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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Tarım

DAL

Bahçe Bitkileri

MODÜLÜN ADI

Meyveleri Yenen Sebzeler

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/36

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye meyveleri yenen sebzelerin
yetiĢtiriciliğiyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Ekonomik önemi olan meyveleri yenen sebzelerin
farklılıklarını ayırt edebileceksiniz.
2. Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak
özelliklerini dikkate alarak ekim yapabileceksiniz.
3. Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak
özelliklerini dikkate alarak bakım yapabileceksiniz.
4. Meyveleri yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun
olarak hasat ve hasat sonrası iĢlemleri
yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf),
sera
Donanım: Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun,
karpuz, bezelye, bakla, fasulye, afiĢ, broĢür, sunu,
projeksiyon cihazı, video, literatür, internet, toprak, çiftlik
gübresi, torf, perlit, kum, çakıl, talaĢ, cocopeat, elek,
kürek, traktör, toprak hazırlama alet ve makineleri,
ilaçlama alet ve ekipmanları, bitki bakım alet ve
makineleri, BGD, zirai kimyasallar, sulama ekipmanları,
hasat alet ve ekipmanları, ambalajlama ürünleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsanoğlu var olduğundan beri, yaĢamını devam ettirebilmek için beslenme ihtiyacını
karĢılamak istemiĢ, dolayısıyla da tarım insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olmuĢtur.
Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte tarımın önemi de artmaktadır. Bu nedenle birim alan
baĢına üretim miktarını artırmak büyük önem kazanmaktadır.
Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü sebzelerin yerlerine
kullanılabilecek baĢka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme
uzmanlarının diyet programlarında da sebzeler sıkça yer almaktadır.
Günümüzde dıĢa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir Ģekli gıda
maddelerinde dıĢa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli tüm halkımızı rahatlıkla
besleyebilecek durumdadır. Ancak ülkemizde sebzelerin çeĢit seçiminin uygun yapılmaması,
hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması,
üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe
gerilemektedir.
Bu modül içerinde, meyveleri yenen sebze türleri içerinde yer alan domates, biber,
patlıcan kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulye, bakla ve bezelye yetiĢtiriciliği hakkında teknik
bilgiler verilmektedir.
Bu modülde öğrendikleriniz sayesinde sebze üretiminin azalmasına sebep olan en
önemli etkenlerden hatalı tarımsal uygulamaları azaltacak, ülkemizdeki sebze üretiminin
artmasına katkıda bulunacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
ÖĞRENME
KAZANIMI
Ekonomik
önemi olan
meyveleri yenen sebzelerin farklılıklarını ayırt edebileceksiniz.
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA





Bölgenizde sebzecilik yapan iĢletmeleri gezerek sebze yetiĢtiriciliği hakkında
bilgiler alınız.
Modern bir sebze bahçesi kurarken nelere dikkat edileceğini araĢtırınız.
Bölgenizde en çok yetiĢtirilen meyvesi yenen sebzeleri araĢtırınız.
Meyvesi yenen sebzelerin bitkisel özelliklerini inceleyiniz.

1. MEYVELERĠ YENEN SEBZE TÜRLERĠ
VE ÖZELLĠKLERĠ
1.1. Meyveleri Yenen Önemli Sebze Türleri
Meyveleri yenen sebze türleri içinde; domates, biber, patlıcan kavun, karpuz, hıyar,
kabak, bakla, fasulye ve bezelye yer almaktadır.


Domates ÇeĢitleri

Bu gün dünyada 1600’ü aĢkın domates çeĢidi bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle
elde edilen hibrit çeĢitlerle bu rakam daha da artmıĢtır. Domates çeĢitleri çeĢitli Ģekillerde
sınıflandırılmaktadır.


Morfolojik (geliĢme durumları) özelliklerine göre domatesler;
o
Yer (bodur) domatesler,
o
Yarım sırık (orta boylu) domatesler,
o
Sırık (uzun boylu ) domatesler olmak üzere sınıflandırılır.

Resim 1.1. Sırık (uzun boylu) domatesi
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Resim 1.2. Yer (bodur) domatesi



Kullanım amaçlarına göre domatesler:
o
Sofralık çeĢitler
o
Sanayilik çeĢitler



Hasat zamanı ve olgunluğuna göre domatesler:
o
Erkenci çeĢitler
o
Orta erkenci çeĢitler
o
Geççi çeĢitler

Ġhracata elveriĢli domates çeĢitlerinin de kendilerine has özellikleri bulunmaktadır.
Domates tüketiminde değiĢik tipler (salkım, kokteyl, cherry, beef ve plum) yer almaktadır.
Bu artıĢta salkım domateslerinin daha lezzetli oluĢu ve daha doğal görünmesi en önemli
etkendir. Aynı nedenlerle kokteyl ve cherry tiplerinin pazar payı da hızla artmaktadır.


Biber ÇeĢitleri

Ülkemizde en çok yetiĢtirilen ve tüketilen biber tür ve çeĢitleri Ģunlardır:


Dolmalık biberler: Meyveleri iri, yuvarlağa yakın veya uzunca olup 3-4
bölmeli küçük bir çan Ģeklindedir. Sarı, yeĢil, kırmızı, mor, turuncu renkli
olabilir. Meyve çapı ortalama 3-8 cm, boyu ise 3-10 cm olup bitki
üzerinde dik veya sarkık durumda bulunur.

Resim 1.3. DeğiĢik tipte dolmalık biberler


Sivri biberler: Meyveler 5-30 cm uzunlukta olup uca doğru giderek
incelen yapıdadır. Çapları az olanlara kıl biber veya kalem biber
denilmektedir. Renkleri sarı, sarımsı yeĢil, yeĢil veya koyu yeĢil
olabilmektedir. Tat bakımından acı ve tatlı olmak üzere ikiye ayrılır.
Sıcaklık acılık üzerine etkili olmaktadır. Serin ortamlarda yetiĢenler tatlı,
çok sıcak ortamlarda yetiĢenler ise genellikle acı olmaktadır.

Resim 1.4. Sivri biber
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Çarliston biberleri: Meyveleri konik Ģekilli, etli, kalın kabuklu, açık sarı
veya yeĢilimsi sarı renklidir. Kızartma ve turĢu yapımında kullanılır.

Resim 1.5. DeğiĢik tipte çarliston biberler


Sanayi tipi biberler: OlgunlaĢma durumunda koyu kırmızı renk alır.
Konik, yassı konik, domates gibi Ģekillidir. Kalın etli ve kalın
kabukludur. Salça, ketçap, toz biber, turĢu, sos yapımında ve kurutmalık
olarak kullanılır.

Resim 1.6. DeğiĢik tipte sanayi tipi biberler


Patlıcan ÇeĢitleri

Ülkemizde en çok yetiĢtirilen ve tüketilen patlıcan çeĢitleri Ģunlardır:


Kemer patlıcanı

Meyveleri parlak koyu mor renkte, meyve eti beyaz, yumuĢak dokulu ve az çekirdekli,
ince, uzun bir çeĢittir. Meyveleri 20 cm ile 25 cm uzunluğunda, 5 cm ila 7 cm çapındadır.

Resim 1.7. Kemer patlıcanı

Resim 1.8. Halkapınar patlıcanı
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Halkapınar patlıcanı

Meyveleri koyu mor renkte, 20 cm ile 25 cm uzunluğunda, 6 cm ila 8 cm çapında, uç
tarafı sap tarafına nispeten daha dolgun bir çeĢittir.


Pala

Meyveleri mor renkte, ortası hafif bombeli silindir Ģeklinde ve uçları hafif küt bir
çeĢittir. Kabuğu ince, meyve eti beyaz ve yumuĢak dokulu, meyveleri 22 cm ile 30 cm
uzunlukta, 7 cm ila 8 cm çapındadır.


Topan patlıcanı

Meyveleri koyu mor renkte, çekirdeği az, ucu küt olan bir çeĢittir.

Resim 1.9. Pala patlıcanı


Resim 1.10. Topan patlıcanı

Kavun ÇeĢitleri

Ülkemizde çok geniĢ çapta yapılan kavun yetiĢtiriciliğinde yöresel olarak çok geniĢ
çeĢitlere rastlanmakta ve form zenginliği görülmektedir. Kavun çeĢitlerini yazlık ve kıĢlık
olarak 2 gruba ayırabiliriz.






Hasanbey: Orta büyüklükteki meyveleri yuvarlak, sap kısımları hafif
sivricedir. Kabuk rengi yeĢil, üzeri kırıĢık ve kalındır. Et rengi beyaz
olup, kabuğa yakın kısmı açık yeĢildir. Et rengi turuncu olan tipleri de
vardır. Lezzetli, tatlı ve sulu bir çeĢittir. KıĢlık kavunlardandır.
Kırkağaç (AltınbaĢ): YetiĢtirildiği yöre isimleri ile anılır. Meyveleri
genelde yuvarlak olup, oval ve uzun tipleri de vardır. Kabuk rengi sarı,
üzeri yeĢil benekli, kırıĢık ve kalındır. Kabuğu düz ve dilimli olan tipleri
de bulunmaktadır. Et rengi beyaz olan, lezzetli, tatlı ve sulu bir çeĢittir.
KıĢlık kavunlardandır.
Van (kantalop); Kabuğu ağsı yapıda, ağsı yapının arkasında sarı ya da
krem rengi kabuğa sahiptir. Meyveleri yuvarlak Ģekilde alt ve üstten
basık, dilimli bir yapıdadır. Dünya’da en çok tüketilen kavun çeĢididir.
Meyve eti turuncu- sarıdır. Meyve eti yumuĢak, sulu yapıda olup, tatlı ve
olgun olduğunda bütün kavuna yayılan güzel kokulu aroması olan bir
çeĢittir.
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Resim 1.12 . Kırkağaç

Resim 1.11.Hasanbey

Resim 1.13.Van (kantalup)


Topatan: Ġnce ve sarı kabuklu olup dayanıksızdır. Erkenci bir çeĢittir. Bu
kavun çeĢidi 2-3 kg ağırlığında uzun oval Ģekilli, kabuk rengi sarı, üzeri
düz parlak, bazıları hafif ağ Ģeklinde çitilidir. Kabuğu baĢlangıçta yeĢil
renkli olup, olgunlaĢtıkça sararır. Meyve et rengi beyaz, lezzetli olup, tatlı
ve güzel kokuludur. TaĢınmaya dayanıklı olmayan bir çeĢittir.

Resim 1.14. Topatan


Galia: Avrupa’da en yaygın kavun çeĢitlerindendir. Vejetatif yapısı
kuvvetli, açık tarla ve sera yetiĢtiriciliğine uygun hibrit kavun çeĢididir.
Meyve Ģekli yuvarlak, kabuk rengi kahvemsi sarı ve ağlı yapıdadır.
Meyve et rengi güzel, sulu tatlı ve oldukça lezzetlidir. Ortalama meyve
ağırlığı 1,5 - 2 kg’dır. Yüksek verimli ve nakliyeye uygundur.



Çitili kavun: En önemli yazlık kavunlardan birisidir. Ġri meyveleri basık,
yuvarlak ve dilimlidir. Kabuk rengi sarı, üzeri çitilidir. Et rengi beyaz,
lezzetli ve keskin kokuludur. Kabuk kalınlığı ince olduğundan taĢınmaya
dayanıklı değildir.
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Resim 1.16. Çitili

Resim 1.15. Galia


Karpuz ÇeĢitleri

Karpuzlar Ģekil, kabuk ve et renklerine göre aĢağıdaki Ģekilde gruplandırmıĢtır:


ġekillerine göre
o
Yuvarlak karpuzlar (Yeni Dünya karpuzları)
o
Uzun karpuzlar (Amerikan karpuzları)
o
Yuvarlak- uzun karpuzlar (iri Diyarbakır karpuzları)

Resim 1.17. Yuvarlak karpuzlar

Resim 1.18. Uzun karpuzlar


Resim 1.19. Yuvarlak- uzun karpuzlar

Kabuk renklerine göre
o
Kabuk renkleri muhtelif renk tonunda düz olanlar (Tekirdağ,
karabuz, gülle
o
karpuzları)
o
Kabuk rengi alaca olanlar (pembe, ferik, sürme karpuzları)
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Resim 1.20. Gülle karpuzu


Et renklerine göre
o
Pembe etli karpuzlar
o
Muhtelif tonda kırmızı etli karpuzlar
o
Sarı etli karpuzlar

Resim 1.23. Kırmızı etli

Resim 1.22. Pembe etli


Resim 1.21. Alaca kabuklu karpuz

Resim 1.24. Sarı etli

Hıyar ÇeĢitleri

Hıyarlar serada ve açık alanda yetiĢtirilen çeĢitler olarak sınıflandırılabilir.


Sera çeĢitleri
o
o

Parthenocarp uzun çeĢitler: Döllenme olmadan meyve meydana
geldiğinden çekirdeksizdir. Ġnce, uzun ve narin bir yapıdadır.
Sofralık orta boylu çeĢitler: Döllenme meydana gelerek meyve
oluĢtuğundan çekirdeklidir. Hasat edilmeden uzun süre
bekletilmeleri durumunda çekirdekler sertleĢeceğinden sofralık
özelliği kalmaz.
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TurĢuluk çeĢitler: Genellikle sonbaharda turĢuluk olarak yetiĢtirilir.
Boyları kısa ve incedir.

Resim 1.25. Sera sofralık çeĢitler

Resim 1.26. Sera turĢuluk çeĢitler


Açıkta (tarlada) yetiĢtirilen çeĢitler
o
o

Sofralık çeĢitler: Uzun ve çekirdekli çeĢitlerdir. DıĢ kısımları
oluklu, düz veya dalgalı olabilir. Uzun süre hasat edilmez ise
sofralık özellikleri kalmaz.
TurĢuluk çeĢitler: Genellikle ikinci ürün olarak sonbahara doğru
yetiĢtirilir. Boyları kısa ve dıĢı dikenlidir.

Resim 1.27. Açık alan sofralık çeĢitler
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Resim 1.28. Açık alan turĢuluk çeĢitler


Kabak ÇeĢitleri

Kabak çeĢitleri yazlık ve kıĢlık olmak üzere ikiye ayrılır. Yazlık ve kıĢlık kabaklarda
kendi arasında çeĢitlidir. Kabaklarda meyvelerin Ģekil, irilik, renk, dilimlik ve et karakterleri
bakımından çeĢitler arasında çok önemli farklılıklar vardır.

Resim 1.29. Sakız kabağı


Yazlık kabaklar: Yazlık kabaklar, taze sebze olarak yaz aylarında
kullanılır. Sakız, Girit, su ve asma kabakları bu grupta yer alır. Sakız ve
Girit kabakları normal hasat devrelerinde 10-25 cm uzunlukta ve 3-10 cm
çapında olur. Asma kabakları ise 1-1,5 m uzunluğa ve 5-10 cm çapa
ulaĢır. Aynı Ģekilde yazlık kabaklar grubunda yer alan su kabaklarının
çeĢide göre sap tarafı dar ve uzunca, dip kısmı ĢiĢkindir. Yazlık kabak
çeĢitlerinin meyve rengi beyaz gri, sarı, turuncu, yeĢil ve koyu yeĢildir.
Su kabakları çeĢitli Ģekillerde süslenerek dekoratif olarak
kullanılmaktadır.

Resim 1.30. ÇeĢitli yazlık kabaklar
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Resim 1.31. Su kabakları


KıĢlık kabaklar: Bu gruptaki kabaklar, kıĢın tatlı yapımında kullanılır.
KıĢlık bal kabakları; uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut
Ģeklinde olabilir. Kabuk rengi sarı, turuncu, turuncu-sarı, siyah ve gridir.
Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değiĢebilir. Kabuğu
düz olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlara da rastlanır. Ortalama
meyve ağırlığı 5-60 kg arasındadır.

Resim 1.32. KıĢlık kabaklar




Süs kabakları: DeğiĢik renklerde ve boyutlarda olan bu kabakların
bazıları dıĢ görünüĢlerindeki doğal güzellikleri, bazıları da dıĢ
kabuklarının boyanması sureti ile süs olarak kullanılmaktadır. DıĢ
kabukları kuruduğunda sertleĢir ve dayanıklı bir hâl alır.
Çerezlik kabaklar: Bu gruptaki kabakların tohumları üretim sezonu
sonunda özel olarak çıkarılıp kavrularak çerezlik olarak kullanılmaktadır.
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Resim 1.33. Süs kabakları

Resim 1.34. Çerezlik kabaklar


Fasulye ÇeĢitleri

Fasulye çeĢitlerini iki büyük grup altında toplamak mümkündür.


Sırık fasulyeleri: Sülük veya bıyık denilen kısımları ile yanlarına dikilen
desteğe sarılıp 1,5-3 m kadar boylanabilen çeĢitlerdir. Daha uzun ömürlü
ve daha verimlidir.

Resim 1.35. Sırık fasulye
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Yer (bodur) fasulyeler: Fazla boylanmaz. Bodur kalır ve daha az yer
kaplar. Herhangi bir desteğe gerek yoktur. Erkencidir. Fakat daha az ürün
verir.

Resim 1.36. Yer (bodur) fasulyesi
Her iki grubunda taze, kuru ve hem taze hemde kuru olarak tüketilen çeĢitleri vardır.
YeĢil olarak tüketilen çeĢitleri; kılçıksız, lezzetli, konserveye elveriĢli, düzgün Ģekilli, çeĢidin
özelliğini gösteren uzunluk ve geniĢlikte, dolgun ve etli kapçıklı, iklim ve toprak faktörlerine
uyan, erkenci, verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı olmalıdır.


Bakla ÇeĢitleri


Sakız baklası: Memleketimizin birçok bölgesinde tanınan ve yetiĢtirilen
çok lezzetli, gevrek bir çeĢittir. Açık yeĢil renkteki kapçıklı meyveleri
ortalama 15 santim kadar uzunluk alır. Oldukça erken yetiĢtiğinden
yetiĢtiriciye iyi kazanç sağlar. Sakız baklasının kuru danesi iri, yassı, açık
kahverengidir. Kolay piĢtiğinden ve lezzetli olduğundan çok aranır.
Danenin alt tarafı basık çukurdur. Bu iĢareti ile kolayca tanınır.



Sevil baklası: Bitki olarak 1 metreyi kolayca aĢtığından boylu sayılır.
Kapçıklı meyveleri de ince uzun Ģekillidir. 15-20 santim kadar boy ve 2
santim kadar da geniĢlik alır. Kapçık içinde 5-8 adet bakla bulunur.
Baklalar iri ve gösteriĢli olduklarından kuruyunca 1000 adedi 1,5 kiloyu
geçer. Erken yetiĢen, kolay piĢen, konserveciliğe elveriĢli bir bakla
çeĢididir.



Kara bakla: Koyu esmer yeĢil kısa kapçıklar içindeki daneler küçüktür.
Turfanda yetiĢtiği için tarla ve bahçelerde ziraatı yapılır ise de güç
piĢtiğinden ve kalitesi de pek iyi olmadığından makbul sayılmaz. Kısa
boyludur.



Hayvan baklası: Kurutularak süt hayvanlarının beslenmesinde kullanılır.
Esmer renkli, küçük ve sert daneli fakat verimlidir.
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Bezelye ÇeĢitleri

Bezelye çeĢitlerini iki büyük grup altında toplamak mümkündür. Bunlar:


Sırık bezelyeleri: Sülük veya bıyık denilen kısımları ile yanlarına dikilen
desteğe sarılıp 1,5 – 3 m kadar boylanabilen çeĢitlerdir. Daha uzun
ömürlü ve daha verimlidirler. Hem olgunlaĢmamıĢ hem de olgunlaĢmıĢ
daneler genellikle yuvarlaktır.



Yer (bodur) bezelyeleri: Fazla boylanmazlar. Bodur kalırlar ve daha az
yer kaplarlar. Herhangi bir desteğe gerek yoktur. Erkencidirler. Fakat
daha az ürün verirler. OlgunlaĢmıĢ daneler buruĢuk, olgunlaĢmamıĢ daneler ise yuvarlak ve köĢelidir. Genellikle konserve yapımında kullanılır.

1.2. Meyveleri Yenen Sebzelerin Üretimdeki ve Ekonomideki
Önemini


Domates

Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Ülke ekonomisinde çok
önemli bir yere sahiptir. Domates, özellikle Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz bölgelerinde
yoğun bir Ģekilde yetiĢtirilmektedir. Domatesin yetiĢtirilmesi için ülkemizin iklim Ģartları
çok uygundur. Türkiye’de sebzeyi iĢleyecek sanayi 1970’li yıllardan itibaren hızla
kurulmuĢtur. Bu sebeplerden dolayı ülkemiz domates üretiminde dünya ülkeleri arasında alt
sıralardan hızla üst sıralara tırmanarak Amerika ve Ġtalya gibi üretim devlerinin arasına
girmeyi baĢarmıĢtır. Ülkemiz son yıllarda domates üretiminde dünyada üçüncü sıraya
yerleĢmiĢtir. Günümüzde, sadece üretimin miktarı ve kalitesi arttırılmamıĢ aynı zamanda
domatesten elde edilen iĢlenmiĢ domates ürünleri de çeĢitlendirilmiĢtir. Domates taze olarak
yemeklerde diğer sebzelerle piĢirilerek, dondurularak, kurutularak değerlendirildiği gibi
domates suyu, salça, ketçap, turĢu, konserve, sos, pulp ve püre yapımında kullanılmaktadır.


