulama zamanı geçmiştir. Bu durum meydana gelmeden sulama
yapılmalıdır.
Toprağın incelenmesinde, toprağın 15-30 cm derinliğinden alınan örnek, avuç içinde
2-3 kez sıkıldığında toprak top biçiminde kalmıyorsa sulama zamanının geçtiği kabul edilir.
Toprak top gibi bütün kalıyor, fakat hafif bir bastırma ile dağılıyorsa sulamaya hemen
başlanmalıdır. Toprak top haline getirildikten sonra 30-40 cm yükseğe fırlatılıp yere
düştüğünde dağılmıyor veya büyük parçalar halinde dağılıyorsa sulama zamanının gelmediği
anlaşılır.
Pamukta sulama zamanını; iklim koşulları, toprak özellikleri ve bitkinin gelişme
durumu belirler. Pamuk, ekimden çiçeklenme başlangıcına su ihtiyacını toprakta tutulan kış
ve ilkbahar yağışlarından karşıladığından bu dönemde su verilmesine gerek yoktur. Fakat
anormal bir kuraklık, bitki gelişmesinde gerileme görülürse çiçeklenme başlangıcından önce
de sulama yapılmalıdır. Pamuk bitkisi en fazla suya çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyar. İlk
sulamadan sonra, topraktaki nem durumu ve bitki kontrolleri yapılarak, 15 gün aralıklarla
sulama yapılmalıdır. Sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında, sulama aralığı
10 güne kadar inebilir. Koza olgunlaşmasının başladığı dönemde bitki büyümesinin
yavaşlaması, kozaların açmaya başladığı dönemde tamamen durması gerekir. Bu dönemde
büyüme gösteren bitkilerde, kozalar geç olgunlaşır ve kozaların birçoğu açmadan yeşil kalır.
Son suyun ise bitkide yaklaşık %5-10 oranında koza açımının olduğu dönemde uygulanması
ve daha sonra sulama yapılmaması gerekir.

3.3.2. Ketende Sulama
Ülkemizde keten yetiştiriciliğinde genellikle sulama yapılmaz. Fakat kurak bölgelerde
lif keteni yetiştiriciliği yapılıyorsa sulama yapılması gereklidir. Ketenin su ihtiyacının
karşılanması erken ekim ile karşılanabilir. Bunun için özellikle lif ketenlerinin ekimi erken
yapılmalıdır. Ekim bölgesindeki yüksek oransal nem ile ketenin yetişmesi için yeterli su
miktarını karşılamış olur. Kurak bölgelerde lif ketenleri 1-2 defa sulanmalıdır.
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3.3.3. Kenevirde Sulama
Kenevir bitkisi yıllık yağışı 700 mm’nin üzerinde olan bölgelerde sulanmadan
yetiştirilebilir. Bu miktarın altında yağış alan, kurak bölgelerde 2-4 kez sulama yapılmalıdır.
Kenevir özellikle ilk gelişme dönemlerinde suya fazla ihtiyaç duyar. Bu dönemde mutlaka
sulama yapılmalıdır. Kenevir tarımı tohum üretimi için yapılıyorsa en az dört sulama
yapılmalıdır. Çünkü bitkilerin ileri gelişme dönemlerinde yapılan sulama olgunlaşmayı
geciktirir dolayısı ile tohum verimi ve kalitesi artar.

3.4. Lif Bitkilerinde Gübreleme
Lif bitkileri yetiştiriciliğinde birim alandan alınacak ürün miktarını ve kalitesini
artırabilmek için bilinçli bir gübreleme yapmak gereklidir. Bilinçli gübreleme, toprak ve
bitki analizleri sonucunda eksik olan bitki besin maddelerinin uygulanmasıyla mümkündür.
Ülkemizde kullanılan klasik gübreleme yöntemlerine ek olarak özellikle son yıllarda
pamukta Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin (BGD) kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
Gübrelemede çiftlik gübresi ve yeşil gübreleme de oldukça önemlidir. Yetiştiricilik
yapılacak alanlarda bu gübrelerin kullanımına dikkat edilmelidir.

3.4.1. Pamukta Gübreleme
Pamuk yetiştiriciliğinde iyi ve kaliteli bir ürün için mutlaka gübreleme yapılmalıdır.
Öncelikle çiftlik gübrelerinin ve yeşil gübrelemenin yapılması önemlidir. Yetiştiricilik
yapılacak alanda organik madde miktarı düşükse 2-3 yılda bir dekara 2 ton çiftlik gübresi
sonbaharda uygulanmalıdır. Yeşil gübrelemede ise; pamuk hasadından sonra mibzerle veya
serpme olarak ve dekara 10-12 kg fiğ tohumu ekilir. Gelişmesini sonbaharda ve ilkbaharda
sürdüren fiğ bitkisi, pamuk ekiminden 2-3 hafta önce ve %5-10 çiçeklenme görüldüğünde
toprağa karıştırılır. Toprakta fiğin çürümesi için yeterli nem yoksa tarla mutlaka pamuk
ekimden önce sulanmalıdır.
Pamukta kimyasal gübreler kullanılmadan önce toprak ve bitki analizleri yaptırılmalı
ve kullanılacak gübre çeşit ve miktarı analiz sonuçlarına göre belirlenmelidir. Ülkemizde
pamuk bitkisine verilecek ortalama gübre miktarları yetiştiricilik yapılan bölgelere göre
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bölgeler

Verilecek Gübre Miktarı
Azot (kg/da)
Fosfor (kg/da)
12-14
4-5
9-12
4-5
8-10
4-5

Çukurova
Ege
Güneydoğu
Anadolu
Antalya
9,5-11
5-6
Tablo 3.1: Pamukta bölgelere göre verilecek gübre miktarları
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Bu tabloda verilmeyen potasyumlu gübreler yapılacak toprak analizlerinin sonuçlarına
göre verilmelidir. Ülkemizde en çok kullanılan kompoze gübreler 20-20-0 ve 15-15-15
gübreleridir. Pamuk yetiştiriciliğinde, bitki fizyolojisinde amaçlanan yönde değişiklik
meydana getirmek için bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin (BGD) uygulanması son
yıllarda yaygınlık kazanmıştır.
Pamukta kullanılacak gübre miktarı, iklim koşullarına, toprak yapısına, sulama
koşullarına, pamuk çeşidine, ürün ve gübre fiyatlarına göre değişir. Uygun gübreler
seçildikten sonra serpme veya bant yöntemi ile toprağa verilmelidir. Serpme yönteminde
gübreler dağıtıcılar ile toprak yüzeyine serpilir. Özellikle azotlu gübrelerin serpme olarak
uygulandıktan sonra, kısa sürede toprağa karıştırılması gerekir. Aksi halde gaz halinde
önemli ölçüde azot kaybı olmaktadır. Bu yöntemde mineral maddeler toprakla daha fazla
temas ettiklerinden, toprak zerreleri etrafında tutulmaları artar. Bu durum özellikle fosforlu
gübreler için önemlidir. Banda uygulama yöntemi besin maddelerinin etkinliğinin korunması
bakımından en iyi yöntemdir. Pamukta besin maddeleri en çok çiçek ile koza dönemi
arasındaki bir aylık sürede alınmaktadır.
Pamuk tarımında azotlu gübreler iki seferde uygulanmalıdır. Azotlu gübrelerin ilk
yarısı ekimle beraber verilmeli ve 8-10 cm derinliğe karıştırılmalıdır. Azotlu gübrelerin diğer
yarısı ise çiçeklenme başlangıcında ve birinci sudan önce verilmelidir.
Fosforlu gübreler ekimden en az 2-3 hafta önce verilmelidir. Fosforlu gübreler azota
göre daha derine, bitki kök sisteminin erişebileceği derinliğe verilmelidir. Bu nedenle fosfor
serpme olarak uygulanır ve pullukla 20-25 cm derinlikte toprak altına karıştırılır. Özellikle
ilkbaharda pullukla sürüm yapılmayacaksa, fosfor sonbaharda pulluk altına uygulanmalıdır.
Potasyumlu gübreler azotun ilk uygulaması ile birlikte verilmelidir.

