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MODÜLÜN SÜRESİ

40/24

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye sebze hasat makinelerinin bakımının,
ayarlarının yapılması ve kullanılması (sebze hasadı yapma
işlemi) ile ilgili bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
1. Kök sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları için
gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapıp
kullanabileceksiniz.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2. Soğanlı sebze hasat makinelerinin; bakım ve
kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları
için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapıp
kullanabileceksiniz.
3. Yaprak sebzeleri hasat makinelerinin; bakım ve
kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları
için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapıp
kullanabileceksiniz.
4. Meyveli sebze hasat makinelerinin; bakım ve
kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları
için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapıp
kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tarla, açık ortam (uygulama alanı, makine parkı),
kapalı ortam (sınıf, atölye,), düz zemin
Donanım: Traktör, kök sebze hasat makinesi, soğanlı
sebze hasat makinesi, yaprak sebze hasat makinesi,
meyveli sebze hasat makinesi, yedek parçaları, ayar için
gerekli araç gereçler, metre, temizlik bezi, tamir ve bakım
için gerekli el aletleri, yedek bağlantı elemanları, makine
yağı çeşitleri, gres pompası, tartı, bakım kullanma kitabı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Sebze hasat makinelerinin saatlik iş ücreti diğer makinelere oranla çok yüksektir.
Kaybedilecek zamanın telafisi, hasat mevsiminin sınırlı olması dolayısıyla çoğu zaman
mümkün değildir. Sıkıntılı bir durumla karşılaşmamak için makinenin doğru ve aksaksız bir
şekilde bakıma ihtiyaçları vardır.
Her çeşit hasat makinesinin imalatı projelendirilirken kullanılacak malzemeye göre
bakımı da düşünülmektedir ve bu nedenden dolayı her çeşit hasat makinesinin kendine özel
bakım ve kullanma el kitabı bulunur. Bakımlar yapılırken bu konuda yazılmış kitaplar ve
bakım kullanma kitaplarına göre yapılmalıdır.
Günümüzde imal edilen tarım makineleri, ileri teknoloji ile mekanizasyon işlemleri
yapıldığı gibi bu makinelerin ekolojik dengeye de duyarlı olması gerekliliği mevcuttur. İleri
teknolojik işlemler için iyi tarım bilincinin de olması iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini de
beraberinde getirmektedir.
Bu modül ile sebze hasat makinelerinin genel bakımları, ayarları ile iş sonrası
bakımlarını nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME KAZANIMI

Kök sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek ve kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizde kök sebze hasat makinesini kullanan çiftçilerle görüşerek bu makinenin
kullanımı konusunda bilgi alınız.
 Bu makinenin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve giderilme yöntemlerini
öğreniniz.
 İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerinin kullanımı, ayar ve bakımı konularında
nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.
 İnternet, sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri ve üretici firma web
adreslerinden kök sebze hasat makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

1. KÖK SEBZE HASAT MAKİNELERİ
Kök sebzeler, yarı mekanize veya tam mekanize olarak hasat edilebilmektedir. Yarı
mekanize hasat sisteminde bir alet yardımıyla çıkarılan veya sökerek ya da yolarak hasat
edilen ürünler bir işçi tarafından elle toplanmaktadır. Tam mekanize sisteminde ise hasat
işlemi sökerek veya keserek yapılmaktadır. Sökerek hasat etme sisteminde, bir uç demiri
yardımıyla sökülen sebzeler, tırmık şeklindeki bir temizleyicide köklerinden ayrılarak
götürücü bant yardımıyla depoya iletilmektedir. Keserek hasat etme yönteminde ise diskli uç
ya da makaslama yöntemiyle alınan sebze kıskaçlı bant sistemi denilen iki bant arasına
sıkıştırılarak depoya bırakılmaktadır.
Her iki sistemde de hasat edilen sebzeler depoya bırakılmadan önce taş ve
topraklarından arındırılmaktadır.
Sökerek hasat yönteminin iş başarısı, keserek hasat etme yöntemine göre daha
fazladır. Ancak zedelenme ile oluşan kayıplar da daha yüksektir. Keserek hasat yönteminde
ise tarlada kalan ürün miktarı daha çok olmaktadır.
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1.1. Hasat İşlemi
Hasat tekniği, tarımsal işlemlerin bitki üretimi ile ilgili kısmında, olgunluk devresine
erişmiş ürünlerin taşınmak üzere tarla, bağ-bahçe, çayır vb. üretim alanından koparılması,
topraktan çıkarılması, toplanması, sınıflandırılması ve depolamak üzere hazırlanması
işlemini kapsar.
Hasat işleminin amacı; olgunluk devresine erişen ürünlerin bozulmadan, zamanında en
az kayıp ve en az masrafla toplanmasıdır.
Olgunlaşan tarım ürünlerinin üzerinde yetiştiği bitkinin cinsine göre belli bir zamanda
hasadı gerekir. Aksi takdirde hasattan doğacak gecikme kayıpları meydana gelecektir. Hasat
işlemlerinde makine kullanılarak ortaya çıkabilecek zararlar önlenebilir.
Bitkileri-ürünleri, olgunlaşma döneminde bulundukları yerden toplayan veya söken
makinelere “hasat makineleri” denir.

1.2. Hasat Makinelerinin Sınıflandırılması
Tarımda hasat işlemi değişik teknik ve yöntemlerle yapılmaktadır. Bunlar daha çok
bitki çeşidine, güç kaynağına, hasat yöntemine ve benzer özelliklerine göredir. Aşağıda hasat
yöntemleri verilmiştir.

Şekil 1.1: Hasat yöntemleri

Bitkilerden elde edilen ürünler yem bitkilerinde olduğu gibi sap, yaprak şeklinde,
tahıllarda olduğu gibi tane şeklinde ve yumru gövdeli bitkilerde olduğu gibi yumru şeklinde
bulunabilir. Tarımsal ürünlerin bir kısmı, patates ve pancarda olduğu gibi toprak altından
çıkarılarak hasat edilir. Yapraklı ve meyveli sebzeler ise topraktan sökülerek hasat edilebilir.
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Bitkilerden elde edilen ürünler şunlardır:

Tahıllarda dane (buğday, arpa)

Endüstri bitkilerinde dane ve lif (mısır, pamuk, susam)

Yem bitkilerinde sap ve yaprak (mısır, yonca, fiğ)

Kök sebzelerde (patates, havuç, pancar)

Soğanlı sebzelerde (soğan, sarımsak)

Yaprak sebzelerde yaprak veya meyve (marul, domates, biber)

Meyve ağaçlarında meyve (elma, portakal, zeytin)

Üzümsü meyveler (üzüm, böğürtlen, dut) vb. şeklinde olabilirler.

Bu nedenle, bitkiler kendi özelliklerine göre hasat edilmek zorundadırlar.

Resim 1.1: Bitki ve ürünlerin resimleri

Modern tarım uygulamalarında kullanılan hasat makineleri değişik şekillerde
sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırma hasat edilecek ürünün cinsine göre
yapılabilmektedir.

1.2.1. Hasat Harman Makinelerinin Sınıflandırılması


Hasat harman makineleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Yeşil yem bitkileri hasat makineleri

Hububat hasat makineleri

Mısır hasat makineleri

Pamuk hasat makineleri

Pancar hasat makineleri

Sebze hasat makineleri

Meyve hasat makineleri

Diğer hasat makineleri
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Hasat makineleri güç kaynağına göre de elle çalıştırılanlar, hayvan tarafından
çekilenler, traktörle çalıştırılanlar ve kendi yürür hasat makineleri olarak da
tanımlanabilirler.
Günümüz koşullarında mekanize olan işlemlerde tarımsal ürünlerin hasadı tamamen
makine ile yapılmaktadır. Orta ölçekli işletmeler de traktörle çalıştırılan hasat makineleri,
büyük kuruluşlar veya büyük işletmelerde ise kendi yürür hasat makineleri kullanılmaktadır.