Biber

Ülkemizde taze ve kuru kırmızı toz biber imali için biber yetiĢtirilmesine önem
verilmektedir. Türkiye, 2003 yılı itibariyle 420.000 ton dolmalık, 1.370.000 ton sivri biber
olmak üzere 1.790.000 ton biber üretimi ile dünyada 3. sıradadır. Toplam sera sebzeciliği
içinde %15 civarında biber tarımı yapılmaktadır.


Patlıcan

Ülkemizde patlıcanın 17. yüzyıl baĢlarından beri yetiĢtirilmekte olduğu sanılmaktadır.
Karadeniz, Ġç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerleri dıĢında hemen her yerde patlıcan
yetiĢtirilmektedir. Yaz sebzeleri içinde en fazla sevilen ve tüketilenlerden biri de patlıcandır.
Besin maddelerince fazla zengin olmamakla birlikte çeĢitli yemekleri, turĢusu, kurutması ve
reçeli yapıldığından çok aranır. Bu nedenle en fazla yetiĢtirilen sebzelerden biridir. Yıllık
üretim miktarı 900.000 ton civarındadır.
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Kavun

Kavun sevilerek yenilen tatlı ve sulu meyvelere sahip bir bitkidir. Ülkemizin çok
soğuk bölgeleri hariç hemen her yöresinde yetiĢmektedir. Dünyanın en güzel ve tatlı kavun
çeĢitleri ülkemizde üretilmektedir. Yıllık ortalama üretim miktarı 1.750.000 ton arasında
değiĢmektedir. Son yıllarda kavun sera ve alçak plastik tünel altında yetiĢtirilen çeĢitlerle,
dayanıklı kıĢlık çeĢitlerin saklanması sayesinde mevsim dıĢında da satılmakta ve
değerlendirilmektedir. Bilhassa kıĢlık kavunlar iyi saklandıkları takdirde 8-9 ay kadar
bozulmadan kalabilirler. Kavunun küçük meyveleri turĢu sanayinde önemli bir yer alır. Yaz
aylarında dondurması sevilerek yenir. Genelde iç piyasada tüketilmesinin yanında Avrupa
ülkeleri ve Orta doğu ülkelerine ihraç edilmektedir.


Karpuz

Karpuz, yaz aylarında serinletici olarak bol miktarda tüketilmektedir. Karpuz
kabuklarından ve küçük meyvelerinden turĢu ve reçel yapılır. Ayrıca bazı bölgelerde karpuz
pekmezi de yapılmaktadır. Ülkemizde sebze üretim miktarları dikkate alındığında karpuz,
domatesten sonra en fazla üretilen sebzeler arasında yer alır. Karpuz üretimi genellikle geniĢ
alanlarda turfanda veya tarla sebzeciliği Ģeklinde yapılır.


Hıyar

Hıyarın ülkemizde üretimi her yörede yapılmakla birlikte toplam üretimin %44' ü
Akdeniz bölgesinden elde edilir. Bu bölgeyi sırasıyla %11 Ege, %9,8 Marmara, %9 Orta
kuzey bölgesi izler. Toplam sebze üretimimiz içerisinde %5 lik bir paya sahiptir. Özellikle
seralarda turfanda olarak yetiĢtirilen hıyar, pazarda oldukça yüksek fiyat bulabilmektedir.
Hıyar, yazlık sebzeler grubunda yer alır. Sofralık ve turĢuluk olarak yaz aylarında açık tarla
koĢullarında; kıĢ aylarında ise örtü altında olmak üzere bütün yıl boyunca üretilir. Sofralık
hıyar üretiminin tamamına yakını, iç pazarda tüketilir. Son yıllarda dıĢ pazarların taleplerine
bağlı olarak sofralık ve turĢuluk hıyar üretimi hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. Özellikle turĢuluk
hıyar üretiminin çok büyük bir bölümü turĢu olarak dıĢ pazarlara ihraç edilmektedir.


Kabak

Yazlık kabaklar değiĢik Ģekillerde yemeklik olarak kıĢlık kabaklar ise genellikle kıĢ
aylarında tatlı ve böreklik olarak değerlendirilir. Ayrıca bu üretimin dıĢında büyük miktarda
kabak çekirdeği üretimi yapılır. Kabak çekirdekleri çerez olarak da kullanılır. Ġnsanın
beslenmesi yanında meyveleri ve çekirdekleri çok aranan aynı zamanda hayvan yemi olarak
kullanılan bir sebzedir.


Fasulye, Bakla, Bezelye

Baklagil olan bu sebzelerin hepsi taze ve kurutulmuĢ olarak değerlendirilebilmektedir.
Bunların sofralık kullanımlarının yanı sıra, endüstriye kullanımları da söz konusudur.
Bunlar ülkemizin hemen her bölgesinde kolayca yetiĢtirilebilen, tüketimi yaygın olan ve
yetiĢtirilmesi durumunda üreticiye para kazandırabilecek ürünler arasındadır.
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1.3. Meyveleri Yenen Sebzelerin Fizyolojik, Morfolojik ve Fenolojik
Özellikleri
1.3.1. Domates


Kök

Domates kökleri dallanmıĢ kazık kökler ve bunlardan çıkan saçak kökler Ģeklinde
geliĢir. Ana kazık kök 125-140 cm derinliğe kadar uzayabilir. Bitki köklerinin %70-75 gibi
bir kısmı toprağın 0-25 cm derinliğinde yer alırlar. Domates köklerinin yanlara dağılımı 11,5 m’yi bulur. Sera yetiĢtiriciliğinde kökün dağılım alanı daha azdır. Kazık kökün derinlere
gidebilmesi özellikle bitkinin kuraklıkları kolayca atlatabilmesini sağlar.


Gövde

Domates gövdesi fide devresinde yuvarlak ve tüylü, yaĢlandıkça odunsu ve köĢeli
yapıdadır. Domates bitkisini bodur ve sırık olmak üzere ikiye ayırırız. Domates çok dallanır.
Gövde boğum ve boğum aralarından oluĢur. Boğumlarda yapraklar, her yaprağın gövdeye
bağlandığı yerde gövde ve yapraklar arasından, koltuk denilen yeni sürgünler çıkar. Sırık
domateslerde ve serada domates yetiĢtiriciliğinde bu koltukların alınması gerekir. Domates
boyu çeĢide ve yetiĢme koĢullarına göre değiĢir. ÇeĢitlerin sırık ve yer çeĢidi olmasına bağlı
olarak boylanma 50-200 cm arasında olur.

Resim 1.38. Sırık domates

Resim 1.37. Yer domatesi


Yaprak

Domates yaprağı bileĢik yapraktır. Yaprağın üst yüzeyi yeĢilin değiĢik tonlarında, alt
yüzeyi ise mavimsi kül rengindedir.

Resim 1.39. Domates yaprak ve çiçekleri
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Çiçek

Domateslerde çiçekler salkım Ģeklinde olur. Çiçek salkımları, gövde ve yan dallar
üzerindeki ana yapraklara yakın bir yerde ve her 2-4 yaprakta bir meydana gelir. Domateste
ilk çiçek salkım tomurcuğunun oluĢum yeri çeĢitlere göre farklılık gösterir. Bazı çeĢitlerde 67. boğumdan sonra bazılarında ise 2-3. boğumdan sonra görülür.


Meyve

Çiçek salkımındaki çiçek sayısına bağlı olarak bir salkımda genellikle 5-7 arasında
domates meyvesi oluĢur. BaĢlangıçta yeĢil olan domates meyvesi zehirli bir alkoloid olan
solanin içerir. Meyve olgunlaĢtıkça sarı, pembe, mor, açık veya koyu kırmızı gibi değiĢik
renkli olur.


Döllenme Biyolojisi

Domates çiçekleri erseliktir (Erkek ve diĢi çiçeklerin aynı çiçekte bulur). Erkek ve diĢi
organın çiçek üzerindeki durumlarından kaynaklanan bazı problemler nedeni ile %1-5
oranında yabancı döllenme olabilir. TozlaĢma ve döllenme olayı bitkilerin rüzgâr ve ya
herhangi bir nedenle sallanması ve böcekler aracılığıyla olmaktadır.

Resim 1.40. DeğiĢik tipte domates meyveleri

1.3.2. Biber


Kök

Tohum çimlendikten sonra kazık kök oluĢur. 3-5 cm büyüdükten sonra kök boğazına
yakın bir yerden yan kökler meydana gelir. Bitki büyümesi ilerledikçe kazık kök ile yan
kökler arasındaki fark kaybolur ve bitki bol köklü bir görünüm kazanır. Kökler oldukça
narindir. Köklerin büyük çoğunluğu toprağın 10-30 cm derinliğindedir. Kökler en fazla 4060 cm’lik bir çap içinde yayılır.

Resim 1.41. Biber kökü
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Gövde ve Dallar

Gövde dik olarak büyür. BaĢlangıçta otsu yapıda olan gövde, zaman ilerledikçe
odunsu bir yapı kazanır. ÇeĢit özelliğine göre 100-150 cm kadar boylanabilir. Ana gövdede
4-6 yan dal görülür. Yan dallar üzerinde vejetasyona bağlı olarak her yaprak koltuğunda yeni
yan dallar oluĢur.


Yaprak

Yapraklar uzun ovaldir. Dolmalık çeĢitlerde yaprak geniĢliği artar. Dolmalık
biberlerin yaprakları, sivri biberlere göre daha açık yeĢil renktedir.


Çiçek

Çoğunlukla beyaz renklidir. Erselik yapıdadır. 5 adet yeĢil renkli çanak, 5 adet beyaz
taç yaprak, 5 adet erkek organ ve 1 diĢi organ bulunur. DiĢi organ 3-5 karpellidir. Çiçekler
yaprak koltuklarında çoğu kez bir adet, nadiren 2-3 adet oluĢur.

Resim 1.42. Biber gövde ve dalları


Meyve

Biberlerin meyve Ģekilleri, renkleri, meyvelerin et kalınlığı oldukça farklıdır. Genel
olarak biberleri uzun tipli ve yuvarlak tipli meyveler olarak iki gruba ayırmak mümkündür.
Bunun yanında biberler acı, az acı ve tatlı diye üç gruba ayrılır. Tam olgun meyvede renk
beyaz, sarı, kırmızı, koyu kırmızı, mor ve morumsu siyahtır.

Resim 1.43. DeğiĢik tipte biber meyveleri
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Döllenme Biyolojisi

Erkek ve diĢi organ aynı çiçek üzerindedir. Erselik yapıda olmasına rağmen, %3-30
oranında yabancı döllenmeye rastlanır. Bunun nedeni de erkek ve diĢi organın farklı
zamanlarda döllenme olgunluğuna gelmesidir. Biberde meyve iriliği ve Ģekli içerdiği tohum
sayısıyla doğru orantılıdır. Serada düzgün meyve tutumu için optimum gece ve gündüz
sıcaklığı gerekir.

1.3.3. Patlıcan


Kök

Tohum çimlendikten sonra kazık kök meydana gelir. Kazık kök 8-10 cm boy aldıktan
sonra çatallanır ve yan kökler geliĢir. Köklerin %70-80’i 0-40 cm derinliktedir. 100-150 cm
derinliğe kadar giden kökler de bulunur.


Gövde ve Dallar

Patlıcan, oldukça kuvvetli bir gövdeye sahiptir. Bitki normal geliĢme Ģartlarında 60100 cm boylanır. Sera Ģartlarında 150 cm boylanan çeĢitler de mevcuttur. Fideler 4-6
yapraklı devreye geldiklerinde gövde olgunlaĢmaya baĢlar. Fazla belirgin olmayan boğum
aralarına sahiptir. 4. veya 5. boğumdan sonra dallanma baĢlar. 4 ile 8 arasında değiĢen sayıda
yan dallar oluĢturur. Gövde genellikle yeĢil renkli ve yuvarlak yapıdadır. Bazı çeĢitlerde
rengin mora kadar dönüĢtüğü görülür. Üzeri tüysüz, az tüylü ve çok tüylüdür. Bazen
üzerinde dikenler bulunur.

Resim 1.44. Gövde ve yapraklar


Yaprak

Yaprakları küçük, dar, ince ve uzun veya büyük ve geniĢtir. Yaprak kenarları düz
olduğu gibi parçalı, hafif yırtmaçlı da olabilir. Kenarları genelde düzdür. DiĢlilik pek
görülmez. Yaprak ve gövde yeĢil renklidir. Bazı çeĢitlerde renk mora kadar dönüĢür veya yer
yer morluklar görülür.
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Çiçek

Patlıcan çiçekleri yaprak koltuklarında meydana gelir. Genellikle her boğumda bir
çiçek bulunur. Çiçekler 5 adet çanak yaprak, 5 adet taç yaprak, 5-8 adet erkek organ ve 1 diĢi
organa sahiptir. Taç yapraklar mor renkli olup birbirlerine paralel Ģekilde bağlanır.


Meyve

Patlıcan meyveleri uzun ince, sivri uçlu, uzun silindirik, küt veya sivri uçlu, uzun
yumurta, yuvarlak, basık yuvarlak Ģekilde olabilir. Meyve ağırlığı 50-400 g’dır. Ağırlık
yuvarlak çeĢitlerde 500-1000 g’a kadar çıkar. Bir bitkiden 10-30 adet hatta daha fazla meyve
alınabilir. Hasat olgunluğuna gelmiĢ bir meyve tohumluk olarak bırakıldığında hasat
iriliğinin 4-6 kat iriliğe ve ağırlığa ulaĢır. YetiĢme dönemindeki kötü koĢullar liflenmeye ve
odunlaĢmaya neden olur.

Resim 1.45. Patlıcanda Çiçek, Meyve ve Tohum


Döllenme Biyolojisi

Patlıcan çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir. DiĢi organın üstte bulunduğu
durumlarda yabancı döllenme artar. Erkek organların daha uzun olduğu durumlarda ise
kendine döllenme oranı artar. Genellikle kendine döllenme oranı %50-80 civarındadır.

1.3.4. Kavun


Kök

Kavun kökleri iyi hazırlanmıĢ elveriĢli toprak koĢullarında oldukça yüzeysel olarak
geliĢir. BaĢlangıçta 20-30 cm derinliğe inen kazık köklerden, daha sonra yan kökler
oluĢmaya baĢlar. Köklerin %70-75 i 40-50 cm derinlikte toplanmıĢtır.


Gövde ve Dallar

Kavunlar 3-5 ana sürgüne sahiptir. Ana gövde budanmaz ise 1-2 m’ye kadar boy alır.
Yan dalların uzunluğu ise 2-3 m bazen 5 m’ye kadar uzayabilir. Kavun bitkisinin gövdesi
baĢlangıçta otsu yuvarlak ve üstü sert tüylerle kaplıdır. Gövde üzerinde ince ve uzun sülükler
bulunur.
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Yaprak

Yaprakları oldukça iridir. Yaprakların Ģekli yuvarlak veya kısmen kalp Ģeklindedir.
Yaprakların alt ve üst yüzü tüylüdür. Yaprak kenarlarında keskin diĢler bulunur. Yaprakların
renkleri yeĢil ve koyu yeĢile kadar değiĢir. Yaprak sapı uzun ve ortası olukludur. Sap
üzerinde tüyler bulunur.


Çiçek

Çiçekler yaprak koltuklarında meydana gelir. Parlak sarı renktedir. Kavun bitkisi iki
ayrı tip çiçeğe sahiptir. Bunlardan birisi erkek, diğeri erselik veya diĢidir. Bunlar aynı bitki
üzerinde fakat ayrı yerlerde teĢekkül ederler. Erselik veya diĢi çiçekler yan kollardaki yaprak
koltuklarından çıkarlar.

Resim 1.46. Kavun Çiçeği


Meyve

Kavun meyveleri Ģekil, irilik, renk ve kabuk yapısı bakımından farklılık gösterir.


Tohum

Kavun tohumları Ģekil bakımından ilk bakıĢta hıyar tohumlarına benzer olsa da biraz
daha iridir. Tohumlar düz, uzun, oval-elips Ģekilli, parlak, genelde sarı ve koyu sarı
renktedir. Bir gramda 20-50 adet tohum bulunur. Kavun tohumları canlılıklarını normal
koĢullarda 5-8 yıl muhafaza ederler.

Resim 1.47. Kavun meyvesi ve tohumu
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1.3.5. Karpuz


Kök

Karpuz kökleri uygun toprak Ģartlarında ve özellikle sulama yapılmayan
yetiĢtiriciliklerde oldukça derine iner. Susuz Ģartlarda kazık kökler 150 cm derinlere inebilir.
Besin maddelerince zengin ve sulama yapılan kumlu-tınlı topraklarda bol miktarda yan ve
saçak kökler oluĢur. Bu kökler 40-50 cm derinlikte hatta yüzeye yakın olarak geliĢirler.


Gövde ve Dallar

Karpuz gövdesi toprak yüzeyinde sürünücü olarak büyür ve uygun Ģartlarda 3–4 m
kadar uzayabilir. Ana gövde üzerindeki yan sürgün sayısı 4-6 arasında değiĢir. Gövde ve
dalların üzeri hafif tüylüdür.


Yaprak

Yapraklar dilimli, üzerleri adeta süslenmiĢ vaziyette hafif damarlı bir görünümde ve
parlak mavimtırak-yeĢil rengindedir. Genelde beĢ parçalı üst kısmı düz ve parlaktır.


Çiçek

Karpuzlarda çiçekler biyolojik bakımdan genellikle tek evciklidir. Sarı renkte olan
çiçekleri beĢlidir.

Resim 1.48. Karpuz gövdesi ve yaprakları


Meyve

Karpuz meyveleri yuvarlak, oval ve uzun Ģekillerde olabilir. Karpuzun meyve eti sert,
yumuĢak, az veya çok liflidir. Meyve etinin rengi beyaz, açık sarı, sarı, pembe, kırmızı renge
kadar değiĢim gösterebilir.
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Döllenme Biyolojisi

Bitkiler üzerinde tıpkı kavunlarda olduğu gibi cinsiyet bakımından değiĢik karakterde
çiçekler meydana gelir. Döllenme olayı erkek çiçeklerdeki polen tozlarının değiĢik yollarla
diĢi karakterdeki çiçeklerin diĢicik tepesine taĢınması suretiyle meydana
gelmektedir.Seralarda yetiĢtirilen karpuzlarda verimliliği artırmak için en çok kullanılan
yöntem sera içerisine bambus arısı salmaktır.

Resim 1.49. Karpuz meyvesi ve tohumu

1.3.6. Hıyar


Kök

Kökleri yüzeysel büyür ve uygun Ģartlarda 20-25 cm derinlikte geliĢir. Ana kökten bol
miktarda yan kökler meydana gelir. Yan köklerin büyümesi ve dallanmasıyla kök saçak kök
görünümü alır. Toprağın üst tabakalarında bitkinin geliĢme durumuna göre 50-100 cm kadar
yanlara yayılır.


Gövde ve Dallar

Hıyar gövdesi sürünücü ve tırmanıcı karakterde köĢeli ve tüylüdür. Gövde ve yan
kollar üzerinde meydana gelen sülükler yardımıyla çevrede bulunan bitki veya nesneye
sarılarak yukarı doğru tırmanır. Boğumlarda yapraklar ve sülükler bulunur. Yaprak
koltuklarından yan dallar çıkar. DiĢi ve erkek çiçekler, boğumlarda yer alan yaprak
koltuklarından meydana gelir. Ana gövde ve yan dallar köĢeli, dikenli ve tüylüdür. Gövde
rengi taze iken yeĢil ve koyu yeĢil, daha sonra sarı yeĢil, açık sarı ve sarıdır.

Resim 1.50. Sırık yer hıyarında gövde ve çiçeği
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Yaprak

Yaprak üst yüzü düz ve parlak, alt yüzü dalgalı, mat ve tüylüdür. Bazı hıyar
çeĢitlerinde yaprağın alt ve üst yüzeylerinde küçük dikenler bulunur. Uzun olan yaprak sapı
olukludur. Sap üzerinde de tüyler ve dikenler bulunur. Nemli ve ılık bir ortamda, toprakta
suyun istenilen düzeyde bulunması hâlinde, 25-30 cm geniĢliğinde yaprak oluĢur. Kurak
koĢullarda yapraklar küçülür. Yaprak kenarları düz veya diĢlidir. DiĢli olanlarda diĢler
belirgin veya az belirgindir. Sülükler, botanik bakımdan dumura (değiĢime) uğramıĢ
yapraklardır. Bitkinin bir yere tutunmasını, sarılmasını ve böylece tırmanıcı özellik
kazanmasını sağlar.


Çiçek

Hıyar çiçekleri genellikle tek evciklidir. Bir bitki üzerinde tek veya birden fazla olmak
üzere erkek ve diĢi çiçekler farklı yaprak koltuklarından çıkar. Erkek çiçekler, diĢi
çiçeklerden önce meydana gelir. Genellikle diĢi çiçekler yan dallar üzerinde meydana gelir.
Bu yönden ana gövde de uç alma yapılarak bitkide yan dalların artırılması teĢvik edilir.


Meyve

Meyve uzunlukları çeĢit karakterine göre çok değiĢir. Örneğin korniĢon tipi turĢuluk
hıyar çeĢitlerinde 5-6 cm iken seralarda yetiĢtirilen parthenocarp (yani tohumsuz meyve)
çeĢitlerde genellikle 15-35 cm kadar olmaktadır. Meyvenin uç kısmı memeli veya küt
yuvarlak olabilir. Meyvelerin enine kesiti yuvarlak, üçgen ve dörtgen olabilir. Bazı
durumlarda meyve içinde boĢluklar oluĢur. Meyve kalitesi açısından meyve içi boĢluğu
istenilmeyen bir durumdur.