3.4.1. Ketende Gübreleme
Keten bitkisi topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırmadığından ülkemizde
genellikle gübreleme yapılmadan yetiştirilir. Fakat kaliteli lif elde edebilmek için
gübrelenmeye ihtiyacı vardır. Ketene bitkisine verilecek gübre miktarları toprak analizleri ile
belirlenmelidir. Analiz yapılmamışsa genel olarak gübreleme aşağıda şekilde yapılmalıdır:
Azotlu gübreler; yağlık ketenlerde 12 kg/da, lif ketenlerinde ise 4 kg/da olacak şekilde
verilmelidir. Azot gübrelemede azotun 2/3’ü ekimle, 1/3’ü ilk gerçek yaprak çıktıktan sonra
toprağa verilmelidir.
Fosforlu gübreler; yağlık ketenlerde 4 kg/da, lif ketenlerinde ise 2 kg/da olacak şekilde
verilmelidir. Fosforlu gübrelerin yarısı ekimle beraber, kalan yarısı ise ilk gerçek yaprak
çıktıktan sonra uygulanmalıdır.
Potasyumlu gübreler; yağlık ketenlerde 9 kg/da, lif ketenlerinde ise 8 kg/da olacak
şekilde verilmelidir. Potasyumlu gübrelerin 2/3’ü ekimden önce, 1/3’ü ekimle beraber
uygulanmalıdır.
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3.4.1. Kenevirde Gübreleme
Kenevir bitkisi pamuk ve ketene göre topraktan fazla besin maddesi kaldırır. Bu
nedenle hem organik hem de ticari gübreler mutlaka uygulanmalıdır. Kenevirde sonbaharda
dekara 2-4 ton çiftlik gübresi verilmeli ve karıştırılmalıdır. İlkbaharda ekimle birlikte azotlu
ve fosforlu gübreler verilerek gübreleme yapılmalıdır. Dekara saf halde 8-12 kg azot gelecek
şekilde amonyum sülfat veya amonyum nitrat ile 6-8 kg/da saf fosfor gelecek şekilde süper
fosfat gübresi verilmelidir. Kenevirde özellikle süper fosfat ve amonyum sülfat gübreleri sap
ve lif verimini olumlu yönde etkiler.

3.5. Lif Bitkilerinde Uygulanan Bazı Özel bakım İşlemleri
Pamuk bitkisinde verimi artırmak ve lif kalitesini yükseltmek için çiçek döktürme,
yaprak döktürme ve tepe kırma gibi bazı uygulamalar bulunmaktadır.

3.5.1. Çiçek Döktürme
Bu işlem bazı çiçeklerin ve tomurcukların koparılması suretiyle, kalanlardan daha iyi
bir ürün alınması amacıyla uygulanmaktadır. Çiçeklenme döneminde 25 gün süreyle çiçek
ve tomurcuklar elle koparılarak uygulanan bir işlemdir.

3.5.2. Yaprak Döktürme
Yaprak döktürme işlemi; sonbaharda fazla gölgelenmeyi önlemek, olgun kozaların
güneşlenmesini ve havalanmasını artırarak daha erken açılmalarını sağlamak amacıyla
yapılan bir işlemdir. Yaprak döktürmeyle, özellikle makineyle pamuk hasadı kolaylaşır. Açık
kozalardan sarkan kütlülerin yapraklar tarafından kirletilmesi, boyanması ve kütlüye
karışarak çırçırlamada zorluk yaratan kuru yaprak kalıntılarının oluşması önlenmiş olur.
Yaprak döktürme kozaların 36-60 günlük olduğu dönemde yapılır. Bu amaçla yavaş
etkili kimyasal maddeler kullanılır. Kuvvetli ve hızlı etkili kimyasalların kullanılması
durumunda yapraklar parçalanır ve life karışarak değer kaybına neden olur. Yaprak
döktürme işleminde kullanılan başlıca kimyasal maddeler şunlardır:







Kalsiyum Siyanamid: Yaprak döktürme işleminde en fazla kullanılan ve toz
halinde bir maddedir. Kalsiyum siyanamid 2-2,5 kg/da olarak kullanılır.
Kullanılan kimyasalın etkili olabilmesi için nemli yaprakla en az 2 saat temas
etmesi gerekir.
Mono Sodyum Siyanamid: Bu madde kalsiyum siyanamid ile aynı miktarda
kullanılır.
Amonyum Tiyo Siyanat: Amonyum tiyo siyanat 0,5-1 kg/da olarak suda
eritilerek kullanılır. Geniş alanlarda uçakla püskürtme şeklindeki uygulama
yapılabilir.
Potasyum Siyanat: Potasyum siyanat 0,5-1 kg/da olarak kullanılır.
Amino-triazola: Bu kimyasal diğerlerinden ayrı olarak pamuğa zarar vermeden
yaprak döktürme özelliğine sahiptir.

41

3.5.3. Tepe Kırma
Tepe kırma işlemi vejetatif büyümeyi durdurmak suretiyle pamukta olgunlaşmayı
erkenleştirmek ve verimi yükseltmek amacıyla denenen bir işlemdir. Kozalar açtıktan veya
çatladıktan birkaç hafta önce sap ve dalların uçlarını alarak uygulanmaktadır.

3.6. Lif Bitkilerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlarla Mücadele
3.6.1. Lif Bitkilerinde Görülen Hastalıklar
Bir etkenin devamlı rahatsız etmesi sonucu bitkideki fizyolojik olayların normalden
sapması ve bitkinin bu durumu gözle görülebilir karakteristik belirtilerle sergilemesine bitki
hastalığı olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak lif bitkilerinde hastalık meydana
getiren, dolayısıyla verim ve kalite kayıplarına neden olan, bazı durumlarda hiç verim
alınamamasına neden olan birçok hastalığın varlığından bahsedilebilir. Lif bitkilerinde
görülen bu hastalıklar şunlardır:


Pamuk Bitkisinde Görülen Hastalıklar

Pamuk bitkisinde görülen önemli hastalıklar şunlardır:






Fusarium ve Verticillium Solgunlukları
Pamuk Köşeli Yaprak Leke Hastalığı
Pamuk Pası
Fide Kök Çürüklüğü
Pamuk Kök Çürüklüğü

Fotoğraf 3.8: Fusarium solgunluğu



Keten Bitkisinde Görülen Hastalıklar

Keten bitkisinde görülen önemli hastalıklar şunlardır:




Pas
Külleme
Fide yanıklıkları
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Kenevir Bitkisinde Görülen Hastalıklar

Kenevir bitkisinde görülen önemli hastalıklar şunlardır:














Antraknoz
Siyah nokta hastalığı
Siyah küf
Mildiyö
Çökerten
Fusarium solgunluğu
Kırmızı çizme
Pas
Bakteriyel yanıklık
Xanthomonas yaprak lekesi
Yonca mozaik
Kenevir çizgi
Kenevir mozaik

Lif bitkilerinde görülen hastalıklarla mücadele için hastalık etmenlerinin neler olduğu
ve bitkinin hangi dönemlerinde daha etkin oldukları iyi bilinmelidir. Bu bilgiler ışığında
hastalığın oluşumunu engelleyecek kültürel tedbirler alınmalıdır. Buna rağmen hastalıklar
meydana geliyorsa kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
Kimyasal mücadele en etkin aynı zamanda insan, bitki ve çevre sağlığı için en
tehlikeli yöntemdir. Bu nedenle hangi ilacın hangi hastalığa, ne zaman, ne miktarda ve nasıl
kullanılacağı iyi bilinmelidir. Kimyasal mücadelede uygun ilaç ve yöntem seçildikten sonra
hangi alet ve ekipmanın kullanılacağı belirlenmeli, olası zehirlenmelere karşı koruyucu
kıyafetler giyildikten sonra ilaçlamaya başlanmalıdır. Lif bitkilerinde görülen fungal
hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara fungusit, bakteriyel hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara
ise bakterisit adı verilir. Zehirlenme durumunda ilgili sağlık kuruluşları hemen
bilgilendirilmelidir.