Resim 1.2: Farklı hasat makinelerinin resimleri

1.3. Kök Sebze Hasat Makineleri
Kök sebzeler denildiğinde akla ilk gelen köklerini yediğimiz patates, havuç, turp gibi
toprak altında yetişen bitkiler gelmektedir.
Hasat işlemleri yarı mekanik ve tam mekanik makinelerle yapılmaktadır. Yarı
mekanik işlemlerde kök sebzelerin sadece topraktan sökümü yapılarak ürünün tekrar toprak
yüzeyinden toplanması ve çuvallanması gerekir. Tam mekanik hasat işlemlerinde ise söküm
ve depolama aynı anda yapılabilmektedir.
Günümüz modern tarım uygulamalarında birçok kök sebzenin hasat işlemi
makineleşme ve teknolojinin kullanımı ile en az kayıp oranı ile yapılmaktadır. Farklı kök
sebze bitkilerinin tarladan toplama işlemi pratikte aynı sistem ile gerçekleştirilmektedir.
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Resim 1.3: Havuç hasat makinesinin tarlada çalışması

Resim 1.4: Patates hasat makinesinin tarlada çalışması

Traktörle kullanılan kök sebze hasat makineleri arasında kullanım alanı en fazla olan
patates ve havuç hasat makineleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dünyada üretimi en fazla olan patates oldukça besleyici bir kök sebzedir. Vitamin
bakımından zengin içeriği sahip olan havucun da, günümüzde farklı alanlarda kullanılan bir
kök sebze olarak üretim miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Kök sebze hasat makinelerinin
görevleri, parçaları ve çalışma sistemi bu konu içerisinde izah edilecektir. Ayrıca makinenin
bakımı, ayarları, oluşabilecek arızaları ve bu arızaları giderme yöntemleri ile iş güvenliği
kuralları ve dikkat edilecek hususlar açıklanacaktır.

Resim 1.5: Kök sebze hasat makinesi
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Toprak altında yetişen kök sebzeler (patates veya havuç gibi) zarar verilmeden
topraktan çıkarılmalı ve yabancı maddelerden (toprak, çamur, taş vb.) ayrılmalıdır. Bu
ürünlerin dikim derinliği düzgün ve ot mücadelesi iyi yapılırsa kök sebze sökümü kolay ve
kayıpsız olur.

1.3.1. Kök Sebze Hasat Makinesinin Parçaları
Sanayide farklı firma ve şirketlere göre bazı değişik şekil ve tasarımda imal edilmiş
olmalarına rağmen bu hasat makinelerinin parçaları genellikle aynı yapıdadır.


Bu parçalar genel olarak şöyle sıralanabilir:

Yaprak ayırıcı

Elekler

Transmisyon sistemi

Destek Tekerleği

Ana Çatı

Bağlantı Sistemi

Disk Bıçak

Bıçak

Şaft

Resim 1.6: Kök sebze hasat makinesi parçaları

1.3.2. Kök Sebze Hasat Makinesinin Çalışma Sistemi
Kök sebze hasat makinelerinin çalışma prensibinden bahsedilirken bundan kastın
elemeli tip hasat makineleri olduğu anlaşılmalıdır. Bu tip makinelerin kendi yürür tipleri
olduğu gibi çoğunlukla traktöre takılan tipleri kullanılmaktadır.
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Makineli hasatta her şeyden önce yetiştiriciliğin tam ve kusursuz olması gerekir.
Özellikle ekimdeki sıra arası mesafe ya hasat için kullanacağımız traktöre uyumlu olmalı ya
da traktörün teker iz genişlikleri değiştirilebilmelidir. Bu husus makineli hasadın daima
birinci kuralı olarak bilinmelidir. Bunun yanında yetiştiricilik esnasında yabancı ot
probleminin tamamen çözülmüş olması ve ekimden önce arazideki muhtemel taşların taş
toplama makineleri ile temizlenmiş olması gereklidir. Bu üç husus sağlandığı takdirde artık
makineli hasada geçilebilir.
Mahsulün hasada geldiği çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir. Bu yöntemlerden en
etkili ve geçerli olanı kök sebzenin olgunluk kontrolüdür. Ürün kabuğu olgunlaşmış, kendine
has renk ve kalınlığa gelmiş ise bu hasadın yapılacağına delalet eder. Hasat zamanında
gecikilirse toprak altındaki ürünün çimlenmeye başladığı görülür. Erken hasat durumunda ise
ürünün depolama ömrü kısalır.
Hasat için tüm bu şartların yanında toprağın durumu da önemlidir. Toprak kuru
olduğunda makine aşırı zorlanabileceği gibi yeterince eleme yapılamayacağı için temiz
mahsul elde edilemez. Yine toprağın aşırı rutubetli olması durumunda makine aşırı
zorlanacağı gibi bu sefer de eleme esnasında kök sebzelerin çamur yumağı hâline geldiği
görülür. Bu takdirde makineli hasatta toprağın tavında olması istenir.
Bir seferinde tek bir sırayı hasat eden makinelerde traktörün ön ve arka tekerleri sıra
arasına getirilir. Hasat derinliği makinenin her iki tarafında bulunan hem destek hem de
derinlik ayarı görevi gören tekerlerin ayar cıvatalarından yapılır. Hasat derinlik ayarı
yaparken ekim derinliğini bilmek gerekir. Bu miktar pratikte ekim derinliğinin 20 cm aşağısı
olarak uygulanır. Patates yetiştiriciliğinde boğaz doldurma işlemi uygulandığı için hasat
derinliğinde set yüksekliği dikkate alınmaz, ekim derinliği dikkate alınır. Umumiyetle setten
itibaren 30-35 cm’lik bir derinlik hasat için yeterlidir. Bunun altındaki derin hasatlar traktörü
aşırı yoracağı gibi ilave yakıt sarfiyatı olarak da karşımıza çıkar. Yine bu derinliklerdeki
yumru büyüklüklerinin ekonomik bir önemi olmaz.
Makinenin kuyruk mili standart olup 540 d/dk. olarak çalıştırılır. İlerleme hızı
toprağın yapısı, rutubet oranı ve söküm derinliğine göre değişir. Ortalama bir rakam vermek
gerekir ise patates hasat makinelerinde traktör ilerleme hızı 2–3 km/h olarak yapılabilir.
Toprağın çok kumlu ve mahsulün verimsiz olması durumunda ilerleme hızı saatte 5
km’ye çıkarılabilir. Traktör ilerlemeye başladıktan sonra sökücü ağız tarafından kesilerek
yükseltilen toprak patates karışımı, demir çubuklu götürücü elevatör ile eleklere getirilir.
Elekler tek veya çift olabilir. Her iki durumda da hareketini kuyruk milinden alan eksantrik
sistemi tarafından elenerek içerisindeki topraklar arazi yüzeyine dökülür. Patates yumruları
ise makinenin arkasında ya da yan tarafında bir sıra hâlinde yüzeye bırakılır. Depolu olan
tiplerde patates yumruları yüzeye bırakılmaz, bir bant sistemi ile depoya alınır.

1.3.3. Kök Sebze Hasat Makinesinin Bakımı
Makinelerin ekonomik ömrünün uzaması ve düzgün bir şekilde çalışabilmesi için
bakımlarının ve temizliklerinin iş sonlarında ve mevsim sonlarında yapılması gerekir.
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Kök sebze hasat makinesinin genel bakımı ve kontrolü kullanımı sırasında
başlamaktadır. Bu bakımlar:


Temizlik kontrolü

Makinenin iş bitiminde ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, basınçlı
su ile yıkanmalıdır.