Döllenme Biyolojisi

Hıyar çiçekleri, biyolojik bakımdan tek evcikli karakterdedir. Erkek ve diĢi çiçekler,
aynı bitki üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerde bulunur. Son yıllarda daha çok döllenme olmadan
da (parthenocarp) meyveler oluĢturan çeĢitler geliĢtirilmiĢtir. Parthenocarp çeĢitlerle yapılan
yetiĢtiricilikte, üniform (aynı Ģekilde) meyve üretimi ile yüksek verim sağlanır.

Resim 1.51. DeğiĢik tipte hıyar meyveleri ve tohumu
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1.3.7. Kabak


Kök

Kazık kök ve etrafında yüzeysel olarak geliĢen yan kökler bulunur. Toprak yapısı ve
bitkilerin geliĢme durumuna bağlı olarak kökler 1-1,5 m yanlara doğru uzar. Köklerin %6070’i toprağın 30 cm’lik derinliğinde bulunur. KıĢlık kabakların kökleri 1-1,5 m derinliğe
kadar inebilir.


Gövde ve Dallar

Kabak sürünücü gövde yapısına sahiptir. Gövde köĢeli olup üzerinde tüyler ve
sülükler bulunur. Toprak üzerinde 4-6 adet yan dal meydana gelir. Kollar 2-3 m hatta 5-6 m
kadar uzanabilir. Dalların içi boĢtur. Gövde ve dallar üzerinde sert dikenler bulunur.

Resim 1.52. Yazlık kabakta gövde ve dallar
 Yaprak
Yapraklar uzun bir sapla gövdeye bağlıdır. Yaprak saplarının üzeri boyuna çizgili,
oluklu, dikenli ve tüylüdür. Yaprak sapının orta kısmında derin bir kanal vardır. Yaprak
sapının içi boĢ ve yuvarlaktır. Yapraklar oldukça büyük olup oval, beĢgen ve kalp
Ģeklindedir. Yapraklar parçalı ve dikenli olabilir. Yaprak kenarları diĢlidir.
 Çiçek
Kabaklarda çiçekler ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında meydana gelir.
Hıyarlarda olduğu gibi çiçekleri monoecious (tek evcikli) yani erkek ve diĢi çiçekler aynı
bitki üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerdedir.

Resim 1.53. Erkek çiçek

Resim 1.54. DiĢi çiçek
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Meyve

Kabaklarda meyvelerin Ģekil, irilik, renk, dilimlik ve et karakterleri bakımından
çeĢitler arasında çok önemli farklılıklar vardır. Sakız ve Girit kabaklarının bulunduğu yazlık
uzun çeĢitlerde meyveler sebze olarak değerlendirildiği normal hasat devrelerinde 10-25 cm
uzunlukta ve 3-10 cm çapındadır.


Döllenme Biyolojisi

Kabaklarda aynı bitki üzerinde fakat farklı yerlerde erkek ve diĢi çiçekler oluĢur.
OluĢan bu çiçekler, birbirini dölleyerek meyveler meydana gelir. Aksi takdirde diĢi
çiçeklerin döllenmesi için gerekli çiçek tozları olmasa diĢi, döllenmeden dökülür.

1.3.8. Fasulye


Kök

Yerlerine ekilen tohumlar çimlenmeden sonra bir kazık kök ile bunun etrafında zengin
saçak kökler oluĢturur. Kazık kök normal toprak Ģartlarında 60-70 cm kadar derine iner. Bu
familya bitkilerine özel olmak üzere fasulye kökleri üzerinde havanın serbest nitrojenini
(azot) tutan nodoziteler (ĢiĢkinlikler) mevcuttur. Bu özelliğin münavebe ve gübreleme
planlarında büyük önemi vardır.

Resim 1.55. Fasulye kökü, gövdesi ve yaprakları


Gövde

Bitkinin boyu sırık ve yer çeĢidi oluĢlarına göre değiĢir. Bitkinin toprak üstündeki 1520 cm'lik kısmında dallanma meydana gelmez. Gövdenin uç kısmı bir çiçek salkımı ile son
bulur. Buna karĢılık sırık fasulyelerinde boğum araları uzundur ve boğum sayısı da
sınırsızdır. Bitki sınırsız olarak büyür.


Yaprak

Yapraklar üçlü gruplar hâlinde gövdeye, yukarıya bakan bir açı yapan yaprak sapı ile
bağlanır. Fasulye yaprakları fazla güneĢten hoĢlanmadıklarından yaprak saplarının gövdeye
bağlandıkları yerde görülen ĢiĢkin kısımlar sayesinde saplar hareket ederek yaprakların
güneĢe karĢı meyilli bir hâlde durmasını sağlar.

27



Çiçek

Fasulye çiçeğinin yapısı nedeniyle mutlak kendini döller. Çok yüksek sıcaklıklarda ve
bazı böcek ziyaretleri nedeniyle ender de olsa yabancı döllenme görülebilmektedir. Fasulye
çiçekleri çeĢide göre beyaz, morumsu, kırmızı veya sarı olmak üzere değiĢik renk tonlarına
sahiptir.

Resim 1.56.Fasulyede çiçek, meyve ve tohum



Meyve

Fasulyelerde meyve bakla Ģeklindedir. Baklalar etli yapıda olduğu gibi ince, kılçıklı,
kılçıksız, iplikli veya ipliksiz olabilir. Bakla rengi de çeĢitlere göre önemli farklılık gösterir.
Baklanın Ģeklide önem taĢır. ÇeĢitler orak Ģeklinde kıvrık baklalı olabildiği gibi kalem gibi
düzgün baklalara sahip çeĢitlerde vardır.


Tohum

Fasulye tohumları baklalar içinde meydana gelir. ÇeĢide göre baklalar içinde 4-10
arasında değiĢen tohum bulunur. Beyaz, bej, koyu bej, siyah, kahverengi, kırmızı lekeli
olmak üzere çok değiĢik tohum tiplerine rastlanır.

1.3.9. Fasulye


Kök

Baklada kuvvetli bir kazık kök oluĢur. Kazık kök 20-25 cm derinliğe indiğinde yan
kökler oluĢmaya baĢlar. Yan kökler üzerinde bol miktarda saçak kökler meydana gelir.
Kökler belirgin bir büyüklüğe ulaĢtığında kökler üzerinde nodozite bakterilerinin etkisiyle
yumrular (nodoziteler) meydana gelir.


Gövde

Baklanın otsu bir gövdesi vardır. Gövde dört köĢeli 1-2 cm kalınlığında ve içi boĢtur.
Yere devrilmeden muntazam Ģekilde dikine büyüyen bir yapıya sahiptir. ÇeĢitlere göre
gövdenin boyu değiĢir. Gövde boyu 60-80 cm’den baĢlar, 1-2 m’ye kadar ulaĢabilir.

28

Resim 1.57.Bakla kökü, gövdesi ve çiçekleri


Yaprak

Baklada yapraklar, gövde boğumlarından bileĢik yapraklar Ģeklinde çıkar. Her
boğumda bir bileĢik yaprak bulunur. BileĢik yapraklar ana gövde üzerinde değiĢik sayıda
yaprakların bir araya gelmesiyle oluĢur.


Çiçek

Baklada çiçekler yaprak koltuklarında meydana gelir ve salkım Ģeklindedir. Bir
salkımda 2-12 arasında çiçek bulunabilir. Bakla çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir ve
çiçek yapılarının özelliği ile özellikle tozlanma ve döllenmenin çiçekleri henüz açılmadan
meydana gelmesi nedeniyle mutlak kendine döllenme göstermektedir.


Meyve

Baklalar bitki üzerinde dik, yatık veya sarkık durumda gövde üzerindeki yaprak
koltuklarında asılı olarak bulunur. Bakla renkleri baĢlangıçta yeĢildir. Daha sonra sararır,
tohumların olgunluk dönemine doğru kaba dokulu koyu kahverengi veya siyah bir hâl alır.

Resim 1.58.Bakla meyve ve tohumu


Tohum

Bakla tohumları baklalar içinde meydana gelir. ÇeĢide göre baklalar içinde 4-10
arasında değiĢen tohum bulunur.
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1.3.10. Bezelye


Kök

Bezelyede kökler farklı yapıdadır. BaĢlangıçta ana kazık kök ve daha sonra bu kökten
yanlara doğru ikincil kazık kökler geliĢir. Bezelye yüzlek köklü bir bitkidir. Köklerin %7080'i 20 cm'lik toprak derinliğinde ve 50-80 cm yanlara doğru yayılmıĢ Ģekilde bulunur.
Bezelye köklerinde de havanın serbest azotunu tutmayı sağlayan nodoziteler geliĢir.

Resim 1.59.Bezelye Yaprak, çiçek ve meyveleri


Gövde

Bezelyede gövde boğum ve boğum aralarından meydana gelir. Gövdenin dallanması
ve kardeĢlenmesi toprak altındaki ilk iki boğumdan olmaktadır. Gövdenin içi boĢ ve
dayanıksızdır. Gövde boyu bazı çeĢitlerde 15 cm'ye kadar düĢmekte, sırık çeĢitlerinde ise
200 cm’nin üzerine çıkabilmektedir.


Yaprak

Bezelye yaprağı bileĢik yaprak yapısında olup, yaprak ekseni, kulakçıklar,
yaprakçıklar ve sülüklerden oluĢmaktadır. Yaprak ekseni (sapı) üzerinde kulakçık, genellikle
2-4 çift karĢılıklı yaprakçık ve uç kısımda 2-7 arasında değiĢen dallanmıĢ sülükler bulunur.
Kulakçıkların Ģekli ve rengi çeĢitlere göre farklılık gösterir.


Çiçek

Çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler bazı çeĢitlerde gövdenin ikinci
yarısının üstünden, bazı çeĢitlerde ise sürgün uçlarında meydana gelir. Çiçekler tek tek
oluĢabileceği gibi salkım Ģeklinde 2-5 adet çiçek bir arada olarak da meydana gelebilir.


Meyve

Bezelyede meyveler bakla Ģeklindedir. Meyvelerin (baklaların) boyu 3-15 cm eni ise
0.5-2.5 cm arasında değiĢir. Baklalar taze iken renkleri açık yeĢilden koyu yeĢile kadar
değiĢkendir. Bezelye meyvesinde (bakla) 1-10 arasında değiĢen tohum bulunur.
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1.4. Meyveleri Yenen Sebzelerin Ġklim ve Toprak Ġstekleri
1.4.1. Ġklim Ġstekleri
Meyveleri yenen sebzeler ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Soğuktan çok etkilenir.
YetiĢtirme devrelerinde sıcaklık sıfırın altında 2-3 dereceye düĢtüğünde tamamen ölürler. Bu
grupta soğuklara en dayanıklı olan bakladır. -5 oC gibi sıcaklılara dayanıklıdır. Ancak -10 oC
sıcaklıkta bitkiler ölür. Bu nedenle bu grupta yer alan sebzelerin açıktaki yerlerine ekim ve
dikimi ilkbaharda don tehlikesi tamamen kalktıktan ve toprak ile hava sıcaklık Ģartları uygun
bir hal alınca yapılmalıdır. Açıkta yapılan yetiĢtiricilikte ve sera koĢullarında bitkilerin
geliĢmeleri, ürüne yatmaları ve ürünlerini olgunlaĢtırabilmeleri için her devrede uygun
sıcaklık koĢullarına ihtiyaçları vardır. En uygun sıcaklık isteği 20- 30 oC’dir. Meyveleri
yenen sebzelerde normal bir geliĢmenin olması için hava sıcaklığının en az 15 C olması,
gece ve gündüz arasında 6 ºC ile 8 ºC’lik bir farkın bulunması istenir. Sıcaklık 15 C’den
aĢağı düĢtüğünde olgunlaĢma geciktiği gibi meyve bağlama garantili olmamakta ve ürün
miktarı da azaltmaktadır. 30 derecenin üzerine çıktığında ise alınan verim düĢmektedir.
Tohumların çimlenmesi için minimum 10 ºC, optimum 20-29 ºC, maksimum 36 ºC toprak
sıcaklığı olmalıdır.
Sebzelerde, verimlilik üzerine toprak ve hava sıcaklığı birlikte etki etmektedir. Bu iki
sıcaklığın uygun nispetlerde birlikte artması ile verimlilik artmaktadır. Bununla birlikte
gereğinden fazla yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek oranda nispi nemin bulunduğu yetiĢtirme
koĢullarında ise yapraklarda geniĢ ölçüde hastalık meydana gelmektedir. Sıcak ve kuru
rüzgârlar ise fazla miktarda çiçek dökümüne sebep olarak ürünün azalmasına neden
olabilmektedir.
Domates ve biberler gün uzunluğuna karĢı nötr durumdadır. Ancak ıĢık yoğunluğunun
düĢmesi biberlerde bol yapraklı bir görünüm kazandırır. Çiçek tomurcuklarının oluĢumu
durur. Meyve verimi azalır. Buna karĢılık ıĢık Ģiddetinin artması meyve oluĢumunu artırır.
IĢık yoğunluğunun artması, domates meyvelerindeki askorbik asit (C vitamini) ve
karotin miktarını artırırken aksi durumda azaltmaktadır.
Hıyar bitkilerinde, ıĢık miktarı ve süresinin azalması, hıyar bitkilerinde diĢi çiçek
oluĢumunu arttırır. IĢıklanma süresinin 12 saatten fazla olması, erkek çiçek oranını artırır.
DiĢi çiçek oranının artması, verim artıĢına yol açar.
Kabak ıĢıktan hoĢlanan bir bitkidir. Gölgeli ve ağaç altlarında kabak yetiĢtiriciliği
yapılmaz. Gölgeli yerlerde bitki hem narin bir yapı kazanır hem de bitki üzerinde diĢi çiçek
oluĢturma ve meyve bağlama oranı azalır, verim düĢer.
Meyveleri yenen sebzeler kuru hava ortamında iyi geliĢmez. Hava neminin %60-65
civarında olmasını ister. Toprakta devamlı %60-70 nem bulundurulmalıdır. Bu nedenle
hiçbir zaman susuz bırakılmamalıdır. Sudan hoĢlanması yanında fazla suya karĢı da kökler
duyarlıdır. Çabuk çürür ve hastalanır. Suyun azalması ile meyveler küçük kalır ve irileĢmez.
Çoğu kez çiçek dökümleri görülür.
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Uzun süreli kuraklık ve aĢırı nem mantari hastalıkların yayılmasına neden olur. Bu
nedenle yetiĢtirme dönemi ve yerinin çok iyi seçilmesi gerekir.

1.4.2. Toprak Ġstekleri
Ġyi bir geliĢme ve verimlilik için derin, süzek, su tutma kabiliyeti çok iyi, organik
maddece zengin, kumlu, kumlu-tınlı topraklarda en iyi geliĢmeyi gösterir. Kökler oldukça
narin olduğundan ağır, killi, fazla su tutan ve havasız topraklarda sağlıklı olarak
geliĢemezler.
Erken ürün almak amacı ile yapılan yetiĢtirmelerde kumlu-tınlı topraklar tercih
edilmelidir. Kumlu topraklarda çiftlik gübresi ve ticari gübre kullanılarak kabak yetiĢtiriciliği
yapılabilir. Örneğin, kavun ve karpuz yetiĢtirmek için en elveriĢli topraklar akarsu
kenarlarındaki milli topraklarla su tutma kabiliyeti yüksek kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu
topraklardır.
Toprak pH’sı 6-7 civarında olmalıdır. Bu pH aralığı bitki besin maddelerinden en
yüksek oranda yararlanılabilecek değerlerdir. Bu değerlerden aĢağı ve yukarı yönlü
uzaklaĢmalar, topraktan bitki besin maddelerinin alımını azaltacaktır.
Toprak analiz sonucuna göre, toprağın fiziksel özelliklerini öğrendikten sonra, bu
özelliklerin düzeltilebileceklerin üzerinde değerlendirmelerde bulunulmalı ve gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
Organik maddesi az olan topraklarda yeĢil gübreleme veya çiftlik gübresi vererek,
toprağın organik madde içeriği arttırılmalıdır.
Toprak çok gevĢek veya çok sıkı bünyeli ise çiftlik gübresi verilmelidir. Çiftlik
gübresi kumlu toprak gibi gevĢek bünyeli toprakların su tutma kapasitesini arttıracaktır. Killi
topraklara verildiğinde ise toprağın havalanma kapasitesini arttıracak ve su geçirgenliğini
yükseltecektir.
Toprak kireçli ise kireçli topraklar için yapılacak çok fazla bir Ģey yoktur.
Yapılabilecek en doğru hareket, kirece dayanıklı çeĢitler seçmek veya kirece dayanıklı anaç
üzerine aĢılı ürün yetiĢtirmektir.
Taban suyu problemi var ise, mutlaka drenaj tedbirleri alınmalı ve bitkilerin geliĢimini
olumsuz etkileyecek ve kök çürüklüklerine yol açabilecek taban suyu araziden tahliye
edilmelidir.
Toprak tuzluluk problemi var ise, arazide drenaj sistemi kurmak ve göllendirme
sulama yaparak, toprağın yıkanması ve tuzun araziden uzaklaĢtırılması gereklidir.
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1.5. Meyveleri Yenen Sebzelerin YetiĢtiricilik Sistemleri
Meyveleri yenen sebzelerde iki türlü yetiĢtiricilik sistemi uygulanmaktadır.



Açıkta yetiĢtiricilik sistemleri
Örtü altı yetiĢtiricilik sistemleri



Açıkta YetiĢtiricilik Sistemi

Bitkilerde büyüme ve geliĢme ile ilgili olaylar çevre koĢullarının etkisi altındadır.
Açıkta yetiĢtirilen bitkilerin büyüme ve geliĢmeni etkileyen iklim Ģartları (sıcaklık, ıĢık,
yağmur, nem, rüzgâr, sisler, dolular, seller ve sağanak yağıĢlar, don olayları) tamamen
çevrenin etkisiyle oluĢmaktadır. Ġnsanların iklim değerleri üzerine etkileri yok denecek kadar
azdır.

Resim 1.60. Domates tarlası
Arazi Büyüklüğü: Açıkta yetiĢtiricilik yapılan araziler çok değiĢik büyüklüklerde
olabilir. ĠĢletme büyüklüğünü, ekolojik Ģartlar, yetiĢtirme sistemi, bitki tür ve çeĢidi,
sermaye, ticari veya aile tipi yetiĢtiricilik amaçları belirler.
Sulama: Sulu veya susuz arazilerde, akarsu vadilerinde, ovalarda yetiĢtiricilik yapılır.
Günümüzün geliĢen imkânları çerçevesinde, yağmurlama sulama yapmaya yatkın bir
yetiĢtiriciliktir.
Makine Kullanımı: Maliyeti düĢürmek için toprak iĢleme, ekim, dikim, çapalama ve
hasat gibi iĢlemler makineyle yapılarak, makine kullanımı arttırmaya çalıĢılır.
Açıkta üretim yapılacak ideal yerin vejetasyon süresinin 6-8 ay, güneĢlenmesinin iyi,
sulama olanaklarına sahip, eğimi en fazla %3, soğuk rüzgârları almayan bir arazide olması
gerekir. Ayrıca ulaĢım kolaylığı, yerleĢim yerine, fabrikalara yakınlık, sermaye imkânları
ve iĢçi temini gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.
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Resim 1.61. Yağmurlama sulama


Resim 1.62. Açıkta yetiĢtiricilikte makine
kullanımı

Örtü Altında YetiĢtiricilik Sistemi

DıĢ iklim faktörlerinin etkisini kaldırarak gerekli özel çevre Ģartlarının oluĢturulması
ile alçak ve yüksek sistemler içinde yapılan sebze yetiĢtiricilik sistemidir. Örtü altı
yetiĢtiricilik sisteminde amaç elveriĢsiz dıĢ Ģartların etkin olduğu dönemlerde pazara kârlı ve
kaliteli ürünün gönderilebilmesidir. Örtü altı sistemlerinin temel görevi de bitkilerin
geliĢmesi için en uygun çevre koĢullarını sağlamaktır.
YetiĢtirme ortamı sağlanan özel yapılar içinde sebze yetiĢtirilmesine Sera Sebzeciliği;
zamanından önce veya sonra pazara gönderilmek üzere yapılan yetiĢtirmeye Turfanda
Sebzecilik, böyle ürüne de Turfanda Sebze denir. Örtü altı yetiĢtiricilik sistemi, meyvesi
yenen sebzelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bitki yetiĢtirmeye tesir eden sıcaklık, ıĢık, oransal nem, sulama, CO2 gübrelemesi ve
havadaki gazların (özellikle CO2) konsantrasyonu, sera yapılarıyla denetlenebilir. Bitkilerin
optimum istekleri doğrultusunda sağlanan örtü altı ortamında yılın her mevsiminde taze
sebzelerin yetiĢtirilmesi mümkündür.