3.6.2. Lif Bitkilerinde Görülen Zararlılar
Kültür bitkilerinin üretim dönemlerinde; bitkileri; yiyerek, keserek ve emgi yaparak
verim ve kalitelerinin düşmesine neden olan, ayrıca depolanan ürünlerin muhafazası
sırasında bunları yiyerek ve pisliklerini bırakarak verim ve kalitenin düşmesine neden olan
canlılara bitki zararlıları adı verilir. Lif bitkilerinde ekim ve hasat sonrası dönemlerde zarar
oluşturan birçok zararlı bulunmaktadır. Lif bitkilerinde görülen başlıca zararlılar şunlardır:


Pamuk Bitkisinde Görülen Zararlılar

Pamuk üretim alanlarında görülen önemli zararlılar şunlardır:



Beyazsinek
Kırmızı Örümcek
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Pamuk Yaprak Biti
Pamuk Yaprak Piresi
Yeşil Kurt
Pembe Kurt
Kesici Kurtlar
Pamuk Tohum Böceği (Çiğit Emici Böcek)

Fotoğraf 3.9:Bazı pamuk zararlıları (A-Beyaz sinek, B-Kırmızı örümcek, C-Yaprak biti, D-Yeşil
kurt, E-Pembe kurt, F-Pamuk yaprak piresi)



Keten Bitkisinde Görülen Zararlılar

Keten üretim alanlarında görülen önemli zararlılar şunlardır:




Toprak Pireleri
Yaprak bitleri

Kenevir Bitkisinde Görülen Zararlılar

Kenevir üretim alanlarında görülen önemli zararlılar şunlardır:



Toprak Pireleri
Yaprak bitleri

Lif bitkileri zararlılarının biyolojisi ve zarar yaptıkları dönemler belirlenerek kültürel,
biyolojik, fiziksel ve mekanik tedbirler alınmalı ve gerekiyorsa kimyasal mücadele yöntemi
kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Lif bitkilerinde görülen zararlı böceklere karşı kullanılan
ilaçlara insektisit adı verilir.
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Fotoğraf 3.10: İlaçlama

3.6.3. Lif Bitkilerinde Görülen Yabancı Otlar
Bir kültür bitkisinin yetiştirildiği tarlada bulunması istenmeyen tüm bitkiler yabancı ot
olarak adlandırılır. Lif bitkilerinin ekimi sonrası tohumlar çimlendikten sonra beraberinde
gelişen yabancı otlar su ve besin maddelerine ortak oldukları için özellikle lif bitkilerinin ilk
gelişme devrelerinde kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü ilk gelişme devrelerinde yabancı
otlarla yeterli rekabet gücüne sahip değillerdir. Sıraya ekim yapılmışsa, sıra arası dar olan
bitkiler belli gelişme devrelerinden sonra yabancı otlarla yeterince rekabet ederek, normal
gelişmelerini sürdürebilmektedirler. Yabancı otların haricinde bazı parazit bitkilerde lif
bitkileri üretim alanlarında zarara neden olmaktadır. Lif bitkilerinde görülen başlıca yabancı
otlar şunlardır:


Pamuk Bitkisinde Görülen Yabancı Otlar

Pamuk üretim alanlarında görülen önemli yabancı otlar şunlardır:












Pıtrak
Köpek Üzümü
Horoz İbiği
Yapışkan Ot
Darıcan
Hardal
Su Otu
Kanyaş
Tilki Kuyruğu
Çatal Otu
Köpek Dişi Ayrığı
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Fotoğraf 3.11: Pamukta görülen bazı yabancı otlar (A-pıtrak, B-Yabani hardal, C-Darıcan, DTilki kuyruğu, E-Köpek dişi ayrığı, F- Kanyaş)



Keten Bitkisinde Görülen Yabancı Otlar

Keten üretim alanlarında görülen önemli yabancı otlar şunlardır:










Tilki kuyruğu
Ayrık
Darıcan
Yabani yulaf
Karabuğday
Madımak
Yabani hardal
Küsküt

Kenevir Bitkisinde Görülen Yabancı Otlar

Kenevir üretim alanlarında görülen önemli yabancı otlar şunlardır:



Canavar otu
Küsküt

Fotoğraf 3.12: Küsküt otu
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Lif bitkileri üretim alanlarında görülen yabancı otlara karşı alınacak kültürel tedbirler
oldukça önemlidir ve yabancı ot popülasyonunu önemli ölçüde azaltır. Kültürel önlemlerin
yetersiz kaldığı durumlarda yabancı ot kontrolü için kimyasal tedbirler uygulanır. Yabancı
otlara karşı kullanılacak ilaçlara herbisit adı verilir. Herbisit kullanılacak ise, en uygun
ilaçlarla, ideal dozda, yabancı ot için en etkili olduğu zamanda ve uygun yöntemlerle
yapılması gereklidir. Çünkü kullanılan her türlü kimyasal ilaç yabancı otu öldürürken, diğer
bitkilere ve canlı olan toprağa da önemli ölçüde zarar vermektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Lif bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Lif bitkilerinde çapalama yapınız.

 Lif bitkilerinde sulama yapınız.

 Lif bitkilerinde gübreleme yapınız.

 Lif bitkilerinde hastalık, zararlılar ve
yabancı otlarla mücadele ediniz.

Öneriler
 Hangi bitkilerde çapa yapılacağını
belirleyiniz.
 Çapalama zamanlarını belirleyiniz.
 Çapalamayı nasıl yapacağınıza karar veriniz.
 Uygun alet ve ekipmanı temin ediniz ve
gerekli ayarlarını yapınız.
 Tekniğine uygun olarak çapalama işlemini
yapınız.
 Sulama zamanını belirleyiniz.
 Sulama yöntemini belirleyiniz.
 Yeterli miktarda su kullanınız.
 Uygun dönemlerde sulama yapınız.
 Tekniğine uygun sulama yapınız.
 Toprak analizi yaptırınız.
 Analiz sonuçlarını değerlendiriniz.
 Uygun gübreleri belirleyiniz.
 Gübre verme zamanlarını belirleyiniz.
 Gübreyi uygun şekilde toprağa veriniz.
 Hastalık, zararlılar ve yabancı otları tespit
ediniz.
 Kültürel mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Mekanik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
 Fiziksel mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Biyolojik mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
 Kimyasal mücadele yöntemlerini
uygulayınız.
 İlaçlama yaparken tüm güvenlik tedbirlerini
alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Pamukta birinci çapalama fidelerin 2-3 yapraklı olduğu dönemde yapılır.

2.

(

) Ülkemizde keten yetiştiriciliğinde genellikle sulama yapılmaz.

3.

(

) Kenevir bitkisi pamuk ve ketene göre topraktan az besin maddesi kaldırır.