Makine temiz tutulmalıdır.

Bağlantı elemanları ve dönen parçalar etrafındaki kir, fazla gres ve
çamurlar temizlenmelidir.

Tüm uyarı yapıştırmaları ve reflektörleri temiz tutulmalıdır.



Yağ kontrolü

Makine ile çalışmaya başlamadan önce makinenin bütün gresörlüklerine
gres yağı basılmalıdır.

Gresörlükler her iki (2) saatlik çalışmadan sonra eksilme varsa gres yağı
ile tamamlanmalıdır.

İş sonunda sıcak su ile yıkanmalı ve bu işlem sonunda makine mutlaka
grösörlüklerden yağlanmalıdır.

Makine greslenirken yere indirilmeli ve emniyetli bir şekilde park
edilmelidir.

Gresleme işlemi gres pompası ile yapılmalı, kirli gres yağı temiz bir bez
ile uzaklaştırılmalıdır.

Resim 1.7: Makine üzerindeki gres nipelleri



Hasar kontrolü

Makine etrafında göz ile genel bir kontrol yapılmalıdır.

Aşınmış, eskimiş, gevşemiş ve kırılmış parçalara bakılmalıdır. Eğer bu
şekilde parça varsa yenilenmelidir.
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Gevşek cıvata, somun, saplama, kayış veya diğer bağlantı elemanları olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bu şekilde parça varsa sıkılmalı veya
gerdirilmelidir.
Makine lastik havaları (varsa) çalışma öncesinde kontrol edilmeli gerekli
ise havaları tamamlanmalıdır.

1.3.4. Kök Sebze Hasat Makinesinin Ayarları
Makineler ile çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken bu ayarlar makinenin
düzgün çalışması ve hasat işleminin düzenli yapılması için gereklidir.
Bazı özellikler tarla koşullarındaki değişiklikler nedeni ile tarlada ayarlanmalıdır.


Tarlada yapılacak ayarlar şunlardır

Traktörle makineye geri viteste yavaşça yaklaşılır, ön-yan bağlantı kolları
ve sonra da orta bağlantı kolu takılır.

Emniyet pimleri takılır ve şaft traktörün kuyruk mili (P.T.O.) çıkışına
bağlanır.

Makinenin arka tarafındaki destek tekerleri toprağa değdirilir. Eğer
tekerler yere değmiyorsa bağlantılı olduğu kol üzerinden yükseklik ayarı
yapılır.

Makinenin ön tarafındaki kesici diskler tarlanın koşuluna göre ayarlanır.
Eğer çalışılan yer sert toprak ise diskler yukarı çekilip cıvatalardan
sabitlenir. Yumuşak veya otlu toprak ise diskler aşağı indirilir toprağa
batacak şekilde sabitlenir.

Resim 1.8: Kök sebze hasat makinesi ayarları



Tek sıra hasat makinesinin ayarları

Tek sıra hasat makinelerinde sökme derinliği ayarı, ön bıçak ve üç
bağlantı kolu ile yapılır.

Makinenin düzgün gitmesini sağlayan hareketli diskler ve patatesin
topraktan ayrışmasını sağlayan sallama üniteleri ve bu üniteler hareketini
kuyruk mili vasıtasıyla aldığından varsa kuyruk mili şanzımanı yoksa
traktör gaz devrini yükseltmekle oluşturulur.
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Söküm hızı, toprak tavı ve üretilen ürün miktarına göre ayarlanır.

Resim 1.9: Tek sıra hasat makinesi ayarları



Çift sıra hasat makinesinin ayarları

Çift sıra hasat makinesi, önündeki bıçaklar sayesinde toprağıyla birlikte
içine alıp toprağını eleyerek makinenin arka tarafından namlu hâlinde
toprak üzerine döker.

Kök sebzenin teveğini disk arasına sıkıştırmaz ve ürüne zarar vermez. 3
askı sistemiyle traktöre bağlanır. Gücünü traktörün kuyruk milinden
şaftla alır. Bu gücü tamamen şanzımanlarla palete aktarmasından dolayı
oldukça kuvvetli bir makinedir.

Bu makinemizin toprak yapısına göre elevatör çubuk sayıları ve ara
genişlikleri değiştirilebilmektedir.

Resim 1.10: Çift sıra hasat makinesi ayarları

1.3.5. Kök Sebze Hasadı
Toprak altında yetişen patates yumrularına veya havuçlara zarar verilmeden topraktan
çıkarılmalı ve yabancı maddelerden ayrılmalıdır. Bu kök sebzelerin dikim derinliği düzgün
ve ot mücadelesi iyi yapılırsa sökümü ve hasat işlemi de o kadar kolay ve kayıpsız olur.
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Söküm sırasında makine önce sırtları bozar ve söker. Kök sebzelerden yabancı
maddeleri ve toprağı ayırır. En son olarak da ürünü bir depoda toplar ya da toprak üstüne
döker.

Resim 1.11: Kök sebze hasadı

Bu makineler bugün için en yaygın kullanılan hasat makineleridir. Gerek hasat edilen
ürünün temizliği gerek ürünün zarar görmemesi ve gerekse toprakta hasat edilmemiş ürünün
kalmaması bu makinelere ilginin ve kullanımın artmasına vesile olmuştur.
Günümüzde tam otomatik olarak üretilen hasat makinelerine de aynı mantıkla ürünleri
topraktan söker, eler ve deposuna doldurur. Bu tip makinelerin kendinden depolu olanları
olduğu gibi arkasına römork takılanları da bulunmaktadır. Son yıllarda geniş alanlarda kök
sebze hasadı yapılan işletmelerde bu tip makinelerin kullanımının hızla yaygınlaştığı görülür.
Bu tip makinelerin en önemli kusuru, arazide taş varsa ve bu taşların irilikleri ürün
ebadında ise bu taşlar da kök sebze ürünü olarak algılanıp depoya alınabilir.

Resim 1.12: Tam otomatik kök sebze hasat makinesi
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Resim 1.13: Farklı tam otomatik kök sebze hasat makineleri

1.3.6. Kök Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında Karşılaşılan
Arızalar ve Giderilmesi
Kök sebze hasat makinelerinde hasat sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm
yolları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sorunlar

Sebepleri


 Kuyruk mili çalışıyor,
hasat yapmıyor.

 Traktör kuyruk mili
(P.T.O.) şaft bağlantıları
tam yapılmamış olabilir.

 Elek Sistemi çalışmıyor.

 Sıkışmış taş olabilir.

 Makine toprak üzerinde
gidiyor.

 Toprak sert olabilir.

 Makineden aşırı ses
geliyor.

 Kauçuk burçlar
özelliğini kaybetmiş
olabilir.

 Makine çok titreşimli ve
sesli çalışıyor.

 Cıvatalar gevşemiş
olabilir.







Giderilmesi
Şaft bağlantıları tekrar
takılır.
Traktör şaft hareket
aktarma sistemine tekrar
bağlanır.
Elek ve sarsaktaki taşlar
temizlenir.
Disk kesicileri yukarı
çekilip sabitlenir.
En yakın yetkili servisten
yenisi alınarak
değiştirilir.
Bağlantı elemanları
kontrol edilerek
gevşeyen var ise sıkılır.

Tablo 1.1: Kök sebze hasat makinelerinde hasat sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm
yolları
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1.3.7. Kök Sebze Hasat Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve Dikkat
Edilecek Hususlar


Kök sebze hasat makinelerinde iş güvenliği kuralları ve dikkat edilecek hususlar
şunlardır:

Üretici tarafından hazırlanmış olan makine kullanma kılavuzu okunmalı
üretici tarafından belirtilen çalıştırma kurallarına uyulmalıdır.

Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi bol ve sarkar olmamalı kolları
lastikli olmalıdır.

Makine çalışma esnasında aşırı tozdan korunmak için maske ve koruyucu
gözlük takılmalıdır.

Makine üzerinde bulunan iş güvenliği levhalarında belirtilen kurallara
uyulmalıdır.

Makineyi yağlamalarını yapmadan çalıştırmamalıdır.

Makine bütün bakım ve ayarları traktör stop ettirdikten ve makinenin
bütün aksamları durdurulduktan sonra yapılmalıdır.

Traktörden hareket ilet mafsallı şaftın doğru takılmış olduğuna ve
muhafazalarının takılı olduğundan emin olunmalıdır.

Makine çalışma esnasında dönen ve çalışan aksamların parça, ürün, taş
veya yabancı madde fırlatabileceğinden 5 m den fazla yaklaşılmamalıdır.

Makine çalıma sırasında istenmeyen bir cisme ( kök, çalı, taş vb.)
çarparsa hemen durdurulmalı ve hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışılmamalıdır.

Makine, uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Boşta çalışırken de aşırı gaz
verilmemelidir.

Makine kuyruk mili devri ve ilerleme hızının kullanma kılavuzunda
yazan hızdan fazla olmamasına dikkat edilmelidir.

Her çalışma bitiminde makine yağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kök sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına göre
yapılacak bakımları tespit ediniz.

 Makineyi traktöre bağlayınız.

Öneriler
 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giymelisiniz.
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya
hasat sonrası yapılan bakım olup
olmadığını tespit edebilirsiniz.
 Makinenin bakımını yaparken dikkat
edilmesi gereken iş güvenliği tedbirlerini
almalısınız.
 Traktörü makineye yavaşça yanaştırınız.
 İlk önce ayarsız yan bağlantı kolunu
bağlayınız.
 Sonra yan bağlantı kolunu bağlayınız.
 En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.

 Götürücü elevatörlerin ayarını yapınız.

 Götürücü elevatörleri kök sebzelere hasar
vermeyecek şekilde gerdiriniz.

 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
çalışmaya başlayınız.

 İlerleme hızını traktörmetreden belli bir
vites ve gazda ayarlayınız.

 Kök sebze hasat makinesinin temizliği
sırasında gerekli tedbirleri almalısınız.
 Kök sebze hasat makinesinin
 Paslanmayı hızlandıran ve neme neden
temizliğini hasat öncesi, hasat sırasında
olan ürün artıklarını ve pisliklerini
ve hasat sonrası yapılan bakıma göre
temizlemek için kök sebze hasat
yapınız.
makinesini boş olarak birkaç dakika
çalıştırabilirsiniz.
 Hasat öncesi ve sonrası kök sebze hasat
 Hasat öncesi ve sonrası makine
makinesinin bakımlarını kesinlikle bakım
bakımını yapınız.
kullanma kitaplarında yer alan talimatlara
uygun olarak yapınız.
 İş sonu temizliğini yapınız.

 Makinenin her tarafını (basınçlı su ve hava
tutarak) temizleyiniz.

 Makineyi traktörden sökünüz.






 Makineyi kapalı bir yerde ve takoz
üzerinde muhafaza ediniz.

 İş bitiminde makinenin bakımı
yapılaraktan kapalı yerde muhafaza ediniz.
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Makineyi kapalı bir yere indiriniz.
Önce üst bağlantı kolunu sökünüz.
Sonra ayarlı bağlantı kolunu sökünüz.
En son ayarsız bağlantı kolunu sökünüz.

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

( ) Kök sebzeler, yarı mekanize veya tam mekanize olarak hasat edilebilmektedir.

2.

( ) Keserek hasat yönteminin iş başarısı, sökerek hasat etme yöntemine göre daha
fazladır.

3.

( ) Hasat işleminin amacı, olgunluk devresine erişen ürünlerin bozulmadan,
zamanında en az kayıp ve en az masrafla toplanmasıdır.

4.

( ) Günümüz koşullarında mekanize olan işlemlerde tarımsal ürünlerin hasadı
tamamen el ile yapılmaktadır.

5.

( ) Kök sebzeler denildiğinde akla ilk gelen köklerini yediğimiz patates, havuç, turp
gibi toprak altında yetişen bitkiler gelmektedir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Kök sebze hasat makineleri kuyruk milinden hareket alan ..................... muhafazasının
olmasına dikkat edilir.

7.

Derinlik ayarı topraktaki ürün ............................ dikkate alınarak yapılmalıdır.

8.

Makinenin iş bitiminde ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, makine
……………………… ile yıkanmalıdır.

9.

Kök sebze hasat makinelerinin bakımı yapılırken gresleme işlemi …………….……..
ile yapılmalı, kirli gres yağı temiz bir bez ile uzaklaştırılmalıdır.

10.

Kök sebze hasat makinesi ile çalışılan yer sert toprak ise diskler ……………..………
çekilip cıvatalardan sabitlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Soğanlı sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım
ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek ve kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde soğanlı sebze hasat makinesini kullanan çiftçilerle görüşerek bu
makinenin kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinenin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve giderilme
yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerinin kullanımı, ayar ve bakımı
konularında nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet, sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri ve üretici firma web
adreslerinden soğanlı sebze hasat makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

2. SOĞANLI SEBZE HASAT MAKİNELERİ
Bu grupta sadece kuru (baş) soğan ve sarımsak bulunur.


Sebzelerde hasat için aranan genel kriterler şunlardır:

Kabuk kalınlığı, sayısı ve rengi,

Et dilim sayısı, kalınlığı, dolgunluğu,

Tat,

Şeker asit miktarı,

Diş sayısı, büyüklüğü, şekli,

Kirlenme, çatlama, zararlanma, yumuşama, çürüme ve filizlenmedir.

Taze soğanlar 1-2 cm çapını geçtiği zaman sökülmeye başlanabilir. Üst yaprakları
temizlenip kökleri yıkanır. Demetlenerek pazarlanır.
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Resim 2.1: Hasatlık soğan ve sarımsak

2.1. Soğanlı Sebze Hasat Makinesinin Kullanım Alanları
Soğanlı sebze hasat makineleri yardımıyla kısa sürede ürün hasadı yapılabilmektedir.
Bu makineler etkili, güvenilir ve hızlı makineler olduğundan dolayı soğan ve sarımsak
sökmede kullanılan makinelerin başında gelmektedir. Soğanlı sebze hasat makineleri
tasarlanırken tarladaki işin hızlandırılması ve çiftçiye etkili bir soğan ve sarımsak toplama
imkânı sağlanması için çaba gösterilmektedir.

Resim 2.2: Soğanlı sebze hasat makinesi

Bu makineler genellikle küçük işletmelerde veya tam mekanik kendi yürür hasat
makinelerinin çalışamayacağı eğimli, taşlık arazilerde kullanılmaktadır.