Resim 1.63. Örtü altında domates yetiĢtiriciliği
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Örtü Altında Sebze YetiĢtirmenin Yararları ġunlardır:










YetiĢtirme devresi uzatılarak, yıl içinde yetiĢtirilen bitki sayısı artar, aynı
yerden bir kaç ürün alınabilir.
Pazara sürekli mal çıkarma imkânı vardır.
Birim sahadan elde edilen kazanç artar.
ĠĢgücü, sera ile düzenli ve sürekli olarak değerlendirilebilir.
Tarımsal iĢletmelerde iĢin az bulunduğu yaz devresinde kullanılan
mevsimlik iĢçiliğe, seracılıkla devam sağlanabilir.
Birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün alınır. Elde edilen ürünlerde
devamlı pazar (Ġç ve dıĢ pazarda) bulur.
Sera yetiĢtiriciliği, zirai olarak kullanılması mümkün bulunmayan
sahaları kullanılabilir hale getirir.

Örtü Altı YetiĢtiriciliğinde Kullanılan Örtü Tipleri:


Alçak Plastik Tüneller

Resim 1.64. Alçak Tünel Kesiti


Yüksek Plastik Tüneller

Resim 1.65. Yüksek plastik tünel

35



Blok Seralar

Resim 1.66. YetiĢtirme serası

Resim 1.67. Cam sera
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
Ekonomik önemi olan meyveleri yenen sebzelerin farklılıklarını ayırt edebilmek için
aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Sebze türlerinin iklim istekleri ile bölgenin
iklim Ģartlarını karĢılaĢtırınız.
 Meyveleri yenen sebzeleri
 Sebzelerin botanik özelliklerini belirleyiniz.
gösteren pano oluĢturunuz.
 ÇeĢitlerinin özelliklerini belirtiniz
 Kullanım amaçlarını belirtiniz.
 ÇeĢit seçimi yaparken bölgenize ve pazara
uygun çeĢitleri seçiniz.
 Bölgenizde en fazla yetiĢtirilen çeĢitleri tespit
ediniz.
 Meyveleri yenen sebzelerin piyasa
 Sera veya tarla yetiĢtiriciliğine karar veriniz.
araĢtırmasını yapınız.
 Sırık veya bodur çeĢit yetiĢtireceğinize karar
veriniz.
 Sebzelerin yetiĢtirilme amacını belirleyiniz.
 Piyasanın istediği çeĢitleri seçiniz.
 Gövdelerin yatay veya diklik durumuna
bakınız.
 Gövde yüksekliğini inceleyiniz.
 Meyveleri yenen sebzelerin gövde  Gövdenin kabuk yapısını inceleyiniz.
yaprak ve çiçek özelliklerini gösteren  Yaprakların parçalılık durumlarına bakınız.
pano oluĢturunuz.
 Yaprakların alt ve üst yüzeyindeki tüylülük
yapısını inceleyiniz.
 Bitkilerindeki dalların dağılımı inceleyiniz.
 Bitkilerin döllenme biyolojilerini öğreniniz.
 Toprağın tipini yazınız.
 Toprağın geçirgenlik özelliklerini gösteriniz.
 Meyveleri yenen sebzelerin
 Toprağın tuzluluk ve pH derecesini yazınız.
yetiĢebileceği toprakları gösteren pano
 Toprağın derinliğini yazınız.
oluĢturunuz.
 Taban suyu seviyesini öğreniniz ve yazınız.
 Toprağın yorgunluk durumunu öğreniniz.
 Toprak tahlili yaptırınız.
 Drenaj sistemini yapınız.
 Toprağı derince sürünüz.
 TaĢ ve bitki artıklarını araziden temizleyiniz.
 Toprak koĢullarını iyileĢtiriniz.
 Toprak yorgunluğunu gideriniz.
 Taban suyu yüksek ise drenaj kanalları
açınız.
 Toprağı iyileĢtiriniz.
 Toprağa yanmıĢ çiftlik gübresi veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sanayi tipi biberler, olgunlaĢma durumunda ……………………..renk alır.
Kavun çeĢitlerini ……………….. ve ………………… olarak 2 gruba ayırabiliriz.
Sakız, Girit, su ve asma kabakları ……………..……..grubunda yer alır.
Toplam sera sebzeciliği içinde %........... civarında biber tarımı yapılmaktadır.
Domates kökleri ………………cm derinliğe kadar uzayabilir.
Domates çiçekleri ……………tir.
Patlıcanın, yetiĢme dönemindeki kötü koĢullar …………….. ve ………………. neden
olur.
Hıyar tohumları, çimlenme yeteneklerini uygun Ģartlarda …………………kadar
koruyabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
ÖĞRENME
Meyveleri
yenen KAZANIMI
sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
ekim yapabileceksiniz.
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA

Bölgenizdeki fide üreticileri veya fide satıcıları ile görüĢerek, en çok hangi tür




fidelerin üretildiğini ve ne zaman satıĢa sunulduklarını araĢtırınız.
Sebze bahçesi kurulmasında takip edilen uygulamaları araĢtırınız.
Bölgenizde tohumların ne zaman ekildiğini araĢtırınız.
Meyveleri yenen sebzelerin dikim mesafelerini araĢtırınız.

2. MEYVELERĠ YENEN SEBZELERDE
EKĠM YAPILMASI
2.1. Meyveleri Yenen Sebzelerin Çoğaltma Yöntemleri
Meyveleri yenen sebzelerin yetiĢtiriciliği baĢlıca üç Ģekilde yapılmaktadır. Bunlar;




Doğrudan tohum ile yetiĢtiricilik,
Fide ile yetiĢtiricilik,
AĢı ile domates yetiĢtiriciliğidir.

2.1.1. Doğrudan Tohum ile YetiĢtiricilik
DıĢarıda hava ve toprak Ģartlarının uygun hâle gelmesiyle tohumların doğrudan
doğruya önceden hazırlanmıĢ yetiĢtirme yerlerine ekilmesi suretiyle yapılan yetiĢtiricilik
Ģeklidir. Özellikle sanayi domatesler, biber, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar, kabak, bakla,
fasulye ve bezelye yetiĢtiriciliğinde kullanılan bir yöntemdir. Fide ile yetiĢtirilme Ģansı olan
sebzelerde, direk tohumdan üretim çok zahmetlidir ve ekonomik değildir. Bu nedenle tavsiye
edilmeyen bir yöntemdir.
Bu yetiĢtiricilik Ģeklinde tohumun doğrudan tarlaya ekilmesini sınırlayan en önemli
etmen toprak sıcaklığıdır. Tohum ekiminin baĢlayabilmesi için sıcaklığın en az 14 C olması
gerekmektedir. Erken yapılan ekimlerde tohumların çimlenmesi oldukça yavaĢlamaktadır.
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Tohum ekimi, toprak tavında iken yapılmalıdır. Tohum ekimi uygun Ģartlarda
yapıldığı takdirde ekimden en geç bir hafta sonra tohumlar, çimlenerek toprak yüzünde
görülmeye baĢlar.
Doğrudan tohum ile yapılan yetiĢtiricilikte toprağın kaymak tabakası bağlamaması
istenir. Çünkü küçük tohumlar, böyle topraklarda çimlendikleri hâlde sürüp toprak yüzüne
çıkamazlar. Bu nedenle doğrudan tohum ekimi ile yetiĢtiricilik yapılacağında hafif karakterli
toprakların tercih edilmesi gerekmektedir.
Doğrudan tohum ekiminde sıra üzerinde fidelerde seyreltme yapılması gerekir.
Seyreltme, fideler ikinci ve üçüncü gerçek yapraklı devrede iken yapılır. Ġkinci çapalama
esnasında sıra üzerinde bitkilere verilecek mesafe göz önünde tutularak seyreltme yapılır ki
buna “tekleme” adı verilir. Eğer ekim kaplanmıĢ tohum ile yapılmıĢsa seyreltme yoğun
değildir. Tarlaya doğrudan yapılan tohum ekiminde iklim koĢullarına bağlı olarak sulama
yapılmalıdır. Sulama, yağmurlama sulama Ģeklinde olmalıdır. Karık sulama yapıldığı
takdirde tohumlar su ile sürükleneceği gibi toprak kaymak tabakası bağlayacak ve
tohumların çimlenmesinde ve toprak yüzüne çıkmalarında güçlük yaratacaktır.
Fideler toprak yüzeyine çıktıktan sonra sıra aralarının traktörle veya çapa makineleri
ile iĢlenmesi ve bunun bir yetiĢtirme döneminde 3-5 kez yapılması gerekir. Böylelikle toprak
gevĢek tutulur. Toprağın havalanması ve ısınması sağlanır. Ayrıca yabancı otlarla da
mücadele edilmiĢ olur.

2.1.2. Fide ile YetiĢtiricilik
Sebze fideleri, yastıklarda, alçak plastik tünellerde veya seralarda yetiĢtirildikten sonra
zamanı geldiğinde esas yerlerine dikilir. Erkencilik, araziden tasarruf, tohumdan tasarruf,
sağlıklı ve homojen üretim sağlamak amacıyla fide ile yetiĢtirme yöntemi uygulanır.
Fide yetiĢtirmede uzmanlaĢma ve gelir artıkça seralar önem kazanmaktadır. Fide
yetiĢtirme iĢi bitince bu seralar sebze yetiĢtirmede de kullanılabilir.

Resim 2.1. Plastik serada fide yetiĢtiriciliği
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Fide yetiĢtirilmek üzere tohumlar genellikle usulüne uygun hazırlanmıĢ fideliklere
ekilmelidir. Tohumların ekim zamanı, fidelerde ĢaĢırtma yapılıp yapılmayacağına ve
bölgenin ekolojik Ģartlarına göre ayarlanır. Burada en önemli faktör ilkbahar son donlarının
bitiĢ tarihidir.
Fidelerinin yetiĢtirilmesinde dikkat edilmesi gereken baĢlıca hususlar Ģunlardır:














Tohumlarının ekileceği fideliklerde ekim zamanı sıcaklığı 25-30 C, toprak
sıcaklığı 12-15 ºC olmalıdır.
Tohum ekimi serpme usulü yapılıyor ise tohumların eĢit olarak dağıtılmasına
dikkat edilmelidir.
Serpme ekime nazaran 8-10 cm ara ile açılan çizilere pek sık olmamak kaydıyla
tohum ekimi, fidelerin bakım iĢlemleri açısından daha elveriĢli olmaktadır.
Fideliklere tohum ekiminde metrekareye 5 gr tohum hesap edilmelidir.
Tohumlar ekildikten sonra üzeri 1 cm kalınlığında toprak ile kapatılmalı ve
tokmakla hafif bastırılarak süzgeçli kovalar ile su verilmelidir.
Ekim iĢlemi bittikten sonra fideliklerin üzeri kapatılmalı, nemin daha uzun süre
korunabilmesi için mümkünse üzeri hasırlarla örtülmeli ve fidelikler 2-3 gün
süre ile kendi hâline bırakılmalıdır.
Fidelikler tohumların çimlenmesine kadar sık sık kontrol edilmeli ve gerekli
olduğu zamanlarda süzgeçli kovalar ile sulanmalıdır.
Yabani otlar fidelere zarar vermeden dikkatle ayıklanmalıdır.
Müsait havalarda ve ihtiyaç nispetinde fidelikler önce 5 dakika süreyle
baĢlayarak havalandırılmalıdır.
Fidelerin sulanması gerektiğinde süzgeçli kova ile fideler zedelemeden
sulanmalı ve su düzenli olarak verilmelidir.
Soğuk havalarda fideler zarar göreceğinden fidelikler açılmamalıdır.
Çok soğuk havalarda fideleri dondan korumak için fideliklerin üzeri birkaç kat
hasır ile örtülmelidir.
Fideliklerde yaygın olarak görülen “çökerten” ve “danaburnu” gibi hastalık ve
zararlılarla zamanında mücadele edilmelidir.

Fide yetiĢtirmede, son yıllarda plastik kasalar da giderek artan bir önem
kazanmaktadır. Bunlar hafif ve dayanıklı olup kolayca temizlenebilmekte, dezenfekte
edilebilmekte ve ısıtılabilmektedir. Ġçi dolu olan kasaların nakliyesi için fide yetiĢtirme
yerlerinde lastik tekerlekli arabalar kullanılabilir.
Plastik saksılar grubuna PVC’den yapılmıĢ çok sayıda saksı içeren plakalar da
dâhildir. Bu Ģekildeki saksılara viyol denilmektedir. Bu plakalar değiĢik ölçülere sahiptir.
Ġçlerine harç olarak genellikle sade torf, torf-perlit, torf-vermikülit vb. karıĢımlar konur.

Resim 2.2. Plastik vivol
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Resim 2.3. Yastıkta patlıcan fidesi

Resim 2.4. Tüplü domates fidesi

Daha kuvvetli geliĢmiĢ, sağlıklı ve dıĢ hava koĢullarına dayanıklı fide elde etmek
amacı ile fideler fideliklerden sökülerek saksılara veya naylon ĢaĢırtılır. Fideler iki yapraklı
devreye geldiklerinde ĢaĢırtma iĢlemi yapılmalı, bu iĢlem esnasında cılız ve hastalıklı fideler
atılarak sağlıklı olanları dikilmelidir. Ilık yastıklara yapılacak ĢaĢırtmalarda fideler 10x10 cm
aralıklar ile dikilmelidir.
Fideler nereye ĢaĢırtılmıĢ olursa olsun bundan sonraki geliĢme dönemlerinde bakım
iĢleri hep aynıdır. Yani otlarını muntazam ayıklamak, ihtiyaç hâllerinde sulamak, müsait
havalarda havalandırmak ve hastalık ile zararlılara karĢı gerekli tedbirleri almaktan ibarettir.

2.1.3. AĢı ile YetiĢtiricilik


AĢılı Fide ile Üretim Yapmanın Nedenleri:








Hastalık ve zararlılara karĢı dayanıklılık sağlamak,
Erkencilik ve verimi arttırmak,
DüĢük sıcaklıklara dayanıklılığı arttırmak,
Bir kökten farklı türde sebzeler elde etmek,
Kötü toprak koĢullarına dayanım sağlamaktır.

AĢılamada Dikkat Edilecek Hususlar

AĢılı fide elde etmede baĢarıyı yakalamak için üzerinde önemle durulması gerekli
konular arasında uygun anaç-kalem seçimi, bunların doğru yetiĢtirilmesi, aĢılama ortamının
klimasının iyi düzenlenmesi, aĢı zamanının ve aĢı Ģeklinin doğru saptanması, temizlik
koĢullarına uyulması sayılabilir.
Fidelerin yetiĢtirildiği ortamın sıcaklığının aĢı öncesi 18-22 °C'ler arasında tutulması,
aĢıdan 15 gün önce fidelerin piĢkinleĢmesini sağlamak için gece sıcaklıklarının 2-3 °C
düĢürülmesi önerilir. AĢıdan sonra ise ortam sıcaklığının 20-25 °C'ler arasında tutulması
gerekir. Bu aĢamada ortam neminin %75-80 olması istenir. AĢılama iĢleminden 2-3 gün önce
fidelerin, aĢı sırasında meydana gelecek su kayıplarının karĢılanması ve aĢı yerinin
kaynaĢmasının hızlandırılması için bolca sulanmaları gerekir. AĢılı fidelerin üzeri, ortamdan
nem kaybını önlemek için ince bir polietilen (0.02 mm) örtü ile örtülmeli veya aĢılı fidelerin
her birine bir naylon torba geçirilmelidir.
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AĢı sırasında herhangi bir enfeksiyona neden olmamak için her Ģey temiz olmalı, eller
sabunlanmalı ve kullanılacak aletler dezenfekte edilmelidir.
AĢının tutma Ģansını arttırmak için aĢı yerinin bir lastikle alüminyum Ģeritle veya bir
mandalla tutturulmasında büyük yarar vardır. Bütün bu özenli çalıĢma sonunda aĢı yerinin 710 gün sonra tuttuğu görülür.
AĢıda baĢarının koĢulu aĢı Ģeklini doğru belirlemektir. Yani dilcikli Ġngiliz kalem aĢısı
mı, yarma aĢı mı, koltuk aĢısı mı yapılacağı önceden belirlenmiĢ olmalıdır. Yapılan bir
çalıĢmada domates anaç, patlıcan kalem olarak kullanılmıĢ ve her üç aĢı da denenmiĢ ve
sonuçta en yüksek baĢarı %83.3 ile yarma aĢıdan alınmıĢ, bunu %69.7 ile dilcikli Ġngiliz
kalem aĢısı, %43.7 ile koltuk aĢısı izlemiĢtir.

Resim 2.5. AĢılı fideler


Yarma AĢı

Anacın tepe kısmı toprak seviyesinin 2–3 cm yukarısından kesilir. Bu kesilen kısmın
ortasından aĢağıya doğru bir jiletle 1,5 cm kadar derinlikte yarık açılır. Kalem üst
yapraklarının alt kısmından V Ģeklinde kesilir. Bu V Ģeklindeki kalem ucu, anaçtaki yarığa
oturtulur ve aĢı yeri bir pensle tutturulur. Bu aĢılamada anaç 6–7, kalem ise 2–3 yapraklı
olmalıdır.


Dilcikli Ġngiliz AĢısı

Anaçta kotiledon yaprakların üzerinden yukarıdan aĢağıya, kalemde ise aynı
seviyeden aĢağıdan yukarı doğru olmak üzere bir dilcik açılır. Dilcik derinliğinin gövdenin
yarısını geçmemesine özen gösterilir. Dilcikler dikkatli bir Ģekilde birbiri içine sokulduktan
sonra ıĢık geçiren bir bantla sarılır. AĢılama iĢleminden sonra anaç, aĢı yerinin üstünden
kesilir. AĢılama iĢleminden sonra aĢılı fidenin fide kabına dikimi yapılır. AĢının tutmasından
sonra da kalem, aĢı yerinin altından kesilir.
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2.2. Tohum Ekim ve Dikim Ortamının HazırlanıĢı
Bahçelerde sulama, toprak iĢleme, hasat, her türlü taĢıma ve mekanizasyon iĢlerinin
kolayca yapılabilmesi için bahçe yeri dikimden önce düzeltilmelidir. Zorunlu olmadıkça
daha önceki yılda aynı türden sebze yetiĢtirilmiĢ tarlada tekrar aynı türden üretim
yapılmamalıdır.
Sebze yetiĢtirilecek arazi, sonbaharda dekara 4-5 ton yanmıĢ çiftlik gübresi ile
gübrelenir. Derince (40-50 cm )sürülerek toprağa gömülür. Ġlkbaharda havalar ısındığında
toprak tekrar 10-15 cm derinliğinde iĢlenir. Tırmıkla düzeltilerek ekim ve dikime hazır hâle
getirilir.
Domates, biber, hıyar, kabak, patlıcan gibi sebzelerin yetiĢtirme yerinde masuralar
hazırlanır. Bunun için tek veya çift sıralı yetiĢtirme yapılacağına göre sıra arası mesafeler
belirlenir. Tek sıralı yetiĢtirmelerde 25-30 cm geniĢliğinde, çift sıralı yetiĢtirmede ise 60-80
cm geniĢliğinde ve uygun uzunlukta masuralar hazırlanır. Sıra üzeri aralık ise çeĢide ve
bölge Ģartlarına göre 20-50 cm olabilir. Bitkilere su sağlamak için aralarında su arkları
bulunur. Bu arkların geniĢliği 30–40 cm’dir.
Bitkiler tek veya çift sıra halinde masuralara dikilir. Ürünler sulama suyu ile temas
etmediklerinden çamurlanmaz.

Resim 2.6. Masuraya ekim dikim
Ülkemizde kavun ve karpuz üretimi genellikle tarla tarımı Ģeklinde yapılır. Bu Ģekilde
yapılan üretimde tohumlar toprağa direkt ocaklara veya sıralı olarak ekilir. Tohumların
ekildiği dönemde toprak tavlı ve çok iyi iĢlenmiĢ olmalıdır. Kumlu ve suyu yeterli olmayan
topraklarda 120-150 cm killi ve sulanabilen topraklarda ise 180-280 cm arasında değiĢen
mesafelerle pulluk ile 6-10 cm derinlikte karıklar açılır. Açılan karıklarda toprak tavı
kaybolmadan karıkların içinde yürüyen iĢçiler 50-100 cm ara ile 3 veya 4 tohumu karık
tabanına atar. Daha sonra tohumların üstü kapatılır.
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Resim 2.7. Sıra (çizgi) usulü karpuz yetiĢtiriciliği
Ġlkbaharda ekim dikim yeri hazırlığından önce taban gübresi verilmelidir. Fosforlu
gübrenin hepsi diğerlerinin üçte biri taban gübresi olarak verilir. Geri kalan gübreler bitkiler
üzerinde meyveler görülmeye baĢladığında verilmelidir. Ayrıca ekimden önce fide
hastalıklarının önüne geçebilmek için tohumlar ilaçlanmalıdır.

2.3. Tohum Ekimi
Ekimde sadece amaca uygunlukları saptanmıĢ olan çeĢitler kullanılmalıdır. Bu amaçla
hibrit çeĢitler giderek artan bir önem kazanmaktadır. Bu Ģekildeki tohumlar hem oldukça
değerli hem de pahalıdır. Bu nedenle tohum ekimi oldukça büyük önem arz etmektedir.


Makine Ġle Tohum Ekimi

Çok fazla fide yetiĢtiriciliğinin yapıldığı ticari iĢletmelerde tohum ekiminin elle
yapılması oldukça zor ve masraflı olmaktadır. Bu amaçla tamamen otomatik olarak çalıĢan
tohum ekim makineleri yıldan yıla artmaktadır. Çoklu saksıların yapımı ile birlikte çok
sayıda tohum ekim makinesi geliĢtirilmiĢtir. Bu makineler, değiĢik ölçülerdeki viyollere
ayarlanabilmektedir. Bu makinelerde viyol dolumu, tohum ekimi ve sulanması otomatik
olarak yapılmaktadır.