4.

(

) Pamukta bazı çiçeklerin ve tomurcukların koparılması suretiyle, kalanlardan daha

iyi bir ürün alınması amacıyla yapılan işleme yaprak döktürme denir.
5.

(

) Ayrık otu keten bitkisinde görülen parazit bitkilerden biridir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Kenevirde ilk çapa bitkiler ……………… cm boya ulaşınca yapılır.

7.

Pamuğun su ihtiyacı ………………………….. mm arasında değişir.

8.

Pamuk tarımında azotlu gübreler ……………. seferde uygulanmalıdır.

9.

Kenevirde

sonbaharda

dekara

………..

ton

çiftlik

gübresi

verilmeli

ve

karıştırılmalıdır.
10.

Tepe kırma işlemi pamukta kozalar açtıktan veya çatladıktan birkaç hafta önce sap ve
dalların ………………. alarak uygulanmaktadır.

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 “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Pamukta çapalama yapınız.
 Çapalama yapmak

Malzemeler
o Çapa makineleri
o El çapaları
o Kayıt defteri ve takvim
o Metre
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında pamuk bitkisinde çapalama yapmak için aşağıda listelenen
davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Çapalama yöntemini belirlediniz mi?
2. Pamuk fidelerinin 2-3 yapraklı olduğu dönemde ilk çapayı el çapaları
ile yaptınız mı?
3. İkinci çapalama için ilk çapadan 2-3 hafta sonrasını beklediniz mi?
4. İkinci çapalamayı çapa makineleri ile yaptınız mı?
5. Üçüncü ve dördüncü çapala için sulama sonrası ve yabancı ot
durumuna göre tarla kontrolleri yaptınız mı?
6. Çapalama derinliklerine dikkat ettiniz mi?
7. Çapalama makinelerinde sıra arası mesafelere göre uygun ayar
yaptınız mı?
8. Çapalamada bitkilerin zarar görmemesine dikkat ettiniz mi?
9. Çapalama için gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME KAZANIMI

Lif bitkilerinin bitki türüne göre hasadını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Lif bitkilerinde erken ve geç hasatta meydana gelebilecek olumsuzlukları ve
ekonomik zararları araştırınız.
Lif bitkilerinin hasat sonrası nasıl pazarlandığını ve alımların kimler tarafından
yapıldığını araştırınız.
Lif bitkilerinin değerlendirme yöntemlerini araştırınız.

4. LİF BİTKİLERİNDE HASAT
4.1. Lif Bitkilerinde Hasat Kriterleri ve Hasatta Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Lif bitkilerinin hasadı yetiştiriciliğin önemli aşamalarından biridir. Lif bitkileri değişik
amaçlar için üretimi yapılan bitkiler olduğundan (lif, yağ, tohum) hasat dönemlerinin iyi
bilinmesi gereklidir. Pamuk, keten ve kenevir bitkilerinin kendine has olgunluk kriterleri
bulunmaktadır.

4.1.1. Pamuk Hasadı
Pamuk hasadı; pamuğun ekim zamanına, yetiştirildiği bölgeye, pamukta uygulanan
kültürel işlemlere, pamuğun hastalık ve zararlılardan etkilenme durumuna ve pamuktan
sonra ekilecek bitkinin ekim tarihine göre değişiklik gösterir. Hasat dönemi Çukurova
Bölgesinde ağustos sonlarında başlar ve kasım ayı başına kadar devam eder. Ege Bölgesi ve
Antalya’da ise eylül ayı ortalarından başlayıp kasım sonuna, bazen aralık ortalarına kadar
devam eder.
Pamuğun en önemli hasat kriteri kozaların dolayısıyla liflerin olgunlaşması
durumudur. Olgunlaşıp hacimleri artan pamuk lifleri, kozayı çatlatarak dışarı doğru taşar.
Pamuk hasadı açılabilen ve açılmayan kozalar olmak üzere iki tipte yapılır. Açılmayan
kozalarda (ülkemizdeki yerli pamuk çeşitleri) yapılan hasada ‘kütlü’ hasadı adı verilir. Açık
kozalı pamuk türlerinde tam olduğu ve çenetler birbirinden ayrıldıklarından kütlü (çekirdekli
pamuk) tamamen ortaya çıkar. Kapalı koza türlerinde ise çenetler birbirinden çok az
ayrıldıkları için lifler koza içerisinde kapalı kalır.
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Pamukta kozaların olgunlaşması aşağıdan yukarıya doğru olur. Bu durumda önce alt
sonrada tepe dallarındaki kozalar açılır. Bu durumda pamuğun toplanması belli bir süre
içerisinde ve birkaç aşamada yapılabilir. En alt dalın ilk kozası ile en üst dalın en son
kozasının açılması arasında 50-90 gün (ortalama 50-70 gün) bir zaman farkı vardır.

Fotoğraf 4.1: Hasat olgunluğuna gelmiş pamuk

Hasat olgunluğundan önce toplanan pamuk liflerinin sanayide kullanım değerleri
düşük olur. Geç hasat edilen pamuk liflerinde renk ve parlaklık kaybolur, lif ve çekirdek
ağırlığı azalır.
Ülkemizde pamuk hasadı çoğunlukla elle yapılır. Son yıllarda pamuk hasat
makinelerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Pamukta elle hasat yapıldığında daha
temiz ve kaliteli pamuk elde edilebilir.


Elle Pamuk Hasadı

Pamuk hasadı ülkemizde genellikle 2-3 kez ve elle toplanarak yapılır. Kozaların
yaklaşık %60-70’i açtığında birinci el hasadı yapılır. Birinci el hasadından sonra 15-20 gün
aralıklarla ikinci ve üçüncü el hastaları yapılır. Birinci elde hasat edilen pamukların kalitesi
diğer ellere göre daha iyidir. Elle hasadın en önemli sıkıntılarından biri işgücüdür. Bu
nedenle pamuk kozalarının %55-60’ının açıldığı dönemde yaprak döktürücü bazı
kimyasallar (defoliantlar) kullanılarak, yaprakların dökülmesi sağlanır. Bu durumda kozalar
7-10 gün sonra tamamen açılmış olur ve hasat bir kerede tamamlanabilir. Hasatta dikkat
edilecek en önemli husus sonbahar yağışlarından önce işlemin bitirilmesidir.

Fotoğraf 4.2: Elle pamuk hasadı

52



Makineyle Pamuk Hasadı

Ülkemizde son yıllarda uygulanan bir hasat yöntemidir. Pamuk hasat makineleri ile bir
saatte birinci elde 10-15 dekar, ikinci elde ise 15-20 dekar alan hasat edilebilmektedir.
Birinci elde bir saatte toplanan pamuk miktarı, tarla verimine de bağlı olarak 4-5 ton kadar
olmaktadır. Makine ile hasatta sadece gündüz çalışırsa 450-500 işçinin toplayabileceği,
gündüzle beraber gece de çalışılırsa 700-750 işçinin toplayabileceği miktarda pamuk hasadı
yapılabilir. Makine ile hasadın en önemli sorunu hasat kayıplarıdır. İyi bir arazi hazırlığı
yapılmış ve bitki makineli hasada uygun yetiştirilmişse bu kayıpları %2-3 gibi düşük
seviyelere indirilebilir.

Fotoğraf 4.3: Makine ile pamuk hasadı

4.1.2. Keten Hasadı
Keten bitkisi lif ve yağ için yetiştirilmektedir. Bu nedenle hasat zamanı lif ve tohum
kalitesi açısından önemlidir. Keten bitkisi dört farklı dönemde hasat edilebilir. Bu dönemler
şunlardır:


Yeşil Olum Dönemi

Yeşil olum döneminde ince ve yumuşak lif elde etmek amacıyla bitkiler tamamen
yeşilken hasat yapılır. Bitkilerde çiçeklenme yeni başlamış ve kapsüller oluşmuştur.