2.2. Soğanlı Sebze Hasat Makinesinin Parçaları
1. Ana şasi
3. Mafsallı şaft bağlantısı
5. Hidrolik lift
7. Sökücü ayak uzantısı
9. Sökücü uç demiri
11. Baskı tekeri
13. Izgaralı elek
15. İşçi koltuğu

2. Üç nokta bağlantısı
4. Hidrolik hortumlar
6. Uzatma şasesi
8. Yaprak ayırma tırmıkları
10. Sökücü ayak
12. Toplayıcı iz diskleri
14. Toplayıcı uç
16. Sökücü ayak yükseklik ayar kolu
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Resim 2.3: Soğanlı sebze hasat makinesi parçaları

2.3. Soğanlı Sebze Hasat Makinesinin Çalışma Sistemi
Soğanlı sebze hasat makineleri 3 askı sistemi ile traktöre bağlanarak çalışır. Eleyici
paletler hareketini şafttan alırken yan kolların kalkıp inmesi traktörün hidrolik sistemi ile
gerçekleştirilir. Makine karışık veya sıra üzerine ekili olan soğan veya sarımsakları sökerek
namlu hâlinde toprak üzerine dökerken demir palet sayesinde toprağın elenmesini sağlar.
Yan sıra açma kolu ayarlanabilir olduğu için traktörün bir daha ki dönüşüne gelecek olan
teker izinde bulunan soğanları sökerek, traktörün soğanları ezmesini engeller.

Resim 2.4: Soğanlı sebze hasat makinesi ile çalışma

Bu makineler ile çalışılırken güçlü ana şase kullanılarak en iyi söküm kalitesine
ulaşılabilmektedir. Soğan sökme makineleri kullanım açısından oldukça rahat olarak
tasarlanmış ve kolay bakım sağlanan dizayna sahip ürünlerdir. 1.000 ile 1.400 mm elek
genişliğine (iş genişliğine) sahip soğanlı sebze hasat makineleri çift elek sistemi sayesinde
toprağı en iyi şekilde ayırmaya özen gösterir. Ayrıca bu makineler üretilirken dayanıklı ve
uzun ömürlü çelik döküm palet dişliler kullanılır. Her türlü toprak şartlarında çalışabilme
fırsatı sunan soğanlı sebze hasat makineleri ısıl işlem görmüş burç, bakla ve çelik kürek
kullanılarak oluşturulmuştur.
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Çizelge 2.1: Soğanlı sebze hasat makinesi teknik özellikleri

Soğanlı sebze hasat makinesi mibzerler ya da elle ekilmiş soğanları toplamada daha
fazla verim ve işgücü kazancı sağlamaktadır. Bu makinelerinin ortalama olarak uzunluğu
2.450 milimetre, ortalama toplam genişliği ise 1.800 milimetredir. Ağırlığı yine ortalama
olarak 760 kg olarak tasarlanan sebze hasat makinelerinin soğan söküm derinliği 60 ile 100
milimetre olarak tasarlanmıştır. Sarımsak söküm derinliği ise 60 ile 80 milimetre
aralığındadır.

Resim 2.5: Soğanlı sebze hasat makinesi ön görünüşü

Sebze hasat makineleri sayesinde kısa sürede soğan veya sarımsaklar toplanılabilir ve
etkin bir çalışma sonucunda yorulmadan hasat işlemleri sonlandırılabilir. Normal şartlarda
yakıt tüketimi saatte 1,5 litredir. 8 Saatte 35 dönüm söküm yapabilme kapasitesine sahiptir.
Bu makineler yüzeysel işlem yaptığından az yakıt tüketen kaliteli ürünler olarak
tasarlanmıştır.

2.4. Soğanlı Sebze Hasat Makinesinin Ayarları


Çalışma derinlik ayarı

Derinlik ayarı, hidrolik askı kolları ve üst bağlantı kollarından yapılır. Hidrolik sistem
ile makinenin hangi derinlikte söküm yapacağı belirlenir.
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Resim 2.6: Çalışma derinlik ayarı



Sağ-sol paralellik ayarı

Sağ sol ve ön arka paralellik ayarları çalışma derinlik ayarında olduğu gibi hidrolik
askı kolları ve üç nokta bağlantı kollarından yapılmaktadır. Bu sistemle soğan birbiri üzerine
namlu yapılmadığı için soğan kabuğu gelişmesini ve kurumasını daha rahat bir şekilde
gerçekleştirir.


İş genişliği ayarı

Toplayıcı iz diskleri vasıtasıyla ızgaralı elek üzerine boşluk bırakmayacak şekilde
makine çalışma genişliği ayarlanır. Toplayıcı disklerin açısı ve toprağa batma seviyesi en
uygun şekilde konumlandırılarak tarla yüzeyinde (dışarıda) ürün bırakılmayacak şekilde
ızgaralı eleklere toplanması sağlanır.

Resim 2.7: İş genişliği ayarı



Söküm yükseklik ayarı

Sökücü ayak toprak yüzeyine paralel olacak şekilde sökücü ayak demiri vasıtasıyla
açısı ayarlanır. Uç demirinin yönü makine ilerleme yönüne paralel olacak şekilde
döndürülmesi gerekir. Ayrıca sökümün tek yönde olması ve yanlarda yığılmayı engellemek
için sökücü uç demiri ucu iyi merkezlenmelidir.
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Resim 2.8: Sökücü ayak ayarı

Sökücü ayak yükseklik ayar kolu ile daha hassas söküm yüksekliği belirlenerek
topraktan çıkarılan soğanlı sebzelerde kayıp oranı mimimize edilmiş olur.

Resim 2.9: Söküm yükseklik ayarı

2.5. Soğanlı Sebze Hasadı
Soğanlı sebzelerin hasadı elle, yarı mekanik ve tam mekanik yöntemlerle yapılır.

2.5.1. Elle Hasat
Elle hasat işçilik ve maliyeti yüksek bir yöntemdir. Sebzeler yeme olumuna yakın bir
dönemde olduğundan, hasat elle yapılır. Ayrıca bir bitki üzerinde hasat edilecek ürün
olgunlaşma zamanın farklı dönemlerde olması da, hasadı elle yapmaya mecbur bırakır.
Elle hasatta çalışacak işçilere, hasat sırasında iki elini de kullanabilme imkânı
sağlayan, boyuna asılan, bele takılan ve alttan boşalmaya uygun hasat kaplarını ve bunun
için geliştirilmiş hasat aletleri kullandırılabilir.
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Resim 2.10: Elle hasat yöntemi

Hasattan 1-1,5 ay önce kuru maddenin artırılması için sulama kesilmelidir. Soğan ve
sarımsaklar belli bir büyüklüğü alıp yaprakları sararmaya başladığı an üst kısmı kırılarak
yatırılır. 15-20 gün sonra soğanların dış yaprakları tamamen kurur, ürün sökülüp çıkarılır.
Toprak yüzünde 5-10 gün tutarak güneşte kurutulur. Soğanlı sebzelerin sökümü elle çapa
kullanılarak yapılır. Hasat edilen soğanların üst kuru sapları kopartılır, sarımsak hasadında
ise sap kısımları koparılmadan demetler hâlinde bağlanır.

2.5.2. Yarı Mekanik Hasat Yöntemi
Bu yöntem iki farklı şekilde uygulanabilir. Birinci yöntemde sebzeler elle hasat edilir,
hasat sonrası ürünün toplanması ve taşınması mekanize yöntemlerle yapılır. İkinci yöntemde
ise hasat makine ile yapılır. Fakat ürünün toplanması, temizlenmesi ve ambalaj kaplarına
konulması elle taşınması ise makineyle gerçekleştirilir. Yarı mekanize hasatta kullanılan alet
ve ekipmanlar; hasat arabaları, alçak ve hidrolik platformlu tek veya çift akslı arabalar,
taşıma bantları, kendi yürür, çekilir ve asılır makinelerdir.

Resim 2.11: Yarı mekanik hasat yöntemi

2.5.3. Tam Mekanik Hasat Yöntemi
Bu yöntemde hasat tamamen makine ile yapılır. Burada kullanılan makineler özel
hasat makineleridir. Örnek olarak soğan hasat makineleri sadece soğan hasadında kullanılır.
Makine ile sökülen ürün topraktan makinenin ayaklarıyla banda alınır. Bantta sarsılarak
toprakları temizlenir ve yapraklı olarak kasalara konur.
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Eğer yapraksız olarak hasat edilecekse, soğan hasat makinesi önce soğanın yeşil
aksamını dipten keser, sarsarak temizler ve kasalara doldurur.