Resim 2.8. Otomatik tohum ekme makinesi ve makinede viyol dolumu
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Elle Tohum Ekimi

Elle tohum ekimi, genellikle küçük fide iĢletmelerinde veya üreticinin kendi ihtiyacı
olan fideyi üretmesi durumunda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde ekimler el
kasalarına, ekim yastıklarına veya direk fide kaplarına ekim yapılmaktadır.
Ekim yapılacak kasalar veya ekim yastıkları ekim toprağıyla (harçla) doldurulur,
düzeltilir. Üzerine tohumlar serpme olarak veya sıra ile ekilir. Fide kaplarına ise harç
doldurulduktan sonra tek tek tohum ekimi yapılır.

Resim 2.9. Yastıklarda tohum ekilerek yapılan fide yetiĢtiriciliği
Ekimin sıklığı dane sayısına, iriliğine, sebze türüne ve çimlenme yeteneğine bağlıdır.
Genel kural olarak ne kadar sık ekilirse o kadar erken ĢaĢırtılmalıdır. Tohumlar büyük
miktarlar hâlinde ekilecek ise birkaç partiye ayrılmalı ve her parti belirli aralıklarla
ekilmelidir. Böylece ĢaĢırtmada iĢ gücü zorluğu ile karĢılaĢılmamıĢ olur.
Tohum ekim zamanı fidelerin yastıkta kalma süreleri yani fidelerin açıktaki yerlerine
dikim zamanı göz önünde tutularak ayarlanır. Ülkemizde genellikle tohumlar ocak- mart
aylarında ekilmektedir. Yastıklara tohum ekildikten sonra üzerleri 0,5-1 cm kadar kalınlıkta
harç ile örtülür. Harçlı toprak hafifçe bastırılır. Daha sonra süzgeçli kova veya süzgeçli
hortum ile sulanır. Uygun koĢullarda 10-12 gün içerisinde tohumlar çimlenerek toprak
yüzüne çıkar.
Domateslerde doğrudan tohum ekiminde dekara 50-100 gr tohum ekilmeli, derinliği
1-2 cm olmalıdır.
Kabakların toplu geliĢen çeĢitlerde 60-80 cm sıra arası, 40-60 cm sıra üzeri olacak
Ģekilde ekim yapılır. Yazlık kabaklar, genellikle tekli masura üzerinde yetiĢtirilir. Dal atan
bal ve kestane kabaklarının ise tarla ziraatı Ģeklinde üretimi yapılır. Tohumlar her Ocakta 2-4
tohum olacak Ģekilde 3-5 cm derinliğe ekilir.
Karpuz tohumların toprak yüzeyine kolay çıkabilmesi için aynı yere 3-4 adet tohum
atılmalıdır.
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Bakla, fasulye ve bezelyede dekara yaklaĢık olarak 10 kg civarında tohum kullanılır.
Tohumların genel ekim derinliği 4-5 cm derinliktedir. Kullanılan tohum miktarı, tohumların
iriliğine göre artar ve eksilir.

Resim 2.10. Viyollerin doldurulması ve tohum ekimi

2.4. Ekim Sonrası Bakım ĠĢlemleri ve Fide Elde Edilmesi


Fidelerde ġaĢırtma

Daha kuvvetli geliĢmiĢ, sağlıklı ve dıĢ hava koĢullarına dayanıklı fide elde etmek
amacı ile sebze fideleri fideliklerden sökülerek ılık yastıklara, plastik- toprak saksılara,
naylon torba veya toprak bloklara ĢaĢırtılır. ġaĢırtma çim (kotiledon) yaprakları tam geliĢip
yere paralel bir görünüm aldığında yapılmalı, bu iĢlem esnasında cılız ve hastalıklı fideler
atılarak sağlıklı olanları dikilmelidir. Ilık yastıklara yapılacak ĢaĢırtmalarda fideler 10x10 cm
aralıklar ile dikilmelidir.

Resim 2.11. ġaĢırtma zamanı uygun fide

Resim 2.12. ġaĢırtma zamanı geç kalmıĢ fide
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Gerçek yaprakların geliĢmeye baĢlamasıyla birlikte köklerde saçaklanmalar baĢlar.
Kökleri saçaklanan fideler, söküm sırasında zarar görür. Böyle fidelerin tutma Ģansı da
zayıftır.
ġaĢırtma yapmakla fidenin iĢgal ettiği alan geniĢletilmiĢ olur. Bu surette geniĢ bir kök
sisteminin oluĢması sağlanmıĢ olacaktır.
Fidelerin ĢaĢırtılmaları amacıyla yerlerinden sökülmelerini kolaylaĢtırmak için bir gün
önceki akĢam sulanmaları gereklidir. ġaĢırtma öncesi eller sabunla iyice yıkanmalı ve
ĢaĢırtma iĢlemi mutlaka kotiledonlardan birinin ucundan tutularak yapılmalıdır. Çünkü
gövdenin zedelenmesi hâlinde fide geliĢemez. Kotiledonun zarar görmesi hâlinde ise
sadece o kotiledonun geliĢmesi aksar. ġaĢırtma zamanı geciktirilmemeli ve ĢaĢırtma
akĢamüstü gibi günün en serin saatinde yapılmalıdır.
ġaĢırtma, yastıklarda belli aralıklarla ĢaĢırtma kaplarında ise kabın orta kısmında
parmakla veya bir çubukla açılan 3–4 cm derinliğindeki dikim çukuruna fideyi dikerek
yapılır. ġaĢırtma sırasında kotiledon yapraklarından birinin ucundan tutulan fideler, bu
dikim çukurlarına, kök boğazlarına kadar olan kısmı, dikim çukurunda kalacak Ģekilde
yerleĢtirilir. Bundan sonra dikim çukurunun birkaç santim ötesine batırılan parmak veya
bir çubuk yardımıyla harcın köklere doğru itilmesiyle köklerle harcın teması sağlanır.
ġaĢırtmadan sonra fidelere hemen can suyu verilir. Can suyu ilaçlı da verilebilir. Ġlaçlı su
fideleri, kök hastalıklarına ve zararlılarına karĢı korumak amacı ile yapılır. Uygun ilaçlardan
biri sulama suyuna karıĢtırılarak fidelerin diplerine verilir.
ġaĢırtma iĢlemi tamamlanan saksı veya torbaların mevsim özelliklerine bağlı olarak
korunmaları gerekir. Ġlkbaharda ise gölgeli, nemli ve üzeri kapalı ortamlarda
tutulmalıdır. ġaĢırtılmıĢ fideler, serilmiĢ bir naylon örtü üzerine yerleĢtirilirse topraktan
gelecek enfeksiyonlardan da korunmuĢ olur. YerleĢtirme iĢlemi baĢlangıçta saksılar birbirine
değecek Ģekilde yapılabilirse de fideler geliĢip yaprakları birbirine değmeye baĢladığında
saksı aralarında 15 cm kadar bir aralık kalacak Ģekilde yeni bir düzenleme yapılır.

Resim 2.13. Viyollere ĢaĢırtılmıĢ fideler
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Resim 2.14. Fide torbalarına fidelerin ĢaĢırtılması


Topraklı Fide YetiĢtirmenin Faydaları







Topraklı dikilen fidede topraksız dikilene göre bocalama görülmez.
Fide tutma oranı çok yüksektir.
Fideler, yeni yerlerinde geliĢmelerine ara vermeden devam ettiklerinden
daha çabuk ürüne yatar.
Topraksız dikilen fidelerde, danaburnu ve tel kurtlarının zarar vermeleri,
topraklı dikilenlere oranla daha fazladır.

Fidelerde Sulama

Fideler, hangi dönemde ve hangi yöntemle yetiĢtiriliyor olursa olsun düzenli
sulanmalıdır. Az sulanan fideler cılız kalır ve düzenli geliĢemez. Fazla sulama ise fidelerin
yumuĢak dokulu, açık renkli, vejetatif geliĢme hızının fazla olmasına neden olur. Çok
fazla sulama sonucu fidelerde çürümeler görülür. Fideleri aĢırı sulamak, az sulamaktan
daha tehlikelidir. Bu nedenle harç kuruma noktasına gelmeden su vermek gerekir.
Sonbahar üretimi için yetiĢtirilen fidelerin sık fakat az; ilkbahar üretimi için
yetiĢtirilenlerin daha seyrek fakat fazla su ile sulanmaları gerekir.
Fideler miktarına ve yetiĢtirme sistemine bağlı olarak değiĢik Ģekillerde sulanabilir.
Fide miktarının az ve suyun kısıtlı olduğu durumlarda süzgeçli kovalarla sulama yapılır. Fide
ve su miktarının fazla, su sıcaklığının düĢük olduğu durumlarda süzgeçli baĢlık takılmıĢ
hortumlarla sulama yapılmalıdır. Doğrudan hortumla verilen soğuk su fide geliĢmesini
yavaĢlatır.

Resim 2.15. Fideliklerde hortumla sulama
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Ticari olarak yapılan yetiĢtiriciliklerde otomatik sulama sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Bu
sistemler ortamın nem durumuna göre otomatik olarak çalıĢmaktadır.

Resim 2.16. Otomatik sulama sistemi
Harçtaki besin maddeleri miktarının yetersiz olduğu durumlarda sulama suyuna besin
maddesi ilavesi yoluna gidilir. Bu amaçla fosforlu ve potasyumlu gübreler kullanılır. Azotlu
gübreler, fidelerin uzun boylu ve cılız olmasına neden olur. Gübreler bir miktar suda
eritildikten sonra elde edilen eriyik sulandırılarak fidelerin sulanmasında kullanılır.

Resim 2.17. Fazla sulanmıĢ fideler


Fidelerde Isıtma Soğutma ve Havalandırma

Ekilen tohumlar normal koĢullarda 6–10 gün sonra çimlenir. Çimlenme ortamının
ideal gece ve gündüz sıcaklığı 18–24 oC’dir. Bu derecenin üstündeki derecelerde çimlenme
olayı hızlanır. Altındaki derecelerde yavaĢlar. Örneğin, harç sıcaklığı 10 oC olduğunda
tohumlar 43 günde, 15 °C olduğunda 14 günde ve 20 °C olduğunda ise 8 günde çimlenir.
Tohum ekimi, saksı, kasa, tepsi gibi kaplardan hangisine yapılmıĢ olursa olsun
ekimden sonra bu kapların üzerleri bir gazete, cam veya plastikle örtülür. Gazete, ıĢığı
keserek tohumların karanlık koĢullarda çimlenmesini sağlarken cam veya plastik örtü,
kaptan ısı ve nem kaybını engeller. Sebze tohumları, ıĢığa duyarlı olduklarından
karanlıkta daha iyi çimlenir. Tohumlar çimlenir çimlenmez her iki örtü de hemen kaldırılır
ve ortam sıcaklığı 20 °C'ye düĢürülür. Yaz aylarındaki tohum ekimlerinde sadece bir gazete
veya ıslak bir çuval kullanmak yeterlidir.
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Fidelerde gerçek yapraklar görülmeye baĢladığında 2 hafta sürecek olan soğuklatma
iĢlemi baĢlar. Bu dönemde gündüz ve gece sıcaklıkları 10–12 °C'ye düĢürülür. Kök
geliĢiminin bu düĢük sıcaklıklarda tamamlanması istenir. Böylece piĢkinleĢtirilen fidelerden
daha erken ve daha yüksek verim alınır.

Resim 2.18. Fidelerde havalandırma

Resim 2.19. Tüplü fidelerde seyreltme
Fide yetiĢtirme ortamında normal koĢullarda sıcaklık gündüz 12 °C’nin altına
düĢmemeli, 12–15 °C’ler arasında tutulmaya çalıĢılmalıdır. Oransal nem ise %50–60
civarında olmalıdır. Ancak ilkbahar üretimi için fide yetiĢtirme döneminde zaman
zaman ıĢık yetersizliği bir sorun hâlini alabilir. Bu gibi durumlarda, ortam sıcaklığını
10 °C’ye kadar düĢürmekte büyük yarar vardır. Sonbahar üretimi için ise fide yetiĢtirme
dönemi genelde ağustos ayına rastladığından fideler serada ise gölgelendirme ve havalandırma yapılarak yüksek sera sıcaklıklarının düĢürülmesine çalıĢılır.


Fidelerde Bitki Koruma Önlemleri

Tohum ekiminden önce tohum ve toprak ilaçlaması yapılmasının, ekimden hemen
sonra da ilaçlı su verilmesinin hastalıklardan korunmak için büyük yararı vardır. Tohum
ekim sonrası verilen ilaçlı su, kasaların altından çıkıncaya kadar verilmelidir. Fidelerde
çökerten ve kök boğazı yanıklığı hastalıkları ile Bozkurt, Danaburnu ve Solucan gibi
zararlılar fidelere zarar vermektedir.
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Fidelerde Çökerten

Fide devresinde görülen mantari bir hastalıktır. Fidelik devresinde, fidelerin toprakla
temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür. Gerek çıkıĢ öncesi gerek sonrası
meydana gelen ölümler sonucu fidelikte ocaklar hâlinde boĢluklar meydana gelir. Fidelik
koĢulları uygun olduğu takdirde hastalık, fidelerin tamamının ölmesine sebep olabilir. Tüm
sebze çeĢitlerinin fideliklerinde zarar verebilir. Topraktaki hastalıklı bitki artıklarından ve
tohumdan bulaĢabilir.

Resim 2.20. Fidelerde çökerten ve kök boğazı yanıklığı


Kültürel Mücadele
o
Zarar gören fideliklerin toprağı değiĢtirilmelidir.
o
Tohum, çok sık ekilmemelidir.
o
Hastalıklı fideler ayıklanmalıdır.
o
Fidelik toprağı ile örtü arasında yeterli yükseklik bırakılmalıdır.
o
Fideler, uygun hava koĢullarında açılıp sık havalandırılmalıdır.
o
Fazla sulamadan kaçınılmalıdır.
o
Gereksiz yere, fazla azotlu gübre verilmemelidir.
o
Erken ekim yapmaktan kaçınılmalıdır.
o
Fidelikler, bol güneĢ alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde
kurulmalıdır.



Ġlaçlı mücadele

Ġlaçlamalar; tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması (ekimden önce, ekimden sonra) ve
fideler toprak yüzüne çıkıĢından sonra yapılabilir. Ġlaçlamada fungusitler (mantari ilaçlar)
kullanılabilir. Ġlaçlama yapılmasına rağmen yine de fideliklerde çökerten meydana gelmesi
hâlinde hastalıklı fideler sökülüp yerlerine 1 cm kalınlığında sönmemiĢ kireç+kum karıĢımı
konup üzerine su verilmelidir.


Danaburnu

Danaburnu, gündüzleri toprak altında galeriler içerisinde yaĢar. Zararlı faaliyetini
yoğun bir Ģekilde geceleri gerçekleĢtirir. Genellikle yaĢama yeri olarak galeri açmaya uygun,
nemli, bol humuslu, killi-kumlu toprakları seçer.
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Ergin ve nimfleri, toprak içinde galeriler açarak ilerlerken rastladıkları her türlü
bitkinin köklerini keserek tahrip eder. Özellikle yeni dikilmiĢ veya çimlenmiĢ sebze
fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olur.




Kültürel Mücadele
o

KıĢı, gübreli sıcak topraklarda geçirmeyi sevdiğinden yaz sonuna
doğru tarla ve bahçelerin belirli yerlerinde, 20 cm derinlikte, 20 cm
geniĢliğinde ve 4–5 metre uzunluğunda taze gübre yatakları
hazırlanır. KıĢ mevsimi sonuna doğru bu yataklar açılarak burada
bulunan zararlılar toplanarak yok edilir.

o

AkĢamüzeri fideliklerde yapılacak sulamalarda toprak yüzeyine
çıkan zararlılar imha edilebilir.

Ġlaçlı Mücadele

Danaburnu, yoğunluğuna bakılmaksızın görüldüklerinde zehirli yem uygulamasıyla
ilaçlı mücadeleye baĢlanmalıdır. Zehirli yem hazırlamak için kullanılan ilaçlardan biri, önce
kepek ile kuru olarak karıĢtırılır. Sonra içinde Ģeker eritilmiĢ su ile yavaĢ yavaĢ nemlendirilir.
Nemlendirme derecesi, kepeğin sünger hâline gelmesiyle ayarlanır. Bu Ģekilde hazırlanan
zehirli yem akĢamüzeri, fidelik sulandıktan sonra fide diplerine serpilir.

Resim 2.21. Danaburnu ve bozkurt zararı

2.5. Fidelerin Dikime Hazırlanması
Fideler, ister topraklı ister topraksız olsun bir akĢam önceden iyice sulanarak ertesi
gün fidelerin kolayca çıkması sağlanır. Fidelerin sökülmesi ve yerlerine dikilmesi bulutlu ve
serin günlerde yapılmalıdır. Fideler sökülürken gövdelerinin alt kısımlarından
tutulmamalıdır. Bu kısım zarar görecek olursa fidelerin tutma Ģansı azalır. Ayrıca bu kısım
toprağa yakın olduğundan kolayca hastalanır.
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Topraksız (çıplak köklü) fideler, sökülür sökülmez nemli, yumuĢak bezlere sarılır.
Kasalara veya kovalara dizilir. Üzerleri tekrar hafif nemli bir bez ile örtülür. SatıĢa veya
dikime götürülür. Topraklı fideler ise fazla hırpalanmadan kasalara veya kutulara konularak
satıĢa veya dikime götürülür.

Resim 2.22. Dikime hazır sağlıklı fideler

2.6. Fide Dikimi
Fideler, ilkbahar don tehlikesinin kalktığı, toprak ve hava sıcaklığının 12-15 C’yi
bulduğu zaman dikilir. Dikim zamanı genellikle yastıklara tohum ekiminden yaklaĢık olarak
5-6 hafta sonradır. Dikim akĢama doğru yapılmalı, fideler güneĢ altında bekletilmemelidir.
Domates fideleri 15-20 cm boylandıktan sonra dikime hazırdır. Gövdeleri ortalama bir
kurĢun kalem kalınlığındadır. Zayıf, uzun, bodur ve hastalıklı fideler sökümde veya dikimde
atılmalıdır.
Ülkemizde yer domatesleri 80-125 cm, sırık domatesler 75 cm sıra arası mesafelerle
dikilir. Sıra üzeri aralıklar ise yer çeĢitleri için 60-80 cm, sırık çeĢitlerde ise 30 - 50 cm’dir.
Tek sıralı dikim yapıldığında masuralar 60-90 cm geniĢliğinde, arazinin meyil durumu ile
sulama olanaklarına uygun hazırlanır.
Biber fideleri topraklı veya topraksız olarak dikilir. Eğer erkenci biber üretimi
amaçlanıyorsa dikilecek fidelerin topraklı olmasında fayda vardır. Topraksız olarak sıcak
yastıklardan alınacak olan fidelerin köklerinin zedelenmemesi için sıcak yastıklar fideler
alınmadan önce sulanır. Fideler sıcak yastıktan alındıktan sonra hemen dikilir.
Patlıcan tek sıralı yetiĢtiricilikte sıra arası 40-50 cm, sıra üzeri 50-60 cm, çift sıralı
yetiĢtiricilikte ise sıra arası 70-100 cm, sıra üzeri ise 50-60 cm aralıklarla dikilir.
Kol atmayan ve toplu hâlde büyüyen kabak fideleri 60-80 cm sıra arası, 50-60 cm sıra
üzeri mesafeler verilerek ocaklara dikilir. KıĢlık bal ve kestane kabakları çok dallanan fazla
boy atan çeĢitler oldukları için sıra arası 240-300 cm, sıra üzeri 60-140 cm olacak Ģekilde
ocakvari olarak ekilmelidir.
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Fideler doğu-batı yönünde hazırlanan masuralarda güney tarafa, kuzey-güney yönünde
hazırlanan masuralarda ise doğu taraflarına çok derin olmamak Ģartı ile dikilir.
Can suyu ile birlikte, kök ve kök boğazı hastalıklarına karĢı gereken ilaçlamalar
yapılmalıdır.

Resim 2.23. Fidelerin dikilmesi

2.7. Dikim Sonrası Yapılan ĠĢlemler
Fideler tarlaya dikildikten sonra can suyu verilir. Dikim zamanı hava sıcak ise fideler
ilk günlerde adeta toprak yüzüne yapıĢmıĢ cansız bir manzara gösterir. Fidelerin bu
durumuna aldanmamalıdır. Çünkü dikimden bir hafta sonra tutmuĢ fidelerin canlandıkları
görülür. ĠĢte bu devrede tutmamıĢ olan fidelerin yerine yedekleri dikilmelidir.
Askıya Alma: Bitkilerin ıĢıklanma durumlarını iyileĢtirmek, bakım iĢlerini
kolaylaĢtırmak, hastalık ve zararlıların kontrolünü sağlamak, bitkiler arasındaki hava
hareketini kolaylaĢtırmak ve sonuçta verimle birlikte kaliteyi artırmak amacıyla bitkileri
askıya almak gerekmektedir.
Sırık çeĢitler dikine büyüyemeyen bitkiler olduklarından dik büyüyebilmeleri için
askıya alınmaları gerekir. Ġpe alma iĢlemi gecikince fideler sağa sola yatar, kırılır ve ileri
dönemlerde verimden düĢer. Bu nedenle sırık sebze yetiĢtiriciliğinde üstün kaliteli meyve
elde etmek için bitkilerin askıya alınmaları gerekir. Bitkiler boylandıkça 30-35 cm ara ile
hereklere ya da tellere bağlanmalı veya sardırılmalıdır.
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Askıya almak amacıyla bitki sıralarına paralel olarak zeminden itibaren 10-15 cm
yükseklikten ince inĢaat teli, buna paralel olarak 2 m yükseklikten 3 mm’lik galvanizli tel
çekilir. Alttan çekilen tellere bitki hizalarından ipler bağlanarak yukarıya doğru uzatılıp
yukarıdaki tellere ilmek yapılarak bağlanır. Bu ilmekler bitkinin tutturulduğu iplerin ileride
aĢırı yük nedeni ile sarkmasının düzeltilmesi için daha uygun olmaktadır. Böylece bitkilerin
bu iplere sarılarak uzaması sağlanır.