Fotoğraf 4.4: Ketende yeşil olum dönemi
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Yeşil-Sarı Olum Dönemi

Yeşil-sarı olum döneminde bitkinin lif verimi yüksek, tohumların yağ verimi ise
düşüktür. Bu dönemde bitkinin alt yaprakları sarararak dökülmeye başlamış, kapsüller
tamamen oluşmuş ve keten sapları sararmaya başlamıştır. Lif ketenleri genellikle bu
dönemde hasat edilir.


Tam (Sarı) Olum Dönemi

Tam (sarı) olum döneminde lif ve tohumlarından yararlanılmak istenen ketenler hasat
edilir. Tam olum döneminde saplar tamamen sararır, yaprakların bir kısmı dökülür, kapsüller
olgunlaşır, renkleri sararır ve bir kısmı çatlamaya başlar. Tohum olgunlaştığı için tohum ve
yağ verimi yüksek olur.

Fotoğraf 4.5: ketende tam olum dönemi



Ölü Olum Dönemi

Ölü olum döneminde yapraklar tamamen dökülür, kapsüller çatlar, sap ve kapsüllerin
rengi esmerleşir. Bu dönemde tohumlar tamamen olgunlaşmıştır. Yağ verimi ölü olum
döneminde en yüksek seviyededir. Fakat lifler sertleşmiş ve kalitesi düşmüştür. Liflerin
kopma dayanıklılıkları azalır. Ülkemizde genel olarak keten hasadı bu devrede yapıldığından
lif kalitesi düşüktür.
Keten hasadı ülkemizde çoğunlukla elle yapılmaktadır. Makine ile keten hasadı ise
ülkemizde uygulanmayan bir yöntemdir.

Fotoğraf 4.6: Elle keten hasadı
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Lif ve yağ elde etmek amacıyla ketenler genel olarak kökleri ile sökülerek hasat edilir.
Bu şekilde hasat yapılırken tarladaki lifler demet halinde tutulur ve çekilerek kökleri ile
birlikte topraktan çıkarılır. Daha sonra saplar öbekler halinde tarlaya dizilir. Elle hasat
yöntemini dışında orak veya çayır biçme makine ile hasat yapılabilir. Fakat lif ketenlerinin
makine veya orakla hasadı üretim açısından doğru değildir.
Lif ketenlerinin sap verimleri 200-600 kg/da, lif verimi 20-100 kg/da ve tohum verimi
ise 20-60 kg/da arasında değişmektedir. Yağ ketenlerinde tohum verimi 60-230 kg/da
arasında değişmekle beraber ortalama 150 kg/da’dır.

4.1.3. Kenevir Hasadı
Kenevir bitkisinde erkek ve dişi bitkilerin ayrı olduğundan olgunluk dönemleri ve
hasat zamanları birbirinden farklıdır. Erkek bitkiler dişi bitkilerden daha erken olgunlaşır.
Erkek bitkilerde hasat kriterleri yaprakların dökülmeye başlaması ve sapın sararmaya
başlamasıdır. Dişi kenevirlerde ise tohum erkek bitkilerin olgunlaşmasından 4-5 hafta sonra
olgunlaşır.
Ülkemizde kenevir hasadı üç farklı yöntemle yapılabilir. Bu yöntemler şunlardır:


Kastamonu Yöntemi İle Hasat

Kastamonu yöntemi ile hasatta erkek bitkiler olgunlaşınca dişi bitkilerle birlikte elle
sökülerek veya biçim makineleriyle dipten biçilerek hasat edilir. Söküm zamanında toprak
kuru ise hasattan bir hafta önce sulanarak tava gelmesi sağlanmalıdır. Sapları kesilen erkek
ve dişi kenevirler yan yana serilerek tarlada kurumaya bırakılır. Güneşlenme durumuna göre
10-15 gün içinde kuruyan saplar demetler halinde bağlanarak lif elde etmek amacıyla
havuzlama işlemine tabi tutulur. Erkek kenevir saplarından elde edilen liflerin kalitesi dişi
kenevirlerden daha yüksek olduğu için erkek ve dişi kenevir sapları ayrı ayrı demet yapılarak
havuzlanmalıdır. Bu yöntemde tohum elde edilemez.


Gümüşhacıköy Yöntemi İle Hasat

Gümüşhacıköy yöntemi ile hasatta erkek kenevirler, dişi kenevirler olgunlaşıncaya
kadar hasat edilmeden bekletilir. Daha sonra hepsi birden hasat edilir. Bu hasat yönteminde
erkek sapların hasadı gecikeceği için lifleri ve sapları sertleşir. Hasat edilen saplar tarlada
kuruduğu için ayrıca kurutmaya gerek yoktur. Bu yöntemde dişilerden tohum alınabilir.
Tohum alındıktan sonra erkek ve dişi saplar birlikte veya ayrı ayrı havuzlanır.


Ünye-Fatsa Yöntemi İle Hasat

Ünye-Fatsa yöntemi ile hasatta erkek kenevirler olgunlaşınca dişi kenevirlerin
arasından elle çekilerek hasat edilir. Dişi kenevirler tohumları olgunlaşıncaya kadar tarlada
bekletilir ve tohumları olgunlaşınca hasat edilir. Bu yöntemde dişi kenevir bitkilerinin
tohumlarından, ayrıca hem erkek hem de dişi bitkilerin liflerinden faydalanılır.
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Kenevir hasadı elle veya makine ile yapılır. Elle hasatta önceden tarlanın sulanarak
toprağın tava getirilmesi gerekir. Aksi halde saplar kolayca sökülmezler. Elle hasatta orak ve
tırpan kullanılarak da yapılabilir. Makine ile hasat çayır veya orak makineleri ile yapılır.

Fotoğraf 4.7: Kenevir hasadı (A-Elle hasat, B-Makine ile hasat)

Kenevirde lif tiplerinde 25-50 kg/da, tohum tiplerinde 80-100 kg/da tohum alınır. Sap
verimi tohum tiplerinde 600-1000 kg/da, lif tiplerinde 1000-2000 kg/da’dır. Lif miktarı kısa
boylu ve tohum tiplerinde 80-100 kg/da, lif tiplerinde ise 80-300 kg/da’dır.

4.2. Lif Bitkilerinin Harman ve Harmanda Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Lif bitkilerinin harman işlemi diğer tarla bitkilerinde olduğu gibi (tahıllar)
anlaşılmamalıdır. Pamukta hasat edilen kütlü içindeki lif ve çiğitlerin birbirinden ayrılması
harman olarak adlandırılabilir. Keten ve kenevir bitkilerinde ise harman bu bitkiler için özel
bir işlem olan havuzlama için bir ön hazırlık olarak kabul edilebilir.