Resim 2.12: Tam mekanik hasat yöntemi

2.6. Soğanlı Sebze Hasat Makinesinin Bakımı
Makinelerin ekonomik ömrünün uzaması ve düzgün bir şekilde çalışabilmesi için
bakımlarının ve temizliklerinin iş sonlarında ve mevsim sonlarında yapılması gerekir.


Soğanlı sebze hasat makinelerinde bakım

Makine ile çalışmaya başlamadan önce makinenin bütün gresörlüklerine
yağ basılmalıdır.

Gevşeyen cıvata ve somunlar sıkılmalı kırılanlar ve özelliğini
kaybedenler yenileri ile değiştirilmelidir.

Sökücü uç demiri ve sökücü ayaklar kontrol edilmeli gevşemiş ise
sıkılmalıdır.

Toplayıcı uç ve toplayıcı iz disklerinin uçları temizlenmelidir.

Hidrolik hortumlar kontrol edilerek bağlantı yerlerinde kaçak var ise
rakorları iyice sıkılmalıdır.

Hidrolik liflerin iyi çalışıyor olmasına özen gösterilmelidir.

Makinenin iş ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, basınçlı su ile
yıkanmalıdır.

Makine bir dahaki kullanıma kadar kapalı makine parkında muhafaza
edilmelidir.
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2.7. Soğanlı Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında
Karşılaşılan Arızalar ve Giderilmesi
Soğanlı sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve
çözüm yolları aşağıda giderilmiştir.
Sorunlar

Sebepleri

 Kuyruk mili çalışıyor,
hasat yapmıyor.

 Traktör kuyruk mili
(P.T.O.) şaft bağlantıları
tam yapılmamış olabilir.

 Elek sistemi çalışmıyor.

 Yabancı madde veya
sebze sapı sıkışmış
olabilir.
 Sıkışmış taş olabilir.

 Makine toprak üzerinde
gidiyor, söküm
yapmıyor.

 Toprak sert olabilir.
 Çalışma derinliği iyi
ayarlanmamış olabilir.

 Makineden aşırı ses
geliyor.

 Diskler iyi dönmüyor
olabilir.
 Elek ızgaralar tıkanmış
olabilir.

 Makine söküm işleminde
soğanlı sebzeleri
parçalıyor.

 Yükseklik ayarı
yapılmamış olabilir.

Giderilmesi
 Şaft bağlantıları tekrar
takılır.
 Traktör şaft hareket
aktarma sistemine tekrar
bağlanır.
 Elek ve toplayıcı uç
üzerinde veya
kenarlarındaki yabancı
maddeler, sebze sapları
veya taşlar temizlenir.
 Hidrolik askı kolları ve
üst bağlantı kollarından
derinlik ayarı yapılır.
 Dönen aksamlar
temizlenir.
 En yakın yetkili servisten
rulmanların yenisi
alınarak değiştirilir.
 Sökücü ayak yükseklik
ayar kolu ile hassas ayar
yapılır.

Tablo 1.1: Soğanlı sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve
çözüm yolları

2.8. Sebze Hasat Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve Dikkat
Edilecek Hususlar


Sebze hasat makinelerinde iş güvenliği kuralları ve dikkat edilecek hususlar
şunlardır:

Makine bakımını ve ayarlarını yaparken iş elbisesi, koruyucu gözlük,
baret, eldiven gibi iş güvenliği ekipmanlarını kullanınız.

Makine bakım ayarlarını yaparken makinenin tam durmuş olmasına ve
traktörün stop etmiş olmasına dikkat ediniz.

Makine ile çalışılacak araziye götürülürken yol konumuna olduğundan,
yol konumu laması ve pimlerinin takılı olduğundan emin olunuz.
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Makineyi iş konumuna almadan kuyruk mili bağlantısını yapmayınız.
Kuyruk mili bağlantısının doğru yapıldığında ve muhafazalarının takılı
olduğundan emin olunuz.
Makineyi kullanırken iş elbisesi, maske, şapka gibi iş güvenliği
ekipmanlarını kullanınız.
Makine ile tarlaya gidişlerde hızlı gitmeyiniz, dönüşlerinizi ve
manevralarınızı geniş yapınız.
İlerleme hızı ve kuyruk mili devri ayarını ürünün cinsine ve ürünün
kuruluk oranına göre bakım kullanma kılavuzunda belirtilen değerlerde
ayarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Soğanlı sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım
ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına göre
yapılacak bakımları tespit ediniz.

 Makineyi traktöre bağlayınız.

 Hidrolik hortumları bağlayınız.
 Söküm için derinlik ayarını yapınız.

Öneriler
 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz.
 İş güvenliği önlemlerini alınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya hasat
sonrası yapılan bakım olup olmadığını tespit
ediniz.
 Makinenin bakımını yaparken gereken iş
güvenliği tedbirlerini alınız.
 Traktörü makineye yavaşça yanaştırınız.
 İlk önce ayarsız yan bağlantı kolunu
bağlayınız.
 Sonra yan bağlantı kolunu bağlayınız.
 En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.
 Hidrolik çıkış hortumlarını makineye
bağlayınız.
 Hidrolik liftlerin çalıştığından emin olunuz.
 Hidrolik askı kolları ve üst bağlantı
kollarından derinlik ayarını ürüne göre
ayarlayınız.

 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve  İlerleme hızını traktörmetreden belli bir vites
çalışmaya bağlayınız.
ve gazda ayarlayınız.
 Soğanlı sebze hasat makinesinin
temizliğini hasat öncesi, hasat
sırasında ve hasat sonrası yapılan
bakıma göre yapınız.
 Hasat öncesi ve sonrası makine
bakımını yapınız.

 Soğanlı sebze hasat makinesinin temizliği
sırasında gerekli tedbirleri alınız.
 Paslanmayı hızlandıran ve neme neden olan
ürün artıklarını ve pisliklerini temizlemek için
soğanlı sebze hasat makinesini boş olarak
birkaç dakika çalıştırınız.
 Hasat öncesi ve sonrası soğanlı sebze hasat
makinesinin bakımlarını kesinlikle bakım
kullanma kitaplarında yer alan talimatlara
uygun olarak yapınız.

 İş sonu temizliğini yapınız.

 Makinenin her tarafını (basınçlı su ve hava
tutarak) temizleyiniz.

 Makineyi traktörden sökünüz.






 Makineyi kapalı bir yerde ve takoz
üzerinde muhafaza ediniz.

 İş bitiminde makineyi kapalı bir yerde
muhafaza ediniz.

Makineyi kapalı bir yere indiriniz.
Önce üst bağlantı kolunu sökünüz.
Sonra ayarlı bağlantı kolunu sökünüz.
En son ayarsız bağlantı kolunu sökünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Soğanlı sebze hasat makineleri …….……… sistemi ile traktöre bağlanarak çalışır.

2.

Her türlü toprak şartlarında çalışabilme fırsatı sunan soğanlı sebze hasat makineleri
…………..…………. görmüş burç, bakla ve çelik kürek kullanılarak oluşturulmuştur.

3.

Soğanlı sebze hasat makineleri yüzeysel işlem yaptığından …………………………….
tüketen kaliteli ürünler olarak tasarlanmıştır.

4.

Derinlik ayarı, …………………………….… kolları ve üst bağlantı kollarından yapılır.

5.

Sökücü ayak yükseklik ayar kolu ile daha ……………………….….. işlemi yapılabilir.

6.