Resim 2.24. Bitkileri tellere bağlama
Bitkileri askıya almak amacıyla bitkinin yanına 2-3 cm çapında 2-2,5 m boyunda
kazıklar dikilebilir. Bitkiler bu kazıklara her 30-35 cm’de bir gövdeyi zedelemeyecek Ģekilde
bez bağlarla bağlanır.
Yaygın büyüyen ve sürgün ucu alınmadan büyütülen biber çeĢitleri genelde askıya
alınmaz. Ancak dalların dağılmasının önüne geçmek için biber sıralarının baĢına ve sonuna
çakılan kazıklara gerilen teller veya ipler arasında bitkilere destek verme yoluna gidilebilir.
Patlıcanları askıya almak amacıyla bitki sıralarına paralel olarak 2 m yukarıdan
çekilen tellerden her bitkiye 3-4 adet ipler sarkıtılır. Sarkıtılan bu ipler ana gövde üzerinde
bırakılan 3-4 adet ana dalın dibine ayrı ayrı bağlanarak dallara sardırılır. Yani her bitki 3-4
iple yukarıdaki tele asılır.
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Budama: Askıya alınan sırık sebzelerden kaliteli ürün elde etmek için koltuk (sürgün)
alma, yaprak alma, uç alma, salkımlarda uç alma yapılır.
Koltuk alma: Sırık sebzelerin yetiĢtiriciliğinde bitki gövdesi üzerinde sadece yaprak
ile meyve ve çiçek salkımlarının kalmasına izin verilir. Bu nedenle yaprak koltuklarında
süren sürgünler 4-5 cm boyda iken alınmalıdır. Bitki gövdesi ile ana yaprakların birleĢtiği
yerde meydana gelen sürgünlere koltuk denir. Ġlk koltuk alma iĢlemi bitkiler askıya
alındığında yapılır ve her 10-15 günde bir tekrarlanır. Koltuk sürgünleri körpeyken iki
parmak arasında kıvrılarak kolayca koparılabilir.

Resim 2.25. Bitkileri hereklere bağlama
Sürgünün kolay kırılması için koltuk alma iĢlemi sabah yapılmalıdır. Koltuklar fazla
büyütülürse koltuk almada büyük yaralar açılarak hastalık giriĢine ortam hazırlanır. Eğer
sürgünler farkında olmadan büyütülmüĢ veya unutulmuĢ ise keskin bir bıçak ile alınmalıdır.

Resim 2.26. Koltuk budaması

Yaprak budanması: Yaprak budamasında yaĢlanan, zarar gören, hava hareketini
veya ıĢıklanmayı engelleyen ya da hastalıklı olan yapraklar alınır. Yaprak sapları gövde
üzerinde bırakılabilir. Dikimden 3-4 hafta sonra yaprak budamasına baĢlanır. Her iki haftada
bir tekrarlanır.
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Hasadı tamamlanmıĢ veya hasada gelmiĢ meyveli ilk salkımın altındaki, birbirine
gölge yapan ve bitkinin havalanmasına engel olan yapraklar alınır. Hastalıklı yapraklar,
ilaçlama yapılmadan önce koparılmalıdır.
Yaprak alma sırasında gövdede fazla yara açmamak gerekir. Bu iĢlemlerden sonra
bitkiler koruyucu ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Yapraklar alınırken hastalıkları bulaĢtırma
ihtimalinden dolayı bıçak, makas vb. kesici aletler kullanılmamalıdır. Bu iĢ elle rahatlıkla
yapılabilir. Bunun için yaprak sapı önce gövdeye doğru yatırılır. Daha sonra ilk yatırılan
kısmın aksine arkaya doğru yatırılarak gövdeden koparılır.

Resim 2.27. Yaprak alma (budaması)

Uç alma: Bırakılması istenen son salkımın iki yaprak üzerinden bitkinin tepe
sürgününün koparılmasına uç alma denir. Uç alma domates ve hıyar bitkilerinde büyümeyi
durdurmak için yapılır. Tepesi alınan bitkilerde meyve irileĢmesi ile çabuk olgunlaĢma
sağlanır. Uç alma bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak hasada son verilmesi düĢünülen
tarihten yaklaĢık 2 ay önce yapılabilir.
Tepe almak için tespit edilen tarihte bitkinin en üst salkımından sonraki iki yaprak
bırakılarak bitkinin büyüme noktası kesilerek köreltilir.
Yazlık kabaklarda bitkiler büyümeye baĢlayınca yan dalları uzayan çeĢitlerde ilk
sürgünün 5-6 yaprak üzerinden ucu koparılır.
Sera patlıcan yetiĢtiricilinde budama önemli rol oynar. 2,5-3 m boylanan çeĢitlerde 3-4
gövdenin geliĢmesine izin verilir. Bu gövde üzerindeki koltuklarda 2 meyve oluĢtuktan sonra
uçları alınır. Hastalıklı yapraklar da sık sık temizlenmelidir.
Kavunda, az sayıda meyve elde edebilmek amacıyla bitkiler geliĢip etrafa dal salmaya
baĢladıklarında her dal üzerinde 2-4 adet meyveden itibaren uç alma yapılır. Böylece, besin
maddeleri bitkinin devamlı olarak boylanmasına yardım edeceği yerde bitki üzerinde mevcut
meyvelerin irileĢmelerinde kullanılacaktır.
Salkımlarda uç alma: Mevsim içerisinde bakım Ģartlarının iyi olması durumunda
meyve salkımlarının uçları normal salkım geliĢinden sonra tekrar uzamaya devam eder. Bu
durumda uzayan kısımda oluĢan meyveler küçük ve kalitesiz olur. Bunun için uzayan kısmın
kesici bir alet ile kesilmesi gerekir.
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Sülük alma: Hıyar bitkisinin askı ipine tutunmasını sağlayan sülüklerin dıĢındakiler,
besin maddesi tüketimine neden olmamaları için toplanır.
Erkek çiçekleri toplama: Bitkinin üzerindeki erkek çiçeklerin, besin maddesi
tüketimine ve çürüyerek mantar üremesine neden olmamaları için açtıktan 24 saat sonra
toplanmaları gerekir. Sadece diĢi çiçek açan çeĢitlerde bitkinin kuvvetlenmesi amacıyla
yetiĢtirme dönemlerine bağlı olarak 30-50 cm’ye kadar olan çiçekler toplanmalıdır.

Resim 2.28. UzamıĢ Meyve Salkımı
Çiçek seyreltmesi: Seralardaki patlıcanlarda çiçek seyreltmesinin de aksatılmadan
yapılması zorunludur. Özellikle kümeler hâlinde açan çiçekler içinden kuvvetli geliĢen bir
tanesi bırakılarak diğerlerinin koparılması gerekir.
GençleĢtirme budaması: Meyve miktarı azalmaya baĢladığında ve meyve kalitesi
bozulduğunda yapılır. Sararmaya baĢlamıĢ yapraklar ile gövde üzerindeki yaprakların yarısı
ve üzerinde diĢi çiçek ve meyve bulunmayan sürgünler alınır. Bu budamadan sonra
yapılacak azotlu gübre uygulaması yeni sürgünlerin geliĢmesini teĢvik eder.
Patlıcan bitkileri 2-3 yaprak üzerinden budanır. ġerbet verilir veya azotlu bir gübre ile
gübrelenir. Böylece bitkinin kuvvetli sürgün vermesi teĢvik edilir. Bu evrede meydana gelen
patlıcanların hepsi normal irilikte olmaz, küçükleri değiĢik amaçlarla değerlendirilir. Uygun
koĢullarda bu yöntem sayesinde her bitkiden 7-8 patlıcan daha hasat edilebilir.

Resim 2.29. Patlıcanda budama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
ekim ve bakım iĢlerini yapabilmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bölgenize uygun çeĢit seçiniz.
 Tohum temin ediniz.
 YetiĢtirme tekniğini seçiniz.
 Arazi seçimini yapınız.
 Araziyi tesviye ediniz.
 Toprak analizi yaptırınız.
 Toprak yapısını uygun hâle getiriniz.
 Tohum ekim ortamını
 Toprağı derin sürünüz.
hazırlayınız.
 Masuraları düzgün oluĢturunuz.
 Dikim aralıklarını belirleyiniz.
 Tohum ekim zamanını tespit ediniz.
 Sıraları veya ocakları oluĢturunuz.
 Tohumluk miktarını tespit ediniz.
 Dikim aralıklarına dikkat ediniz.
 Tohum ekim derinliğine dikkat ediniz.
 Tohum ekimi yapınız.
 Ekimi ürün elde etmek istediğiniz zamana göre
yapınız.
 Toprağın tavlı olmasına özen gösteriniz.
 Fideleri tarlaya diktikten sonra can suyu veriniz.
 Bitkiler üzerindeki koltukları alınız.
 Tohum sonrası bakım iĢlemlerini
 Sırık çeĢitlerini askıya alınız.
yaparak fide elde ediniz.
 YaĢlı yaprakları alınız.
 Çiçek seyreltmesi yapınız.
 Dikim zamanını ürün çıkarmak istediğiniz
zamana göre ayarlayınız.
 Fideyi, araziye dikiniz ve fide
 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz.
dikimi sonrasında bakım iĢlemlerini
 Fideleri derin dikmeyiniz.
yerine getiriniz.
 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırınız.
 Can suyu veriniz.
 YetiĢtireceğiniz sebzenin
çoğaltma yöntemlerini seçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tohumun doğrudan tarlaya ekilmesini sınırlayan en önemli etmen ………
…………………dır.
Fide yetiĢtirme iĢi bitince bu seralar …………………..de kullanılabilir.
Soğuk havalarda fideler zarar göreceğinden ……………..açılmamalıdır.
Daha kuvvetli geliĢmiĢ, sağlıklı ve dıĢ hava koĢullarına dayanıklı fide elde etmek
amacı ile fideler fideliklerden sökülerek saksılara veya naylon …………….
Sebze yetiĢtirilecek arazi, sonbaharda dekara ………….yanmıĢ çiftlik gübresi ile
gübrelenir.
Bitkiler tek veya çift sıra halinde ………………….. dikilir.
Az sulanan fideler …………….ve düzenli geliĢemez.
Sırık çeĢitler dikine büyüyemeyen bitkiler olduklarından dik büyüyebilmeleri için
………………….alınmaları gerekir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME
ÖĞRENME KAZANIMI
ÖĞRENME
Meyveleri
yenen KAZANIMI
sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
bakım yapabileceksiniz.
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA

Meyvesi yenen




sebze bahçelerindeki toprak iĢlemede kullanılan alet ve
makineleri inceleyiniz.
Çevrenizdeki meyvesi yenen sebze bahçelerindeki bakım iĢlemlerinin nasıl
yapıldığını araĢtırınız.
Sebze bahçelerindeki uygulanan sulama yöntemlerini ve sulama zamanlarını
araĢtırınız.
Bölgenizdeki sebze bahçelerinde en yaygın olan hastalıkları ve yapılan zirai
mücadele yöntemlerini araĢtırınız.

3. MEYVELERĠ YENEN SEBZELERDE
BAKIM
3.1. Meyveleri Yenen Sebzelerde Toprak ĠĢleme
Bütün bitkilerde olduğu gibi meyveleri yenen sebzelerin yetiĢtiriciliğinde toprak
iĢleme önemlidir. Meyveleri yenen sebze bahçelerinde; yabancı otları yok etmek, toprağın
iyi bir Ģekilde havalanmasını ve ısıtılmasını sağlamak, toprakta bulunan bitki besin
maddelerinin alımını kolaylaĢtırılmak, toprağın su tutma kapasitesini arttırmak, sulama ve
yağıĢlardan sonra toprak yüzeyinde oluĢan kaymak tabakasının kırılarak su kaybını önlemek
ve gübrelerin toprağa karıĢtırılmasını sağlamak için toprak iĢleme yapılır.
Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında bitkilerle rekabete
girerek onların geliĢmelerini, ürün verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca yabancı
otlar, bahçe içinde nisbi rutubeti yükselterek mantari hastalıkların bitkilerde etkili olmasına
neden olur. Bu nedenle yabani otlar sık sık yapılacak toprak iĢlemesiyle yok edilebilir.
YağıĢlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde geçirimsiz bir tabaka oluĢmaktadır.
Kaymak tabakası olarak adlandırılan bu oluĢum, ağır yapılı topraklarda daha da önem arz
eder. Bu tabaka hemen kırılmalıdır. Aksi halde daha sonraki yağıĢ ve sulama sularının
toprağa iĢlemeden yüzey akıĢı Ģeklinde akıp gitmesine ve ayrıca toprakta bulunan suyun,
oluĢan çatlaklardan hızlı bir Ģekilde buharlaĢarak kaybolmasına neden olur.
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Bu nedenle özellikle yaz döneminde meydana gelen yağıĢlardan veya sulamalardan sonra
oluĢan kaymak tabakasının kırılması amacıyla mutlaka yüzeysel toprak iĢleme yapılmalıdır.
Ġlkbahar ve yaz döneminde toprak tavında iken yüzeysel iĢlenir. Yaz aylarında
bahçenin durumuna göre çapalama yapılmalıdır.

3.2. Meyveleri Yenen Sebzelerde Çapalama
Fideler esas yerlerine dikildiği andan itibaren yaklaĢık iki hafta sonra ilk çapa yapılır.
Birinci çapadan 2-3 hafta sonra 2. çapa yapılır. Yabancı otlar yok edilir. Kaymak tabakası
kırılır. Mevcut Ģartlara ve bitkinin geliĢme durumuna göre toprağı havalandırmak ve rutubeti
korumak maksadıyla sıra aralarında birkaç defa daha çapa yapmak faydalıdır.
Çapalama esnasında bitki kolları suyollarına düĢmeye baĢlamıĢsa bunlar dikkatle
masuralar üzerine alınır ve burada yayılmaları sağlanır.

Resim 3.1: Yabancı ot zararı
Doğrudan tohum ekimi yöntemi ile yapılan kavun, karpuz, kabak yetiĢtiriciliğinde
bitkiler, toprak yüzeyine çıktıktan sonra 10-15 cm boy ve 3-4 yapraklı olduklarında ilk çapa
yapılır. Ġlk çapa iĢlemi sırasında seyreltme iĢlemi boğaz doldurma yapılır. Seyretme
iĢleminde her ocakta en iyi geliĢen bir veya duruma göre iki bitki bırakılır. Birinci çapadan 2
veya 3 hafta sonra yağıĢ ve yabani ot durumuna göre ikinci çapa yapılır. Toprağı
havalandırmak ve yabancı otlarla mücadele etmek için kavun bitkileri toprak yüzeyini
örtmeye baĢlayıncaya kadar birkaç toprak iĢleme ve çapa yapılır.

3.3. Meyveleri Yenen Sebzelerde Gübreleme
Meyveleri yenen sebzelerde baĢarılı bir gübreleme uygulaması yapmak için toprak
ve yaprak analizlerinden faydalanılmalıdır. Toprak ve yaprak analizi yapılmadan yapılacak
olan gübrelemeler, beklenen faydanın görülememesine neden olabilir.
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YetiĢtiricilik yapılan toprağın bitki besin maddeleri açısından zengin olması gerekir.
Sebze yetiĢtiriciliğinde gübrelemeye gereken önem verilmediğinde verim oldukça düĢük
olmaktadır. Meyvesi yenen sebzelerin yetiĢtiriciliğinde suni gübre dıĢında toprağa dekara 4-5
ton ahır gübresinin verilmesi önerilmektedir. Ancak ahır gübresi taze olmamalıdır. Bu
gübrenin sonbaharda ya da ekim ve dikimden bir ay önce toprağa verilmesi ve toprağa
karıĢtırılması daha uygundur.
Azot, verim ve kalite üzerine doğrudan etkilidir. Dengesiz ve fazla azotlu gübreleme
meyve iriliğine ve yumuĢak yapılı meyve oluĢumuna neden olur.
Fosforlu gübre meyve tutumu için önemlidir. Fosforlu gübreler ekim dikimden hemen
önce veya ekim dikim sırasında verilerek toprağa karıĢtırılmalıdır. Çok erken verilirse
toprakta zamanla bitkinin yararlanamayacağı forma dönüĢür. Geç verildiğinde ise bitki
büyüme dönemine girdiğinden yine yararlanamayacaktır.
Potasyum meyve kalitesini önemli ölçüde etkiler. Meyve sertliği üzerine olumlu etki
yapar. Fosforlu gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin 1/3’lük kısmı ve potasyumun 2/3’ü
tabana verilmelidir. Geriye kalan azot 4-5 parçaya bölünerek boğaz doldurma, ilk meyve
tutumu ve sulamalar esnasında verilmelidir. Potasyumun kalan kısmı ise meyve geliĢim
dönemlerinde 2-3 parça hâlinde verilmelidir.
Suni gübreler tarlaya serpme ve Ģerit Ģeklinde, toprağa karıĢtırma yöntemi ile sulama
suyunda eriterek ya da bitkilere püskürtme Ģeklinde verilebilir.
Suni gübrelerinin kullanılmasında ise hangi cins gübrenin kullanılacağını, gübrelerin
verilme zamanını ve verilme Ģeklini bilmek çok önemlidir. Bu nedenle suni gübreleme
toprak analizlerine göre yapılmalıdır. Uzun yıllardan beri yapılan denemelere göre uygun
toprak Ģartlarında domateslerde dekara 25 kg fosfor (P2O5), 10 kg azot (N), 30 kg potasyum
(K2O), biberlerde dekara 20 kg fosfor (P2O5), 11 kg azot (N), 20 kg potasyum (K2O)
verilmesi tavsiye edilebilir.
Patlıcan yetiĢtiriciliğinde dekar baĢına 8-12 kg azot, 8-10 kg fosfor ve 8-10 kg
potasyum verilmelidir. Bazı yetiĢtiriciler geliĢmenin sonlarına doğru bitkinin geliĢmesini
kuvvetlendirmek ve son defa iyi ürün elde edebilmek için Ģerbet vermeyi veya azotlu bir
gübre uygulamayı yararlı kabul etmektedir.
Kabak, kavun, karpuz ve hıyar yetiĢtiriciliğinde dekara 8-10 kg azot, 10-15 kg fosfor,
10-12 kg potasyum, 4-6 kg kalsiyum ve 5 kg magnezyum verildiğinde oldukça iyi sonuçlar
alınmaktadır. Bu arada ilk meyveler görüldükten sonra ve özellikle geliĢme sonlarına doğru
bitkilerin durumuna göre azotlu gübrelerden veya ahır gübresinden hazırlanmıĢ Ģerbetten 1-2
defa verilmesi çok faydalı olmaktadır.
Demir, bor, mangan gibi iz elementlerin noksanlığı veya fazlalığı bitkilerin geliĢimi,
meyve verimi ve kalitesi üzerine olumsuz etki yapar. Bu nedenle yetiĢtiricilikte bu besin
maddelerinin eksikliği veya fazlalığına meydan verilmemelidir.
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Bakla, fasulye ve bezelye grubunun hepsi köklerindeki nodozite bakterileri aracılığı
ile havanın serbest azotunu bağladıkları unutulmamalı ve gübreleme hesaplamalarında azota
daha az yer verilmelidir.

3.4. Meyveleri Yenen Sebzelerde Sulama
Bitkilerin geliĢme dönemleri boyunca toprakta yeterli su bulunduğu takdirde verimde
belirgin bir artıĢ meydana gelir. Ancak toprakta yeterli su bulunmaması halinde ve kötü
drenaj sonunda verim olumsuz yönde etkilenir.
Meyveleri yenen sebzelerde sulamada baĢlıca önemli üç devrede rol oynar. Bunlar;




Tohumların çimlenme devresi,
GeliĢme devresi,
Mahsul devresidir.