4.2.1. Pamukta Harman İşlemi
Hasat edilen pamuklarda lif ve çiğitlerin birbirinden ayrılması gerekir. Bu işleme
çırçırlama adı verilir. Hasat esnasında pamukların yabancı maddeler bulaşıp kirlenmemesine
özen gösterilmeli ve ıslak olarak toplanmamalıdır. Çırçırlama işlemi uygulanacak pamuklar
bez torbalara konulmalı, naylon torba veya gübre çuvalı kullanılmamalıdır. Çırçırlama işlemi
için imal edilmiş makineler kullanılmaktadır. Bu makineler testereli ve merdaneli olmak
üzere tiptir.
Testereli tip makinelerde kütlü üzerinde bulunan lifler yatay bir mil üzerinde dizili
olan daire şeklindeki testereler aracılığı ile alınır ve fırçalarla toplama haznesine bırakılır.
Testereli tip makinelerin çalışma hızı oldukça yüksektir.
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Merdaneli tip makineler çelik bıçaklar ile bir veya iki adet merdaneden imal
edilmiştir. Merdaneler ağaçtan imal edilmiş olup üzerleri pamuktan yapılmış 5 cm
kalınlığında bir yelken bezi ile kaplıdır. Merdane üzerindeki kalın bezin üzerine pamuk
liflerini yakalaması amacıyla oyuklar açılır. Bu tip makineler uzun lifli pamuk çeşitleri için
daha uygundur. Merdaneli tip makinelerin çalışma hızı testereli tiplere göre daha düşüktür.

Fotoğraf 4.8: Çırçırlama makinesi

4.2.2. Keten ve Kenevirde Harman İşlemi
Hasadı yapılan keten bitkileri, kökleri bir tarafa, kapsülleri diğer tarafa gelecek şekilde
tarlaya sıralar halinde serilir ve kurumaya bırakılır. Kurutma sonunda, yaprakları kuruyup
dökülen keten sapları sarı renk alır. Daha sonra keten sapları tekrar demetlenir. Demetler
çardak veya çatı şeklinde birleştirilerek 5-7 gün süreyle tarlada kurutulur ve sonra kendi
saplarıyla bağlanırlar.

Fotoğraf 4.9: Kurutma sonrası demetlenmiş ketenler

Hasat edilen kenevir saplarındaki meyve ve yapraklar uzaklaştırılır. Daha sonra 20-30
sap bir araya getirilerek demet yapılır. Bu demetler tarlada 3-4 gün kurumaya terk edilir.
Kuruyan ve saplar iyice ağaran kenevir bitkileri için (dişi bitkilerin tohumları alındıktan
sonra) havuzlamaya geçilir.
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Fotoğraf 4.10: Demet yapılmış kenevirler

4.3. Lif Bitkilerinin Depolanmasını ve Muhafazası
Lif bitkileri hem yağ hem de lifleri için yetiştirildiği için depolama ortamları
yetiştirme amacına göre düzenlenmelidir. Lif bitkilerinin kalitesine etki eden en önemli
faktörlerden bir tanesi de depolama koşullarıdır. Deponun; yapısı, nem oranı, sıcaklığı ve
temizliği lif ve tohum kalitesinde etkilidir.

Fotoğraf 4.11: Modern bir depo

Pamuk döküm halinde veya çuvallar içerisinde açıkta bırakılmamalıdır. Çünkü
pamuklar hem kirlenir hem de nem almak suretiyle kalite kaybına uğrarlar. Nemlenen
pamukta kızışma başlar ve kızışan pamuk lifleri kolayca kırılır, lekelenir ve lifler birbirine
karışıp yumak haline gelir. Kütlü pamuk depolanmadan önce tohum nemi %10’un altına
düşürülmelidir. Pamuk kapalı depolarda veya sundurmalarda depolanmalıdır. Depolanacak
ürün alan hacminin 3/4’ü kadar kütlü pamuk konmalıdır.
Keten bitkisinden elde edilen lifler nem oranı %90 olan ve korunaklı depolarda
muhafaza edilmelidir. Kenevirde ise çırpılmış lifler taranarak demet halinde ikiye katlanır ve
balya haline getirilir. Balyalar nem oranı ayarlanmış depolarda muhafaza edilir ve daha sonra
satışa sunulur.
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Fotoğraf 4.12: Uygun olmaya şartlarda muhafaza

Lif bitkilerinin muhafaza edileceği depo ve sundurmaların başlıca özellikleri aşağıdaki
gibi olmalıdır:



Kapalı depoların tabanları, pamuklara yabancı madde karışmasını ve
kirlenmesini önleyecek ve rutubeti geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
Depoların duvarları ve çatısı, pamuğu her türlü hava koşullarından koruyacak
şekilde ve özellikte yapılmalıdır.

Fotoğraf 4.13: Uygun olmayan depo ortamı







Depo tabanına tahta veya tuğla ızgara konduktan sonra çuvallar istiflenmelidir.
Depolar, zeminden en az 25 cm yükseklikte bulunmalıdır.
Sundurma tabanlarının yerden yüksekliği en az 25 cm olmalıdır.
Sundurmaların tabanı beton veya aralıkları taş döşeli olarak yapılmalıdır.
Depo ve sundurmalarda yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
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Fotoğraf 4.14: Balya haline getirilmiş lif bitkileri

Tohum için yetiştirilen lif bitkilerinin depolanmasında depo içindeki hava neminin
%75’in üzerine çıkmamasına dikkat edilmelidir. Depolanan tohumlardaki nem oranı %10
olmalıdır. Bu değerin üzerine çıkarsa hastalık etmenleri faaliyetlerini artırır ve ürünün
bozulmasına neden olurlar. Yağlı tohuma sahip lif bitkileri özel yapılmış silolarda veya
depolarda saklanmaktadır. Ürün depo içerisinde dökme olarak bulunuyorsa depoda sıcaklık
yükselmesini ve kızışmayı önlemek için, havalandırma işleminin çok dikkatli yapılması
gerekir. Sıcaklığın yükselmesi ve nem oranının artması durumunda hemen havalandırma
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Lif bitkilerinin bitki türüne göre hasadını yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Pamukta hasat kriterlerini
gözlemleyiniz.
 Ketende hasat kriterlerini gözlemleyiniz.
 Kenevirde hasat kriterlerini
gözlemleyiniz.
 Lif bitkilerinin hangilerinin makineli
hasada uygun olup olmadığınız
belirleyiniz.
 Yöresel hasat yöntemlerini belirleyiniz.
 Tarla gözlemleri yaparak bitkilerin hasat
dönemini belirleyiniz.
 Makine ile hasat yapılacaksa makine
ayarlarını yapınız.
 El ile hasat için gerekli iş gücü ve alet
ekipmanı temin ediniz.
 Ürün kaybının en az olacağı şekilde
hasat yapınız.
 Pamuk bitkisinde çırçırlama işlemini
yapınız.
 Keten ve kenevir bitkilerinde kurutma
yapınız.
 Uygun depo alanını seçiniz.
 Depolama alanında gerekli temizlik ve
hijyen işlemlerini yapınız.
 Ürünü kalitesi zarar görmeyecek şekilde
depolamaya uygun hale getiriniz.
 Ürünü depolama alanına taşıyınız.
 Depoda zarar görmeyeceği bir şekilde
muhafaza ediniz.

 Lif bitkilerinin hasat zamanını ve şeklini
belirleyiniz.

 Lif bitkilerinin hasadını yapınız.

 Lif bitkilerinin harmanını yapınız.

 Lif bitkilerinde depolama ve muhafaza
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Pamuk hasadı Çukurova Bölgesinde eylül ayı ortalarından başlayıp kasım

sonuna, bazen aralık ortalarına kadar devam eder.
2.

(

) Geç hasat edilen pamuk liflerinde renk ve parlaklık kaybolur, lif ve çekirdek

ağırlığı azalır.
3.

(

) Pamukta kozaların yaklaşık %60-70’i açtığında birinci el hasadı yapılır.

4.

(

) Lif ketenleri genellikle yeşil-sarı olum döneminde hasat edilir.

5.

(

) Gümüşhacıköy yöntemi ile kenevir hasadında erkek kenevirler, dişi kenevirler

olgunlaşıncaya kadar hasat edilmeden bekletilir.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Açılmayan kozalarda (ülkemizdeki yerli pamuk çeşitleri) yapılan hasada …………….
hasadı adı verilir.