Soğanlı sebzelerin hasadı elle, yarı mekanik ve ……………...……………. yöntemlerle
yapılır.

7.

Tam mekanik hasat yönteminde soğan hasat makineleri sadece ………………...………
hasadında kullanılır.

8.

Yarı mekanik hasat yöntemi ………………………..……………. şekilde uygulanabilir.

9.

Sağ sol ve ön arka paralellik ayarları çalışma derinlik ayarında olduğu gibi
……………………………………..….. ve üç nokta bağlantı kollarından yapılmaktadır.

10. Soğanlı sebze hasat makinelerinin soğan söküm derinliği ……..… ila 100 milimetre
olarak tasarlanmıştır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Yaprak sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım
ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek ve kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde yaprak sebze hasat makinesini kullanan çiftçilerle görüşerek bu
makinenin kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinenin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve giderilme
yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerinin kullanımı, ayar ve bakımı
konularında nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet, sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri ve üretici firma web
adreslerinden yaprak sebze hasat makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

3. YAPRAK SEBZE HASAT MAKİNELERİ
Ülkemizde bazı toprakaltı sebzeleri dışındaki tüm sebzelerin hasadının tamamına
yakını elle yapılmaktadır. Ancak son yıllarda makineli hasada yönelik gelişme eğilimleri
gözlenmektedir. Sebzelerde makineli hasat uygulamalarının dünyada hızlı bir şekilde
gelişmesine karşın, makine randımanında bazı mühendislik sorunlarından kaynaklanan
sınırlamalar vardır.

Resim 3.1: Yaprak sebzeler
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Doğal olarak makineli yaprak sebze hasadı uygulamaları, sebze yetiştiriciliğindeki
hemen hemen tüm uygulamaların değişmesine ve makineli hasada uygun yapılmasını
gerektirmektedir. Örneğin; ekim ve dikim, sulama, çapalama, ilaçlama gibi işlemlerin
makineli hasada uygun yapılması kaçınılmazdır.
Yaprak seze tüketimi genellikle sofralık olarak pazara veya sanayiye yönelik olarak
gerçekleştirilmektedir.
Yaprak sebzeler deyince bilinen bitkiler: Lahanalar, marul ve salatalar, ıspanak,
maydanoz, dereotu, tere, pazı, semizotu, hindiba, nane, sap kereviz, ebegümeci vb.
Günümüz teknolojisi ile yaprak sebze hasat makineleri çok farklı uygulama alanlarına
sahiptir. Özellikle çiftçi veya işletme yetkilisinin isteğine uygun olarak da imal
edilebilmektedir.
Yaprak sebze hasat makinelerinden tarım teknolojisi kapsamında; ıspanak, pırasa ve
marul hasadı için kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Resim 3.2: Yaprak sebze hasat makineleri

3.1. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Görevleri, Parçaları ve
Çalışma Sistemi
Genellikle büyük işletmelerde yaprak sebze hasat makineleri kullanılmaktadır. İşletme
büyüklüğüne göre imal edilebilen bu hasat makinelerinde çalışma kapasitede isteğe göre
ayarlanabilmektedir.

Resim 3.3: İşletmede yaprak sebze hasadı
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Yaprak sebze hasat makineleri kullanımı ile hasat verim artışı pazar fiyatlarını da
olumlu yönde etkilemektedir. Uzun amortisman süresi sayesinde üreticiyi de hasat
işlemlerinde zora sokmaz.

3.1.1. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Görevi
Makine ile yaprak sebze hasadında bitkilerin iyice gelişmesi beklenir. Hasat
büyüklüğüne gelen yapraklar, toprağın 3-5 cm üzerinden özel makineleri ile hasat edilir.

Resim 3.4: Makine ile yaprak sebze hasadı

İyi bir tohumla beraber uygun yetiştirme ve bakım şartlarında ortalama olarak
dekardan 750 kg civarında ürün alınabilmektedir. Bu miktar, çeşit ve şartlara göre 400-1.200
kg arasında değişebilir.
Yaprak sebze hasat makineleri genellikle büyük işletmelerde, tek ürün
yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır.

3.1.2. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Parçaları
Yaprak sebze hasat makineleri piyasada üreticiye ve işletmeciye (çiftçi isteğine) göre
çok farklı tip ve yapıda imal edildiğinden bu konuda genel olarak basit yapı elemanları ve
makine parçalarından bahsedilmiştir.
Makinenin hareket sistemi ve yol durumu farklılık göstermekle birlikte genel olarak
orta ölçekli işletmelerde paletli tipleri de kullanılmaktadır. Daha büyük işletmelerde ise
makine kapasitesi büyüyeceğinden daha büyük yapıda araçlar kullanılır. Bu büyük
araçlarında birçoğu ekonomiklik bakımından lastik tekerlekli olarak imal edilirler.
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Resim 3.5: Yaprak sebze hasat makinesinin parçaları

1. Sebze hasat uç mekanizması
3. Yükseklik ayar cetveli
5. Aydınlatma farları
7. Çatı dikmeleri
9. Makine hareken iletimi için kullanılan motor
11. Kontrol tablası

2. Dikey oluklu kemerler
4. Kumanda kolları
6. Çatı
8. Yabancı madde çıkış oluğu
10. Sıra iz sürücü
12. Paletler (isteğe göre lastik teker)

3.1.3. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Çalışma Sistemi
Yaprak sebze hasat makinesi ürünü taşımak için izin veren dikey oluklu kemerleri ve
temizlik için bir çalışma yüzeyi ile ürünü topraktan söktükten sonra bir üst kemer ürünü
taşıyan bir alt kemer ile donatılmıştır. Bu modellerde endüstri için çalışan tüm çiftçiler için
kullanım imkânı vermektedir. Yaprak sebzeler içinde hasat işlemede hindiba, kereviz,
lahana, rezene, içinde kullanılabilmektedir.
Hasat makinesi temel ekipmanları ile her türlü yaprak sebze hasadı yapmak için
yeterince iyi olsa bile, müşterinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş olabilir. İsteğe göre, bir
römork içine ürünü taşıyan bir ek kemer ile makineyi donatmak mümkündür. Hızlı işgücü
maliyetlerini azaltmak, çalışma koşulları ve çalışma organizasyonu iyileştirmek için izin
verir.
Hasat işlemi için en önemli unsurlardan biri olan yükseklik hasat cetveli doğrulama
durumuna göre sıralar arasındaki minimum mesafeyi de 40 cm olacak şekilde hasat
edebilmektedir.
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Resim 3.6: Yaprak sebze hasat makinesi ile çalışma

Yaprak sebze hasat makineleri yeşil yaprak ve diğer pek çok emtia için farklı hasat
işlemleri üzerine göre de tasarlanmıştır. Bu hasat makineleri yaprak sebzeyi tarladan kesme
yöntemi, sökme yöntemi işlemlerinde işçilik maliyetlerini düşürürken, verimi ve ürünün raf
ömrünü de uzatır.
Her tohum hattı için ayrı bir yüksek ayarı olması, bağımsız dengesiz yatak kesim
yüksekliğini ayarlamak için izin de verir. Bu hasat makineleri ayrıca sıralama / paketleme işi
için depo römorka aktarmadan önce çöp yaprakları ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Yaprak sebze hasat yöntemi geleceğin hasat yoludur ve düzensiz yatak müzakere
yeteneği ile günümüz hasadından çok farklı yeni nesil yöntemler de bulunduruyor. Bu hasat
çözümü iyi bir işçilik tasarrufu da sağlamaktadır.

3.2. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Bakımı ve Ayarları
Yaprak sebze hasat makinelerinin uzun ömürlü olması için bakım ve ayarlarını
yaparken dikkatli olmak, makine ile birlikte verilen bakım ve kullanım kılavuzuna göre
hareket etmek gereklidir.