Meyveleri yenen sebzelerin yetiĢtiriciliğinde pratik bir kaide olarak ilk can suyundan
sonra hava durumuna göre15-20 gün müddetle su verilmez. Bundan sonra ihtiyaç olursa
bolca su verilir.
Çiçeklenme devresinde yersiz sulamadan kaçınılmalıdır. Bitkiler üzerinde ilk
meyveler görülmeye baĢladıktan sonra bitkinin durumuna göre belli periyotlarla su vermek
ve bilhassa hasat devresine girildikten sonra her hasadın ardından sulama ihmal
edilmemelidir.
En uygun ve tavsiye edilen sulama yöntemi damlama sulamadır. Ancak karık usulü ve
yağmurlama sulama yöntemleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Domates yetiĢtiriciliğinde toprakta nemin iyi bir seviyede tutulması istenir. Su
noksanlığında üst yapraklar kıvrılır. Nemin azlığı verimin azalmasına, fazlalığı ise hasat
zamanının gecikmesine vegetatif geliĢmenin hızlanmasına ve mantari hastalıkların artmasına
neden olur. Sulamaya kök civarındaki toprak nemi kontrol edilmek sureti ile karar verilir.
Domates bitkisinde ilk meyve görülünceye kadar sulamadan kaçınılmalıdır. Ġlk
meyveler görüldükten sonra sıcak havalarda ve hafif topraklarda her 2-3 günde bir, ağır
topraklarda 3-7 günde bir sulanmalıdır.
Biber hava nemi yanında suyu çok seven bir bitkidir. Sudan hoĢlanan bir bitki
olmasına karĢın kökleri fazla suya hassastır. Fazla su kökleri çürütür, hastalandırır ve yaprak
dökülmelerine neden olur.
Biberlerde boğaz kökleri su ile temas etmemelidir. Bu nedenle bitkiler sırta alınmalı
su karıklar içine az miktarda, 2-3 gün ara ile düzenli olarak verilmelidir.
Patlıcanın yetiĢme devresinde 7-8 günde bir sulanması gerekir. Aksi takdirde geliĢme
yavaĢlar, verim azalır ve meyvelerde acılık baĢlar.
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Resim 3.2. Biber ve domateste damlama sulama
Kabak ve hıyar yetiĢtiriciliğinde su, az ve sık aralıklarla verilmelidir. Mümkünse her
2-3 günde bir sulama yapılır. Böylece mevcut meyvelerin süratle irileĢmesi ve yeni
meyvelerin oluĢması sağlanmıĢ olur.
Hıyarın gövde ve dallarına basıldığında iletken doku zedeleneceğinden meyveler,
kendilerine gerekli olan suyu normal olarak alamayacaklardır. Böylece geliĢmeleri
aksayacak ve acılaĢma meydana gelecektir. Bunun için geliĢme döneminde ve hasat
zamanında bitkiler arasında geliĢigüzel dolaĢılmamasına dikkat edilmelidir.
Kabaklarda susuzluk, sabah ve akĢam saatlerinde yapraklarının anormal olarak
pörsüyüp aĢağıya doğru sarkmaları ile kolayca anlaĢılır. Bitkilerde bu belirtiler görülmeden
zamanında sulama yapılmalıdır. Sulamalar mümkünse sabahın erken saatlerinde veya
akĢamüstü yapılmalıdır.
Kavun üretimi yapılan yörelerimizde halk arasında “kavunlar fazla sudan hoĢlanmaz.”
diye bir kanı vardır. Kavunda aroma ve tadın oluĢumunda sulamanın etkili olduğu doğrudur.
Az sulanan veya susuz yetiĢtirilen kavunlar daha tatlı ve aromalı olur. Devamlı sulanan
kavunların meyveleri iri olmalarına rağmen tat ve aroma maddelerince yetersizdir. Bu
nedenle bir vegetasyon döneminde toprak koĢullarına bağlı olarak 2-5 defa sulama yeterlidir.
Hasat döneminde sulama yapılmaz. Sulama yapılarak yetiĢtirilen kavun meyvelerinin
saklanma süresi kısalır.
Bakla, fasulye ve bezelye genellikle yağıĢların gerçekleĢtiği dönemlerde
yetiĢtirildiklerinden çok fazla su ihtiyaçları bulunmamaktadır. Ancak iklimin yağıĢsız
geçmesi veya yetiĢtiricilik dönemlerinin değiĢtirilmesi durumunda sulama ihtiyaçları ortaya
çıkabilir.
Sulama aralıklarını belirlemek için etkili kök bölgesindeki nem durumunu elle, gözle
veya nem ölçüm cihazları ile kontrol etmek gereklidir. Kök bölgesindeki nem seviyesinin
sürekli tavlı tutulması istenir. Tansiyometre ile yapılacak ölçümlerde nem seviyesi sürekli
kontrol altında tutulmalı ve bitkilerin su stresine girmeden sulama iĢleminin yapılmasına
karar verilmelidir. Diğer bir yöntemde sabah ve akĢam serin saatlerde bitkilerin durumunu
incelemektir. Eğer bu saatlerde bitkilerde bir solgunluk belirtisi varsa sulama iĢlemi
gerçekleĢtirilir. Solgunluk belirtisi yoksa sulama ihtiyacı yok demektir.
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3.5. Meyveleri Yenen Sebzelerde Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik
Bozukluklar ve Alınacak Tedbirler
Sebze bahçelerinde bakım iĢleri ne kadar yeterince yapılırsa yapılsın eğer hastalık ve
zararlılarla etkili olarak mücadele edilmezse bütün çabalar boĢa gider. Zira gerek hastalık
gerekse zararlılar meyve kalitesini azaltmakla kalmaz, bitkilerin sağlıklarını da bozarak
verimden düĢmelerine ve nihayet ölmelerine yol açar. Bu nedenle verim ve kaliteyi korumak
için hastalık ve zararlılarla mücadele, bakım iĢlerinin baĢında gelir.
Sebze bahçelerinde bitkileri hastalık ve zararlılarla karĢı koruyucu önlemler Ģunlardır:







Bahçe kurulmadan önce hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan çalılar,
bitkiler ve bitki artıkları yok edilmelidir.
Sebze bahçesi kurulan bölgede yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılara
dayanıklı tür ve çeĢitler seçilmeli.
Fide ve tohumlar sağlıklı olmalı, yani hastalık ve zararlılara bulaĢık
olmamalıdır.
Fideler derin veya yüzlek dikilmemelidir.
Toprak iĢleme, çapalama, sulama, gübreleme, budama gibi yıllık bakım iĢleri
zamanında ve özenle yapılarak bitkiler sağlıklı yetiĢtirilmelidir.
Hastalık ve zararlıların yayılmaları önlenmelidir.

Mantarların meydana getirdiği hastalıklar:
ÇeĢitli mantarlar, bitkilerde değiĢik hastalıklara sebep olurlar. Rutubetli, yağıĢlı ve
sıcak havalar bu gibi hastalıkların yayılması için çok elveriĢli bir ortam oluĢturur.
Mantarların yerleĢip geliĢtikleri bitkilerin değiĢik organları ve meyvelerini onlardan kurtarıp
yeniden eski sağlıklarına kavuĢturmak imkânsızdır. Yalnız mantarların geliĢmesini ve
hastalık oluĢmasını önleyici tedbirler alınabilir. Yani bu gibi zararları meydana getiren
mantarlarla ancak koruyucu savaĢ yapılabilir. En çok görülen mantari hastalıklar; solgunluk,
kök çürüklüğü (çökerten), kök boğazı yanıklığı, mildiyö, kurĢuni küf ve külleme’dir
Virüs hastalıkları:
Virüs hastalıklarında; bitkiler cüceleĢir ve zayıflar, yapraklarda sararmalar meydana
gelir, dallarda çatallaĢmalar yassılaĢmalar ve çalılaĢmalar oluĢur, yapraklar küçülür üzerinde
mozaik Ģeklinde lekeler belirir, ölü alanlar ve delikler meydana gelir, meyveler küçülür,
Ģekilleri bozulur, renksizleĢir ve sonunda dökülür. Virüslere hiçbir ilaç tesir etmemektedir.
Bu sebeple bunlarla bulaĢık bitkilerin yakılarak imha edilmesi ve virüslere dayanıklı
çeĢitlerin yetiĢtirilmesi lazımdır. En çok görülen virüs hastalıkları Mozaik virüsü, Çift çizgi
virüsü ve stolbur hastalığı’dır.
Bakterilerin meydana getirdiği hastalıklar:
Bunlarla ilaç kullanılarak mücadele etmek hemen hemen imkânsızdır. Bu sebeple bu
gibi hastalıklardan korunmak için hasta kısmın temiz yerine kadar kesip yakmak, bitkiyi
tamamıyla yakmak ve  arazide bir süre bağcılık veya meyvecilik yapmamak gibi tedbirlere
baĢvurmak gerekir. En çok görülen bakteriyel hastalıklar, erken yaprak yanıklığı, bakteriyel
benek, bakteriyel leke ve bakteriyel kanserdir.
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Zararlılarla mücadele
Böcekler, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve meyvelerini kemirerek, yapraklarda, dal ve
gövde kısımlarında öz sularını emerek zararlarını sürdürürler. Bunlarla mücadele etmek için
ya yedikleri bitki organları zehirli ilaçlarla kaplayarak veya kontak tesirli ilaçları doğrudan
doğruya kullanarak onları yok etmeye çalıĢırız. Bu gibi ilâçlara insektisit ismi verilmektedir.
Sebzelerin üretimi sırasında karĢılaĢılan önemli zararlılar Ģunlardır:












Bozkurt
Danaburnu
Kök ur nematodları
Kırmızı örümcekler
Yaprak bitleri
Beyazsinek
YeĢil kurt
Biber gal sineği
Kavun sineği
Thrips
Tel kurtları

Fizyolojik zararlar
Sebzelerde en çok görülen Fizyolojik zararlar; meyve çatlaması, çiçek burnu
çürüklüğü ve güneĢ yanıklığıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
UYGULAMA
FAALĠYETĠ
Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
meyveleri yenen sebzelerde bakım yapabilmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını
uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Meyveleri yenen sebzelerde
toprak iĢlemesi yapınız.
 Meyveleri yenen sebzelerde
çapalamayı gerçekleĢtiriniz.

 Meyveleri yenen sebzelerde
gübreleme yapınız.

 Meyveleri yenen sebzelerde
sulama sistemini kurunuz.

 Meyveleri yenen sebzelerde
bitki sağlığı uygulamalarını
yapınız.

 Meyveleri yenen sebzelerde
budama yapınız.

Öneriler
 Uygun toprak iĢleme aleti kullanınız.
 Yazın derin toprak iĢlemesi yapmayınız.
 Yabancı otlara karĢı toprağı iĢleyiniz.
 Ġlkbaharda toprağı 8-10 cm derinliğinde iĢleyiniz.
 Kurak ve tavsız zamanda toprak iĢleme yapmayınız.
 Çapalamayı zamanında yapınız.
 Bitkilere zarar vermeyiniz.
 Boğaz doldurmayı iyi yapınız.
 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip hemen
toprağa karıĢtırınız.
 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız.
 Toprak analizine göre atılması gereken gübre
çeĢit ve miktarını tespit ediniz.
 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız.
 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye özen
gösteriniz.
 Az verilen gübrelerin bitkilere etkilerini öğreniniz.
 Sulama sistemine karar veriniz.
 Bitki geliĢim durumuna göre sulama sayısını
ayarlayınız.
 Ġlk çiçekler meyveye dönüĢünceye kadar
mümkünse su vermeyiniz.
 Bitkileri fazla su içinde bırakmayınız.
 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yapınız.
 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.
 Hastalık ve zararlıları tespit ediniz.
 Uygun mücadele metodunu uygulayınız.
 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullanınız.
 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz.
 Yabancı otlarla mücadele ediniz.
 Bitki üzerinde geliĢmesi iyi olan meyveleri tespit
ediniz.
 Üzerinde meyve olmayan dalları koparınız.
 Koparma iĢlemini keserek yapınız.
 Budamada kullanılan malzemeleri ve ellerinizi
iyice yıkayınız.
 Budama artıklarını araziden uzaklaĢtırınız.
 Budama aletlerini dezenfekte etmeden diğer
bitkilerde kullanmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yabancı otlar, bahçe içinde nisbi rutubeti yükselterek …… ………hastalıkların
bitkilerde etkili olmasına neden olur.
Fideler esas yerlerine dikildiği andan itibaren yaklaĢık ……………sonra ilk çapa
yapılır.
Fosforlu gübre ………………..için önemlidir.
Hıyar yetiĢtiriciliğinde dekara …………….kg azot verilir.
Çiçeklenme devresinde yersiz ……………….kaçınılmalıdır.
Hıyar yetiĢtiriciliğinde su, ……….. ve ……….. aralıklarla verilmelidir.
Sebze bahçesi kurulan bölgede yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılara dayanıklı
………..ve ……………… seçilmeli.
Dengesiz ve fazla …………….gübreleme meyve iriliğine ve yumuĢak yapılı meyve
oluĢumuna neden olur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
ÖĞRENME
KAZANIMI
Meyveleri
yenen sebzelerde,
hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat sonrası
iĢlemleri yapabileceksiniz.
.
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA

Bölgenizdeki sebze bahçelerinde yapılan hasat sonrası iĢlemleri gözlemleyiniz.





Bölgenizdeki sebze bahçelerinde hasat öncesi geliĢmeyi etkileyen faktörleri
araĢtırınız.
Meyvesi yenen sebzelerde olgunluk belirtilerini gösteren tablolar hazırlayınız.
Bölgenizde yetiĢtirilen meyvesi yenen sebze türlerinin hasat dönemlerini bu
tabloda belirtiniz.
Sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan malzemelerin özelliklerini inceleyiniz.

4. MEYVELERĠ YENEN SEBZELERDE
HASAT VE HASAT SONRASI ĠġLEMLER
4.1. Meyvesi Yenen Sebzelerde Hasat Kriterleri
Domateslerde Hasat Kriterleri
Sofralık domatesler gönderilecek pazarın uzaklığı, yol durumu ve tüketici isteklerine
göre değiĢik olgunluk devrelerinde ve farklı dönemlerde hasat edilmektedir. Sanayi domates
yetiĢtiriciliğinde ise hasat genellikle 2-3 defada tamamlanır. Dikimden hasat baĢlangıcına
kadar geçen süre çeĢitlere göre 90-150 gün arasında değiĢmektedir.

Resim 4.1. Elle ve makine ile domates hasadı
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Domatesler, taĢınmaya ve elden geçirilmeye dayanacak ve ulaĢtıkları yerlerde
tüketicinin isteklerini karĢılayacak olgunlukta olmalıdır. TaĢımanın Ģekline ve süresine bağlı
olarak pazarlara gönderilmek üzere hasat edilip muayeneye sunulan domatesler, dört
olgunluk safhasından birinde olmalıdır. Bunlar:
YeĢil olum
Sap etrafında yıldız Ģeklinde, beyaz veya sarı bir renklenme ile yüzeyin %10’una
kadar yayılan beyazımsı veya sarımsı bir alanı içeren meyvelerdir.
Pembe olum
Yüzeyinin %10 - %30’u sarımsı pembe renkteki meyvelerdir.
Turuncu olum
Yüzeyinin %30 - %60’ı üniform Ģekilde koyu pembeden portakal kırmızısına kadar
değiĢen renkteki meyvelerdir.
Kırmızı olum
Yüzeyinin %60’dan fazlası üniform Ģekilde kırmızımsıdan parlak kırmızıya kadar
değiĢen renkteki meyvelerdir.
Uzak pazarlara gönderilecek sofralık domatesler; yolda geçecek süre, olgun
domateslerin ambalaj kapları içerisinde sarsıntı esnasında çatlamaları ve ezilmeleri
düĢünülerek kırmızı olum devresine girmeden pembe veya yeĢil olum devresinde hasat
edilmelidir. Bu gibi domatesler yolda veya satılacağı yerde bir müddet daha bekletildikten ve
tamamen kızartıldıktan sonra satıĢa sunulur.

Resim 4.2. Domateste olum devreleri
Biberde Hasat Kriterleri
Ġlkbahar baĢlarında dikim yapılan yerlerde hasada mayıs ayı içinde baĢlandığı hâlde
daha soğuk yerlerde hasat ağustos-eylül aylarında yapılır. Bakım iĢleri ve özellikle sulamalar
düzeli yapılmıĢsa kültür bitkileri arasında mevcut koĢulara göre en uzun hasat devresi
biberlerde görülür. Hasat 5-6 ay kadar devam eder. YeĢil renkli biberler normal iriliklerini
aldığında kırmızı renge dönüĢmeden hasat edilmelidir. Hasat gecikirse meyveler çabuk
yumuĢar, meyve rengi kırmızıya döner.

72

Kırmızı renkli meyvelerin hasadı tamamen kırmızı olmadan yapılmalıdır. Çünkü yeĢil
meyvelere göre daha çabuk olgunlaĢıp yumuĢar. Meyveler güneĢ ıĢığına maruz
bırakıldığında sıcak zararına benzer zararlanmalar görülebilir. Kırmızı toz biber üretimi için
yetiĢtirilen biberler tamamen kızarıncaya kadar bitki üzerinde bırakılır. Hasada elveriĢli hâle
geldiklerinde toplanarak bir yere serilir. Birkaç gün süreyle güneĢ altında iyice kurutulur.
Bundan sonra özel değirmenlerde öğütülerek toz biber elde edilir.
Patlıcanda Hasat Kriterleri
Patlıcanlarda hasat meyveler değiĢik irilikteyken yapılır. Ġlk turfanda mahsul için
meyveler henüz normal iriliğini almadan koparılırsa da esas hasat zamanı çeĢidin hakiki
meyve iriliğinin 1/3’nü aldığı zamandır. Hasat gecikirse meyveler kartlaĢır, renkleri açılır ve
çekirdekleri sertleĢerek yenme özellikleri gittikçe kaybolur.

Resim 4.3. Hasat edilmiĢ patlıcan
Hıyarda Hasat Kriterleri
Hıyarlarda en uygun hasat, büyüklük ölçüsü çeĢidin normal iriliğini 1/3’ü veya en
fazla 1/2’sini aldığı zamanıdır. Hasat için hıyarların gevrekliği ve özellikle çekirdekli
çeĢitlerde çekirdeklerin henüz ağza gelecek Ģekilde irileĢmemesi en uygun devredir. Hasat
edilecek hıyarlar, genellikle sabahları mümkün olduğunca erken saatlerde keskin bir bıçak
veya makasla bitkiye bağlanan sapından kesilerek toplanır.
Kabaklarda Hasat Kriterleri
Yazlık sakız ve Girit kabaklarında en uygun hasat, çeĢidin normal iriliğinin 1/3’ünü
aldığı zamandır. Aynı Ģekilde bu kabak çeĢitleri, süt olgunluğuna veya çiçeği burnunda tabir
edilen, taç yaprakları meyve üzerinde iken de hasat edilir. Kabak içindeki çekirdekler,
belirginleĢmeye baĢlamadan önce hasat yapılmalıdır. Turfanda kabak üretiminde kabak
meyveleri, küçük olarak hasat edilir.
Hasat olgunluğuna gelmiĢ kıĢlık bal ve kestane kabakları, bitki üzerinde yapraklar
sararıp kuruyuncaya kadar bekletilir. Mevsim sonunda sonbaharın ilk donları baĢlamadan ve
meyve üzerine kırağı düĢmeden kabaklar toplanmalıdır.
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Kavun ve Karpuzlarda Hasat Kriterleri
Kavun ve karpuzların hasada geldikleri, meyvelerinde meydana gelen aĢağıdaki tipik
iĢaretlerle kolayca anlaĢılabilir. Bunlar:











Olgun kavunlar karpuzların aksine ağırdır.
Meyve saplarının dibinde bulunan kulakçıklar kurur.
Meyve sapları kurur ve çoğunlukla dalından kolaylıkla kopar.
Kavun meyvesinin dip kısmı hafifçe yumuĢar.
Karpuzun meyve kabukları parlak bir hâl alır. Kabuk tırnakla kolayca
sıyrılabilir.
Karpuz üzerine parmakla sertçe vurulduğunda kendine has dolgun bir ses çıkar.
Uygun bir usul olmamakla beraber avuçlar arasına alınan karpuz kulağın
yanında sıkıldığında içerden ses gelir.
Kendilerine ait koku kolayca hissedilir ve özellikle dip kısımları çok güzel
kokar.
ÇeĢit normal iriliğini gösterir.

Fasulye Hasat Kriterleri
Fasulyenin hasadında en ideal zaman baklaların hakiki çeĢit karakterinin gösterdiği
iriliğin 1/3’ünü aldığı devredir.
Bakla Hasat Kriterleri
Baklalarda hasat zamanı taze bakla, taze iç bakla ve kuru dane olarak değerlendirilme
Ģekline göre değiĢir. Taze bakla için hasat, kapsüller (meyveler) çeĢidin normal iriliğinin 1/3
veya en fazla 1/2'sini aldıklarında kademeli olarak elle yapılır.
Bakla Hasat Kriterleri
Bu nedenle konservelik bezelyelerin hasat olgunluğu tendrometre denilen alet yardımı
ile belirlenir. Bezelye tarlaları uzmanlar tarafından düzenli olarak kontrol edilerek hasat
olgunluğuna gelmiĢ baklaların oranı %70'in üstüne ulaĢtığı, tendrometre değerinin de 90-95'i
gösterdiği dönemde hasada karar verilir.

4.2. Meyvesi Yenen Sebzelerde Hasat Yöntemleri
Meyvesi yenen sebzelerde hasat elle yapılır. Hasat sırasında meyveler daldan
geliĢigüzel koparılmamalıdır. Hasatta göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri
de toplama kaplarının içinin hasat edilen meyveleri zarardan korumak için bez veya
süngerimsi maddelerle kaplı olmasıdır. Hasat sabah erken saatlerde yapılmalıdır.
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Sofralık domateslerin sapları ile birlikte koparılması, sanayide iĢlenecek olanların ise
sapsız olmaları istenir. Domateslerde verim, çeĢitle birlikte yetiĢtirme ve bakım koĢullarına
bağlıdır. Ġyi bir çeĢit ve uygun koĢullarda kök baĢına 2–12 kg ürün alınabilmektedir. Dekara
verim ise 4-12 ton arasında değiĢmektedir.
Biberlerde hasat meyve sapının gövdeye birleĢtiği yerdeki doğal kırık çizgiden
yapılmalıdır. Meyve sapı mutlaka meyve üzerinde olmalıdır. Biber meyveleri ezilmeye karĢı
hassastır. Saplar çürümüĢ, meyvelerin yüzeyi kirli ve ıslaksa toplanmamalıdır. Hasatta makas
veya bıçak kullanılarak sap düzgün kesilmelidir. Normal koĢullarda sivri biberlerde kök
baĢına ortalama 15-25 adet, dolmalık biberlerde 12-16 adet meyve alınır. Bir dönümden 1-4
ton biber alınır.