7.

Pamukta en alt dalın ilk kozası ile en üst dalın en son kozasının açılması arasında
……………….. gün (ortalama 50-70 gün) bir zaman farkı vardır.

8.

Ketende yeşil olum döneminde ince ve yumuşak lif elde etmek amacıyla bitkiler
tamamen ……………. hasat yapılır.

9.

Kastamonu yöntemi ile hasatta erkek bitkiler ………………….. dişi bitkilerle birlikte
elle sökülerek veya biçim makineleriyle dipten biçilerek hasat edilir.

10.

Keten bitkisinden elde edilen lifler nem oranı …………………. olan ve korunaklı
depolarda muhafaza edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “uygulamalı test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Pamuk bitkisinde çırçırlama işlemi yapınız.


Çırçırlama yapmak

Malzemeler
o Çırçırlama makinesi
o Pamuk
o Bez torba
o Kayıt defteri

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında pamuk bitkisinde çırçırlama işlemi yapmak için aşağıda
listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Hasat edilen pamuğu çırçırlama işleminin yapılacağı yere taşıdınız
mı?
2. Pamukların temiz olmasına dikkat ettiniz mi?
3. Çırçırlama makinesinin ayarlarına dikkat ettiniz mi?
4. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?
5. Çırçırlama işlemini gerçekleştirdiniz mi?
6. Lif ve çiğitlerin birbirinden ayrılan pamukları bez torbalara
doldurdunuz mu?
7. İşlem yapılan pamuk miktarını kayıt altına aldınız mı?

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5

ÖĞRENME KAZANIMI

Keten ve kenevirde tekniğine uygun havuzlama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Havuzlama işleminin uygulanma nedenlerini araştırınız.
Ülkemizde en çok uygulanan havuzlama yöntemlerini araştırınız.

5. LİF BİTKİLERİNDE HAVUZLAMA
5.1. Keten ve Kenevirde Havuzlama
Keten ve kenevir bitkilerinin hasadından sonra lif hüzmelerinin sapın diğer
dokularından ayrılması amacıyla havuzlama adı verilen özel bir işlem uygulanır. Keten ve
kenevirde lif denildiği zaman, lif hüzmeleri anlaşılır.
Havuzlama; saplarından lif elde edilen bitkilerde; mikroorganizmalar yardımıyla sapın
kabuk kısmında bulunan lif hüzmeleri arasındaki pektin lamellerinin parçalanarak lif
hüzmelerinin açığa çıkarılması işlemi olarak tanımlanabilir.

Fotoğraf 5.1: Havuzlama işlemi

Havuzlamanın temel ilkesi; bitki saplarının suyla çürütülmesidir. Bu işleme Ege
Bölgesinde limanlama, bazı bölgelerde ise çaylama adı da verilir.
Keten bitkisinde biyolojik ve kimyasal olarak iki havuzlama yöntemi bulunmaktadır.
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5.1.1. Biyolojik Havuzlama
Biyolojik havuzlama yöntemi mikroorganizmaların dış pektini parçalayarak lif
hüzmelerini sapın diğer dokularından ayırma esasına dayanır. Bu işlemde Basillus comesii
ve Basillus felsineus adı verilen bakteriler kullanılmaktadır. Bu bakterilerden Basillus
comesii karbonatla birlikte, Basillus felsineus ise 37 °C suya ilave edilerek fabrikasyon
halinde yapılır.
Biyolojik havuzlama pratikte çiğde ve suda havuzlama olmak üzere şekilde yapılır.


Çiğde Havuzlama

Çiğde havuzlama yöntemi; yüksek oransal neme sahip ve zaman zaman yağış alan
bölgelerde uygulanır. Keten ve kenevir sapları anız üzerine veya biçilmiş çayır üzerine
serilir. Sıcaklık, rutubet ve mikroorganizmaların faaliyeti sonucu dış pektin parçalanır ve lif
hüzmelere ayrılır. Çiğde havuzlama işlemi 1-3 ay arasında tamamlanmaktadır.

Fotoğraf 5.2: Çiğde havuzlama



Suda Havuzlama

Suda havuzlama işlemi; durgun sularda, kuyu sularında, betondan yapılmış
havuzlardaki sularda, akarsularda ve fabrikasyon yöntemi ile yapılır. Havuzlama süresi 3-21
gün arasında değişir.


Akarsuda Havuzlama: Hasat edilmiş keten ve kenevir sapları nehir,
dere ve çay gibi akarsularda havuzlama işlemine tabi tutulur. Su hareketli
ve sıcaklık düşük olduğundan havuzlama durgun suda havuzlamaya göre
çok uzun sürer. Akarsuda havuzlama işlemi yaklaşık 1-6 haftada
tamamlanır.
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Fotoğraf 5.3: Akarsuda havuzlama



Durgun Suda Havuzlama: Bu yöntemin en yaygın şekli kuyuda
havuzlamadır. Bu amaçla toprak içinde 1,5-2 m derinliğinde, yeterli
genişlikte ve uzunlukta kuyular açılır. Keten ve kenevir demetleri kuyu
içine yatay olarak yerleştirilir ve üzeri taşla bastırılır. Sonra kuyuya su
doldurulur. Havuzlama 4-7 günde tamamlanabilir. Bu yöntemle temiz lif
elde edilemez. Temiz lif elde edebilmek amacıyla beton havuzlar
yapılabilir.

Fotoğraf 5.4: Durgun suda havuzlama



Fabrikasyon Yöntemi İle Havuzlama: Bu yöntem ülkemizde
uygulanmamaktadır. Fabrikasyon havuzlamada uzunluğu 25-50 metre,
genişliği 4 metre ve derinliği 2-2,5 metre arasında değişen U şeklinde
özel yapılmış havuzlar kullanılır. Çapları 25-30 cm olan keten ve kenevir
demetleri, sandıklara dik şekilde ve üzeri bastırılarak yerleştirilir.
Ketenlerin uç kısmı yukarı, sap kısmı aşağı gelecek şekilde havuzlara
yerleştirilmelidir. Fabrikasyon havuzlama yöntemi 3-4 gün içerisinde
tamamlanır. Kullanılacak su sıcaklığı 18-20 °C, pH değeri ise 5 olacak
şekilde ayarlama yapılmalıdır.

5.1.2. Kimyasal Havuzlama
Kimyasal havuzlama yöntemine suni havuzlama da denir. Bu yöntemde %3’lük
hidroklorik asit banyosu kullanılır. Havuzlama işlemi kısa sürede tamamlanmasına rağmen
pahalı bir yöntem olduğundan pratikte pek tercih edilmeyen bir yöntemdir. Havuzlama
işlemi 2-3 günde tamamlanır. Havuzlama işleminden sonra keten demetleri açılarak sapların
kuruması sağlanır.
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5.2. Keten ve Kenevirin Havuzlamasında Dikkat Edilecek Hususlar
Keten ve kenevirde havuzlama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca
hususlar şunlardır:






Bu yöntemde uygulanırken havuzlamayı ve sıcaklığı kontrol altında tutmak
gereklidir. Aksi halde mikroorganizmalar lifin dış yüzeyini parçaladıktan sonra
iç yüzeyini de parçalamaya başlar. Lif demetleri parçalanır ve tek tek hücrelere
ayrılır. Bu duruma pamuklaşma veya kotonize olma denir. Kotonize olan keten
ve kenevirin kalitesi düşer.
Keten ve kenevirde kimyasal havuzlama lif kalitesinin yüksek oranda
düşmesine neden olabilir.
Kenevir bitkisi havuzlanırken erkek ve dişi bitkilerin ayrı ayrı havuzlanmasına
dikkat edilmelidir.
Havuzlamada demetler 20-25 cm’den daha kalın olmamalıdır.