Resim 4.4. Hasadı yapılmıĢ biberler
Patlıcanda ilk hasat alttaki meyvelerin koparılması ile baĢlar ve kademeli olarak
yukarıya doğru devam eder. Bitkilerin genç dönemlerinde geliĢen ilk meyveler toprağa çok
yakın oldukları için genellikle uç kısımları çamur veya toprağa temas ederek geliĢir. Bu
nedenle ilk meyvelerde Ģekil bozuklukları ve böcek zararlarına sıkça rastlanır. En kaliteli
ürün ikinci, üçüncü, dördüncü hasatlarda elde edilir. Daha sonraki hasatlarda ürün kalitesi
gittikçe bozulur. Tohum elde etmek için normal hasat zamanından daha geç hasat
yapılmalıdır. Patlıcanda bir dekardan 13.000-15.000 kg verim alınmaktadır.
Hasat büyüklüğüne gelmiĢ olan yazlık kabak meyveleri, sabah ve akĢam saatlerinde
meyvelerin sapı bıçakla veya makasla kesilerek hasat edilir. Yazlık kabak çeĢitlerinden bitki
baĢına 2-4 kg ürün alınabilir. Dekardan 3-5 ton yazlık kabak hasat edilebilir. KıĢlık bal ve
kestane kabaklarında ise verim daha yüksektir. Dekardan yaklaĢık 5-7 ton arasında kabak
hasat edilir.
Hasat büyüklüğüne gelmiĢ olan hıyar meyveleri, sabah ve akĢam saatlerinde
meyvelerin sapı bıçakla veya makasla kesilerek hasat edilir. Hıyarlarda yetiĢtirme
koĢullarına ve çeĢitlere bağlı olarak sofralık hıyarlarda dekara verim 3000-8000 kg, turĢuluk
hıyarlarda ise 1500- 3000 kg arasında değiĢir.
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Resim 4.5. Hıyarlarda hasat
Hasat zamanı gelmiĢ olan karpuzlar, meyvenin üzerinde 4 -5 cm sap parçası
bırakılacak Ģekilde bıçakla kesilir. Kabukları üzerinde yara oluĢturulmamalıdır. Hasatta
gecikme olursa meyvelerin içi boĢalır, yenen kısmı yumuĢar. Kademeli hasat 3-5 defada
tamamlanır. Tarla Ģeklinde geniĢ alanlarda karpuz yetiĢtiriciliği yapılıyorsa karpuz
meyvelerinin %60-70’i olgunlaĢtığında hasat yapılır. Tarlada ham ve yarı olgun meyveler
kalır. Bu Ģekildeki yetiĢtiricilikte hasat iki defada yapılır.
Taze fasulye üretiminde hasat elle koparılarak yapılır ve ortalama olarak yer
fasulyelerinde dekardan 1200-1300 kg, sırık fasulyelerinde dekardan 1800-2000 kg fasulye
alınabilmektedir.
Taze bakla üretiminde hasat elle koparılarak yapılır ve bir dekar alandan taze bakla
olarak 1000-1500 kg, taze iç bakla olarak 700-900 kg bakla hasat edilir. Kuru dane olarak ise
dekardan 150-300 kg dane hasat edilebilir.
Taze bezelye üretiminde hasat elle koparılarak veya makine ile yapılır ve bir dekar
alandan baklalı taze bezelye olarak 1500-2000 kg, taze iç bezelye olarak ise 500-800 kg
arasında ürün alınır.

4.3. Meyvesi Yenen Sebzelerde Hasatta Kullanılan Alet ve
Ekipmanlar
Meyvesi yenen sebzelerin hasadında, içi yastıklanmıĢ toplama kapları, hasat önlükleri,
hasat sepetleri, bahçe kasaları, makaslar, hafif, kullanılmaktadır.
Toplayıcıların yeterli bir iĢ yapabilmesi için derim sırasında iki eliyle birden çalıĢması
gerekir. Bu amaçla toplama önlükleri ve derim sepetleri kullanılmalıdır.

4.4. Meyvesi Yenen Sebzelerde Hasat Sonrası ĠĢ ve ĠĢlemler
Gerek hasattan hemen sonra gerekse depolamadan sonra pazarlanan ürünlerde,
tüketiciler bir örnek ürün olmasını ister. Bu nedenle yetiĢtirici sebzeleri standartlara uygun
kalitede sınıflandırarak pazarlamalıdır. ġekil, renk, irilik, sertlik, yumuĢaklık gibi kalite
özelliklerine göre "Ekstra", "I. Sınıf", "II. Sınıf" gibi sınıflama yapılır.
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Bu standartlara uyulması halinde pazarlama daha hızlı, daha kolay ve daha yararlı
yönde oluĢur. Böylece tüketicilerin aldanması önlenir. Bu Ģekilde temizlenmiĢ ve sınıflara
ayrılmıĢ sebzeler ya doğrudan pazara veya kısa-uzun süre depolamak amacıyla soğuk
depolara gönderilir.
Bütün sınıflara giren sebzeler, izin verilen toleransları da dâhil olmak üzere aĢağıdaki
özelliklerde olmalıdır:














Bütün olmalıdır.
Sağlam olmalıdır (Çürüyerek veya kötüleĢerek tüketime uygunsuz hâle gelenler
ürünü etkilememelidir.).
Temiz olmalıdır.
Taze görünümlü olmalı, sararma ve solma belirtisi göstermemelidir.
Böcek ve hastalık zararları bulunmamalıdır.
Bütün meyveler çeĢide özgü renkte ve Ģekilde olmalıdır.
Ġyi geliĢmiĢ olmalıdır.
Yeteri kadar olgunlaĢmıĢ olmalıdır.
Meyve sapı ile birlikte olmalıdır.
Yeterince sert olmalıdır (YumuĢak, buruĢmuĢ veya sulu ıslak olmamalıdır.)
Güzel görünümlü olmalıdır.
AcılaĢmamıĢ olmalıdır.
Elle toplamaya ve taĢınmaya dayanıklı olmalıdır.

Domatesler dilimlik durumlarına göre gruplara, Ģekillerine göre tiplere, morfolojik
özelliklerine ve büyüme Ģekillerine göre çeĢitlere, kalite özelliklerine göre sınıflara ve
iriliklerine göre boylara ayrılır.

Resim 4.6. Domateste sınıflandırmanın yapılıĢı
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Taze biberde boylama, sapa yakın kısmının çapına (geniĢliğine) göre yapılır.
Çap (geniĢlik), en az (mm)
Sınıf I
Sınıf II
Uzun biberler
- Sivri
15
- Çarliston
30
- Konik
40
Yuvarlak biberler
- Ġnce etli dolmalık
40
- Kalın etli dolmalık
60
- Domates (yassı)
70
Tablo 4.1. Taze biberlerin sınıflara göre çapları

10
20
30
30
50
55

Kavunların kütlelerine göre boylama yapıldığında, bir ambalajdaki en büyük kavun
ambalajdaki en küçük kavunun %50’sinden daha ağır olamaz. Çapa göre boylama
yapıldığında bir ambalajdaki en büyük kavun, çap bakımından o ambalajdaki en küçük
kavundan %20’den daha büyük olamaz.
Boylar Kütle olarak alt ve üst sınırlar (kg)
Çap olarak alt ve üst sınırlar (cm)
Küçük
0,250 – 1,0 (hariç)
7,5 – 8,5 (hariç)
Orta
1,0 – 2,0 (hariç)
8,5 – 9,5 (hariç)
Büyük
2,0 ve daha fazla
9,5 ve daha fazla
Tablo 4.2. Kavunların kütlesine ve ekvatoral çaplarına göre boy özellikleri

4.5. Meyvesi Yenen Sebzelerde Ambalajlama ve Muhafaza
Ambalajlama
Ambalajlar, taĢıma, muhafaza ve pazarlama süresince domatesleri biberlerin
korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde ahĢap, mukavva, plastik
vb. malzemelerden yapılmıĢ kasa, kutu, sepet, sandık olmalıdır. Büyük dıĢ ambalajlar,
alıcının farklı bir isteği bulunmadıkça 80x120 cm veya 100x120 cm boyutlarındaki paletlere
uygun olmalıdır.
Ambalajların yapımında kullanılan her çeĢit malzeme ile içine konulacak oluklu
mukavva, delikli kâğıt ve benzeri malzeme yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalı, ürüne zarar
vermemelidir. Bunların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile
etiketlerin yapıĢtırılmasında kullanılacak zamk, toksik veya baĢka Ģekillerde insan sağlığına
zararlı olmamalıdır. Basılı kâğıt kullanıldığında yazılı yüzün dıĢa gelmesine ve ürüne
değmemesine dikkat edilmelidir. Sebze yüzeyine etiket yapıĢtırılmıĢsa etiket çıkarıldığında
meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı oluĢturmamalıdır.
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Ekstra ve sınıf I domatesler, ambalajlar içerisine kat kat ve diyagonal (birbirlerini
ezmeyecek ve belli bir düzen içinde /salkım domatesler hariç) istif edilir. Ġstif sırasında,
ambalajların alt ve yanlarında oluklu mukavva kullanılması meyvelerin daha iyi korunmasını
sağlar. Ayrıca katlar arasına da delikli kâğıt serilebilir.
Meyvesi yenen sebzelerin ambalajları üzerine aĢağıdaki bilgiler okunaklı olarak
silinmeyecek ve bozulmayacak Ģekilde yazılır, basılır veya bir etikete yazılıp yapıĢtırılır.











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

Gerektiğinde bu bilgiler, Türkçenin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. Bunların
dıĢında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere baĢka
yazı ve resimler de konabilir.
Muhafaza
Sebze depolanmasında bozulmaların kontrolü için en önemli faktör sıcaklıktır. Depo
sıcaklığı mümkün olduğunca düĢük tutulmalıdır. Ancak bu sıcaklığında bir sınırı vardır.
Depolamada ikinci faktör oransal nemdir. Özellikle sebzelerin depolanmasında
kısıtlayıcı faktör olan aĢırı su kaybı ve solmanın önlenmesi, depo oransal neminin yüksek
tutulması ile önlenebilir.
Bunların dıĢında depo içindeki havanın hareketi sıcaklık, nem ve uçucu maddelerin
depo içinde homojen dağılımını sağlar. Deponun havalandırılması ise depo içindeki pis
havanın dıĢarı atılarak taze havanın depoya alınması için gereklidir. Sebze depolamasında
kullanılan depo tiplerini, adi depolar (hava soğutmalı depolar), mekanik soğutmalı depolar
ve kontrollü atmosferli depolar olarak sayabiliriz.

Resim 4.7. Domateste ambalajlama
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Domatesler yeme olumuna gelirken kendiliğinden ve yeterince etilen salgılar. Sertolgun domatesler 7-10 C’de birkaç gün, %50-75 civarında renklenmiĢ yüksek kaliteli
domatesler 10 C’de 1 hafta muhafaza edilebilir. Daha uzun süreli muhafazada ise pazar
ömürleri azalır. Ġleri derecede olgunlaĢan domatesleri mümkün olduğunca uzun süre elde
tutmak gerektiğinde 0-1.5 C’de 3 haftaya kadar tutulur. Serada yetiĢtirilen açık kırmızı ve
kırmızı domatesler için tavsiye edilen depo sıcaklıkları 10-13 C’dir.
Normal atmosferde (NA) soğukta muhafazanın yanında olgun yeĢil domatesleri 12 C,
kısmen olgun olanları (kızarmaya baĢlamıĢ ) 10-15 C sıcaklıkta % 2-3 CO2 : % 3-5 O2 den
oluĢan kontrollü atmosfer (KA) koĢullarında depolamak mümkündür.
Tatlı ya da dolmalık biberler 7 -10 C ve % 90-95 nispi nemde depolanır. Biberlerde
7 C’den düĢük sıcaklıklarda üĢüme zararları görülmekle birlikte çeĢitli mantari hastalıklara
da rastlanır. 10 C civarındaki sıcaklıklar ise olgunlaĢma ve bakteriyel yumuĢak çürüklük
geliĢimini teĢvik eder. En uygun koĢullarda bile dolmalık biber 2-3 haftadan daha uzun bir
süre depolanamaz. Sivri biberler 4-5 oC sıcaklıkta 2 hafta depolanabilir. 0-1C’de birkaç gün
tutulan biberlerde beneklenme görülür. 4 C ve daha düĢük sıcaklıklarda meyvelerde
çürüklük yaygındır.
KurutulmuĢ toz biberler 50 kg’lık bez torbalara ambalajlanıp saklanabilir. Bu Ģekilde
10 oC’nin altında % 60-70 hava neminde 6-7 ay depolanabilir. Hava geçirmeyen
ambalajlarda ise 20 oC’de bir yıl saklamak mümkündür.
Biberler nem kaybını önlemek için polietilenler ile paketlendiklerinde veya ince bir
tabaka hâlinde mumlandıklarında bir hafta kadar daha uzun süre depolanır. Mumlama yüzey
yağlanmaları önler, taĢınma sırasındaki aĢınmalar ile buruĢmayı azalttığından biberin kabuk
dolayısıyla depo ömrünü de uzatır.
Patlıcanlar 10C sıcaklık ve % 90 nispi nem koĢullarında 10 gün, 7-10C’de 1 hafta,
21C’de 3 gün zarar görmeden muhafaza edilebilir.
KıĢlık kabaklar, kalın kabuklu ve sert etli olduklarından adi depolarda bile uzun süre
muhafaza edilebilir. Sıcaklığın 10 oC’nin altında kalması nemin %60-70 civarında olması
hâlinde havalanabilir bir ortamda tek sıra hâlinde dizilmiĢ kabaklar 6 ay süre ile muhafaza
edilebilir. Bu süre içinde ağırlık kaybeder ve %15 fire verir. Kabaklarda 0-4 oC’de sararma
görülür. KıĢ kabaklarında, depolamadan önce 10-20 günlük bir kurutma tavsiye edilir.
Sarı yazlık kabaklar, iyi kalite için tam olgunluktan biraz daha önce hasat edilir.
Kabuk hassastır ve bu çeĢitler kolayca 0-4 oC’de zarar görür ve % 90 nispi nemde birkaç
gün tutulmaları uygundur. Bu sürenin 4-5 gün ya da daha uzaması durumunda üĢüme zararı
bozulmaya sebep olur.
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Hıyar, meyvesi içinde yüksek oranda su bulunması nedeniyle uzun süreli muhafazaya
uygun bir sebze değildir. Normal koĢullarda hasattan 4-5 gün sonra tüketilmelidir. Gecikme
olursa meyvede pörsüme görülür. Hıyar, 10 C ve daha düĢük sıcaklıklarda üĢüme zararına,
15 C ve yüksek sıcaklıklarda sararmaya karĢı hassas olduğundan optimum (en uygun)
depolama sıcaklığı 12 C’dir. Depolamada nispi nem %90-95 olarak tavsiye edilir.
Sert olum devresinde hasat edilen (tam olgunluğun ¾ safhasında) kavunlar 2-4C’de
15 gün süre ile muhafaza edilebilir. Hasat zamanındaki yüksek sıcaklıklar yeme olumuna
gelen kavunlarda Ģeker ve su kaybına sebep olur. Bundan dolayı kavunlar hasattan hemen
sonra ön soğutmaya alınmalıdır. Ürün sıcaklığının 17-22 C’ler arasında düĢürülmesi bile
solunum hızının ve su kaybının ¼ oranında azalmasını sağlar. Bazı kavunlarda soğuk su,
soğuk hava veya buz baĢarılı bir Ģekilde kullanılabilir. Soğuk su kullanımı en elveriĢli
metottur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Meyveleri yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat sonrası
iĢlemleri yapmak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

 Meyveleri yenen sebzelerde hasat
zamanına karar veriniz.

 Meyveleri yenen sebzelerde, hasatta
kullanılabilecek alet ve ekipmanları temin
ederek kullanıma hazır hale getiriniz.

 Meyveleri yenen sebzelerde hasat
yapınız.

 Meyveleri yenen sebzelerde, hasat
sonrası raf ömrünü uzatabilecek tedbirleri
alınız.

Öneriler
 ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini ve
Ģeklini iyi öğreniniz.
 Meyve kabuğu rengine bakınız.
 Meyve eti sertliğini ölçünüz.
 Meyve eti ve çekirdek renklerinin
değiĢmesini kontrol ediniz.
 Meyvenin daldan kopma durumuna
bakınız.
 Olgunluk iĢaretlerinin tamamını tespit
etmeden
hasat yapmayınız.
 Yapacağınız hasada uygun alet ve
malzeme temin ediniz.
 Hasat aletlerinin keskin olmasına dikkat
ediniz.
 Sebze çeĢit katalogu kullanınız.
 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında
yapınız.
 Hasat edilen meyveleri saplı olarak hasat
ediniz.
 Hasadı
günün
sıcak
saatlerinde
yapmayınız.
 Meyveleri elle toplayabilirsiniz.
 Meyveleri sapından makas ile
kesebilirsiniz.
 Hasat sırasında bitkileri ve meyveleri
yaralamayınız.
 Salkım halindeki sebzelerin bütünlüğünü
bozmayınız.
 Hasat edilen sebzeleri en kısa zamanda
depoya taĢıyınız.
 Sebzeleri standardına uygun olarak
sınıflandırınız.
 Sebzeleri üst üste yığmayınız.
 Sebzelerin temiz olmasına özen gösteriniz
 Sebzelerin aralarında çürüyenler olursa
hemen ayıklayınız.
 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta
bekletiniz.
 Depolarda hava sirkülâsyonu sağlayınız.
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 Meyveleri yenen sebzelerde,
ambalajlamayı ve muhafazayı yapınız.

 Paketleme evinin sıcaklık ve nem
öznelliklerine dikkat ediniz.
 Ambalaj malzemelerinin temiz ve sağlam
olmasına özen gösteriniz.
 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız.
 Meyveleri fazla sıkıĢtırmayınız.
 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli
olmasına özen gösteriniz.
 Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin
bulunmasını engelleyiniz.
 Ambalaj üzerine gerekli bilgileri yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sanayi domates yetiĢtiriciliğinde ise hasat genellikle ……………..defada tamamlanır.
YeĢil renkli biberler normal ……………aldığında hasat edilmelidir.
Kırmızı toz biber üretimi için yetiĢtirilen biberler tamamen …………….kadar
………………üzerinde bırakılır.
……………….üzerine parmakla sertçe vurulduğunda kendine has dolgun bir ses
çıkar.
Patlıcanda bir dekardan …………………kg verim alınmaktadır.
Kavunların kütlelerine göre boylama yapıldığında, bir ambalajdaki en büyük kavun
ambalajdaki en küçük kavunun…………….’sinden daha ağır olamaz.
Sebze depolanmasında bozulmaların kontrolü için en önemli faktör …………tır.
Tatlı ya da dolmalık biberler ………..C ve % …………. nispi nemde depolanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül sonucunda meyvesi yenen bir sebzeyi yetiĢtirmek için aĢağıda listelenen
davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır
kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Meyveleri yenen sebzelerin istediği iklim ve toprak özelliklerini iyi
öğrendiniz mi?
Bölgenize ve pazara uygun çeĢitler seçtiniz mi?
Sebze bahçesi kuracağınız araziyi ekim dikime hazır hale getirdiniz
mi?
Dikilecek fideleri seçerek aldınız mı?
Fidelere dikim sonrası bakım yapınız mı?
Bitki geliĢim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız mı?
Bitkileri fazla su içinde bırakmamaya özen gösterdiniz mi?
Sabah ve akĢam serinliğinde mi sulama yaptınız?
Yabancı otları yok ettiniz mi?
Çiftlik gübresini ekimden önce atarak gömdünüz mü?
Fazla azotlu gübreleme yaptınız mı?
Üzerinde meyve olmayan dalları kopardınız mı?
Hasat zamanını doğru tespit ettiniz mi?
Olgunluk iĢaretlerinin tamamını tespit ettiniz mi?
Hasat sırasında bitkilere zarar vermemeye dikkat ettiniz mi?
Meyvelerin zedelenmesine engel oldunuz mu?
Toplanan sebzeleri sınıflandırdınız mı?
Sebzelerin temizliğine dikkat ettiniz mi?
Hasat edilen sebzeleri usulüne uygun nem ve sıcaklıkta
beklettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAPANAHTARLARI
ANAHTARLARI
CEVAP
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

koyu kırmızı
yazlık ve kıĢlık
yazlık kabak
15
125-140
erselik
liflenmeye ve odunlaĢmaya
5-6 sene

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

toprak sıcaklığı
sebze yetiĢtirmede
fidelikler
ĢaĢırtılır
4-5 ton
masuralara
cılız kalır
askıya

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

mantari
iki hafta
meyve tutumu
8-10
sulamadan
az ve sık
tür ve çeĢitler
azotlu

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

2-3
iriliklerini
kızarıncaya, bitki
Karpuz
13.000-15.000
% 50
sıcaklık
7 -10 C ve %90-95
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