Fotoğraf 5.5: Kenevir sapları



Havuzlamadan çıkarılan saplar, çadır veya yelpaze halinde tarlada kurumaya
bırakılmalıdır.

Havuzlama işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı bitkinin sapının alttan kırılıp
çekilmesi ile anlaşılır. Eğer kabuk kopmadan uç dallara kadar soyuluyorsa havuzlama işlemi
tamamlanmış demektir. Kabuk soyulmuyorsa işlem tamamlanmamış demektir. Kabuk çok
kolay kopuyorsa ise havuzlama süresinin geçtiği anlamına gelir.

Fotoğraf 5.6: Havuzlama işlemi tamamlanmış bitki
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5.3. Keten ve Kenevirden Lif Elde Edilmesi
Keten ve kenevir bitkilerinden lif elde edilmesi dövme ve taraklama olarak iki
aşamada yapılan bir işlemdir.


Dövme

Havuzlama işlemi bittikten sonra, keten ve kenevir demetleri dikine sıralanarak açık
havada veya gölgede kurutulur. Kuruyan bu saplar önce tahta tokmaklarla dövülür.

Fotoğraf 5.7: Tahta tokmakla lifleri dövme

Daha sonra mengenez adı verilen bir aletle kırılır. Mengenez keten ve kenevir
saplarını kırmak için yapılmış küt ağızlı bir bıçaktır. Mengenezde odunsu hücrelerin
bulunduğu sap kısımları parçalanarak dökülür ve geriye lif demetleri kalır.

Fotoğraf 5.8: Mengenezden geçirme



Taraklama

Dövme işlemi tamamlanıp mengenezden geçirilen keten ve kenevir lifleri üzerinde
kalan odunsu parçalar çırpılarak uzaklaştırılır. Manganezde kırılan odunsu yapının
temizlenmesi için üzerinde çivi bulunan taraklar kullanılır.
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Fotoğraf 5.9: Demir tarak

Daha sonra uzun ve kısa lifleri birbirinden ayırmak ve lifleri düzgünleştirmek için
taraklanır. Taraklama işlemi sonucu geriye lif demetleri kalır. Taraklanmış liflerin boyu 2075 cm arasındadır. İyi gelişmiş liflerin enine kesiti ovaldir ve hücre duvarı çok incedir.
Liflerin rengi sarımtırak beyaz veya esmerdir. Bu rengin derecesi lifin kalitesi ile ilgilidir.

Fotoğraf 5.10: Taraklama işlemi

Bu lif demetleri balya haline ve piyasaya sürülüne kadar nem oranı %90 olan
korunaklı depolarda muhafaza edilir.

Fotoğraf 5.11: Lif haline getirilmiş bitkiler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Keten ve kenevirde tekniğine uygun havuzlama yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler



 Keten ve kenevirin havuzlamasını
yapınız.










 Keten ve kenevirden lif elde ediniz.
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Hangi
havuzlama
yönteminin
kullanılacağını belirleyiniz.
Havuzlamadan önce keten ve kenevirleri
demetleyiniz.
Kenevirlerde erkek ve dişi bitkileri ayrı
demet yapınız.
Kimyasal havuzlamada kimyasalın oranına
dikkat ediniz.
Ketenleri
gereğinden
fazla
suda
tutmayınız.
Havuzlama sonrası işlemin tamamlanıp
tamamlanmadığının kontrolünü yapınız.
Havuzlama sonrası keten ve kenevir
saplarını kurutunuz.
Sapları tahta tokmaklarla dövünüz.
Mengenezden
geçirme
işlemini
uygulayınız.
Taraklama işlemi yaparak saplarla lifleri
ayırınız.
Lifleri çırparken kırılmamasına dikkat
ediniz.
Liflerde kurutma işlemini tam olarak
yapınız.
Lifleri uygun şekilde balya haline getiriniz
ve depolama alanına götürünüz.
Depolamada liflerin nem oranına dikkat
ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Keten ve kenevirde lif denildiği zaman, lif hüzmeleri anlaşılır.

2.

(

) Biyolojik havuzlama yöntemi kimyasal maddelerin dış pektini parçalayarak lif

hüzmelerini sapın diğer dokularından ayırma esasına dayanır.
3.

(

) Akarsuda havuzlama işlemi yaklaşık 1-6 haftada tamamlanır.

4.

(

) Havuzlama işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı bitkinin sapının alttan kırılıp

çekilmesi ile anlaşılır. Eğer kabuk kopmadan uç dallara kadar soyuluyorsa havuzlama
işlemi tamamlanmış demektir.
5.

(

) Havuzlama işlemi bittikten sonra, keten ve kenevir demetleri yatay sıralanarak

açık havada veya gölgede kurutulur
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Havuzlamanın temel ilkesi; bitki saplarının ………………….. çürütülmesidir.

7.

Çiğde havuzlama işlemi …………………. ay arasında tamamlanmaktadır.

8.

Havuzlamada demetler ……………………. cm’den daha kalın olmamalıdır.

9.

Kuruyan

keten

ve

kenevir

sapları

tahta

tokmaklarla

dövüldükten

sonra

……………………. adı verilen bir aletle kırılır.
10.

Taraklanmış liflerin boyu …………………… cm arasındadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Keten bitkisinden lif elde etme işlemi yapınız.


Lif elde etme

Malzemeler
o Keten sapları
o Tahta tokmak
o Mengenez
o Demir taraklar

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında keten bitkisinden lif elde etme için aşağıda listelenen
davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Keten bitkisinin saplarını havuzlayıp kuruttunuz mu?
Kuruyan sapları tahta tokmakla döverek yumuşattınız mı?
Yumuşamış keten saplarını mengenezden geçirdiniz mi?
Mengenezden geçen sapların üzerindeki odunsu parçaları
temizlediniz mi?
5. Keten saplarını çivili taraklardan geçirdiniz mi?
6. Lif demetlerini elde ettiniz mi?
7. Elde ettiğiniz lif demetlerini balyalayarak muhafaza ettiniz mi?
1.
2.
3.
4.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında lif bitkilerinin yetiştiriciliği için kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Lif bitkilerinin önemi kavradınız mı?
2. Lif bitkilerinin genel özelliklerini kavradınız mı?
3. Lif bitkilerinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?
4. Lif bitkilerini morfolojik özelliklerine göre ayırt ettiniz mi?
5. Lif bitkilerinde toprak işleme yaptınız mı?
6. Lif bitkilerinde tohum yatağı hazırladınız mı?
7. Lif bitkilerinin ekimini yaptınız mı?
8. Lif bitkilerinde çapalama
9. Lif bitkilerinde sulama yaptınız mı?
10. Lif bitkilerinde gübreleme yaptınız mı?
11. Lif bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele ettiniz
mi?
12. Lif bitkilerinde hasat kriterlerini belirlediniz mi?
13. Lif bitkilerinde hasat yaptınız mı?
14. Lif bitkilerinin depolanmasını ve muhafazasını yaptınız mı?
15. Keten ve kenevirde havuzlama yaptınız mı?
16. Keten ve kenevirden lif elde ettiniz 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.

73

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
D
26-29
kırmızı
benekler
dallanmanın
0,5-2
boğumlardan

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
Y
D
18
2-3
mart-nisan
8-10
2-3

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

D
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
Y
5-10
400-600
iki
2-4
uçlarını
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
D
D
D
kütlü’
50-90
yeşilken
olgunlaşınca
%90

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
suyla
1-3
20-25
mengenez
20-75
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