3.2.1. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Bakımı
Yaprak sebze hasat makineleri yılın belirli zamanlarında kullanılan makinelerdir. Her
hasat döneminde 1-1,5 ay gibi kullanım zamanı içerisinde arızasız ve verimli bir şekilde
çalışmasının önemi büyüktür. Bu da ancak zamanında, doğru ve eksiksiz bir bakımla
mümkün olur.
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Yaprak sebze hasat makinelerinde yapılacak bakımları üç ana başlık altında toplamak
mümkündür.

Yaprak sebze hasat makinelerinde yapılacak bakımlar şunlardır:

Hasat öncesi (makine hazırlık) bakım,

Hasat sırasında bakım,

Hasat sonrası (kontrol ve genel temizlik) bakımdır.
Bu bakımlar imalatçı firmalarının önerdiği şekilde tam ve düzgün olarak yapılırsa
hasat makineleri arızasız çalışır ve böylece zaman, para tasarrufu sağlanır.
Yeni teknoloji ile üretilen yaprak hasat makineleri teknolojisi farklı bakım imkânları
da sunmaktadır. Hasat makinelerinde yer alan ileri teknoloji sistemleri, bunların bakımı için
ciddi bir bilgi birikimi ve özel ekipman gerektirmektedir. Bu nedenle bu tip makinelerin
bakımlarının kesinlikle yetkili servislerinde ve bakım kullanma kitaplarında yer alan
talimatlara uygun olarak yaptırılması gerekir.

3.2.2. Yaprak Sebze Hasat Makinesinin Ayarları
Hasat makineleri ile çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken ayarlar makinenin
düzgün çalışması ve hasat işleminin düzenli yapılması için gereklidir.
Bazı özellikler ürünün yetiştirildiği sera ortamı veya tarla koşullarındaki değişiklikler
nedeni ile farklılık gösterir. Bu ayarlar başlıca:


Yol durumu ayarı

Makine ile hasat işlemlerinde tarla yüzeyi için paletli veya lastik tekerlekli, sera
uygulamalarında ise bunlara ilave raylı sistemler kullanılmaktadır. Makine iz genişlik ayarı
veya ray hatları ürün cinsine uygun olarak farklı sıra arası mesafesine göre dizayn edilebilir.

Resim 3.7: Yol durum ayarı
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Çalışma derinlik ayarı

Sökücü uç mekanizması toprak yüzeyine iyi dalacak şekilde ayarlanır. Yükseklik ayar
cetveli ile ürünün söküleceği yükseklik ayarlanır. Ayrıca sökümün tek yönde olması ve
yanlarda yığılmayı engellemek için sökücü uç iyi merkezlenmelidir. Sıra sayısı fazla olan
makinelerde paralellik ayarı da kontrol edilmeli her seferinde yükseklik ayar cetveli ile
hizalama yapılmalıdır.

Resim 3.8: Çalışma derinlik ayarı



İş genişlik ayarı

Tarladan veya seradan hasadı yapılacak yaprak sebze çeşidine göre belirlenen
makinenin iş genişliği de oldukça önemlidir. Gerek marul gerekse diğer yapraklı sebzeler
için makinenin iş genişliği yeni bir sökücü uç ilavesi ile arttırılabilir. Bu ayar genellikle
makine imalatında standart olur. Ancak isteğe göre de belirli sıra sayısına göre azaltılıp
çoğaltılabilmektedir.

Resim 3.9: İş genişlik ayarı
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Sökücü veya kesici uç ayarı

Hasat yapılacak bitki için söküm işlemi ya da kesim işlemi yapılacaksa buna göre uç
mekanizması seçilir. Kesici uçlar bıçaklama kesimine uygun olarak ile imal edilir. Ürünün
olgunluk düzeyine göre farklı tip bıçak uçları kullanılır.

Resim 3.10: Kesici veya sökücü uç mekanizma ayarı

Sökücü uçlar ise standart olup sıra üzeri işlemler için uygulanır. Yaklaşık olarak 1520 cm derinlikten söküm yapma imkânı verir. Kök kısmı istenmeyen yaprak sebzelerde daha
az kayıp imkânı da sağlar.

3.3. Yaprak Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi
Hasat, çeşidin erkenci veya geççi oluşuna göre tohum ekiminden 2-2,5 ay sonra başlar
ve 1-1,5 ay kadar devam eder. Hasat işlemi öncelerde elle ve bıçak ile yapılırken artık
günümüz teknolojisinde ekstrem makineler kullanılarak da makineli hasat yapılmaktadır.
Yapraklı sebzelerde hasat işlemi 2 şekilde yapılmaktadır.

3.3.1. Elle Hasat
Elle hasat yönteminde toplanan ürün, özelliklerine göre ya kasalarda ya da dökme
olarak büyük kasa, küfe veya römorklarda toplanarak sevk edilir.

Resim 3.11: Elle hasat
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3.3.2. Makineli Hasat
Makineli hasat yönteminde, ürünün hasadı, temizlenmesi, tasnifi ve depolanması gibi
işlemlerin tamamı, iş gücü gerektirmeden tamamen makine yapılır.
Makineli yaprak sebze hasadında amaç, ürünü en iyi kalitede pazar veya sanayiye
sunmaktır. Ancak genellikle yaprak sebzeler geçkin dönemlerinde hasat edilmekte ve bu
nedenle kaliteyi korumak güçleşmektedir. Öte yandan tatmin edici olgunluğa ulaşmadan
hasat ise yine kalitenin düşmesine ve ürünün değerlendirilememesinden dolayı israfına yol
açabilmektedir. Bu riski en aza indirebilmek amacıyla yaprak sebze yetiştiriciliğindeki
makineli hasat uygulamaları taşıyan ürünler tek defada hasat edilirken, farklı dönemlerde
ürün olgunlaştıran çeşitlerde birden fazla defada hasat edilmektedir.

Resim 3.12: Makineli hasat

Makineli hasat uygulamaları yönünden sebzelerin sadece olgunluk dönemlerindeki eş
zamanlıkları değil diğer birçok fiziksel ve biyolojik özellikleri ve bu özelliklerin uygunluğu
büyük önem taşımaktadır.

Resim 3.13: Yaprak sebze hasat makinesi ile hasat

Hasat işlemlerinde marul veya kolay bir çalışma yüksekliğine sahip (yaprak sebze
bitkileri) makinenin uç kısmındaki mekanizma ile kaldırılarak hasadı gerçekleşir. Islak
koşullarda toprak bitki yüzeyinden temizlenerek hasar görmeden ve paketleme makineleri
olmadan günlük 10 veya 12 palet römork ile hasadı mümkündür. Tarla koşullarının da
iyileştirilmesi, daha iyi bir performansa neden olur.
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3.4. Yaprak Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında Sık
Karşılaşılan Arızalar ve Giderilmesi
Yaprak sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm
yolları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sorunlar

Sebepleri

 Makine çalışıyor dikey
oluklu kemerler
çalışmıyor.

 Emniyet kavrama düzeni
gevşektir.
 Uç mekanizmasına sert
bir cisim sıkışmıştır.

 Hasat edilen mahsul
tabla üzerinde kalıyor.

 Dikey oluklu kemerler
tıkalı veya ürün
sıkışmıştır.

 Tarlanın konumuna göre
makinenin iki baş tarafı
eşit hasat yapmıyor.

 Tekerlerin ayarları
yapılmamıştır.
 Paletler arası ayar
yapılmamıştır.

 Hasat edilen yaprak
sebzelerin kökleri de
kalıyor.
 Hasat işlemi sırasında
ürün parçalanıyor.

 Biçme yüksekliği ayarı
bozuktur.
 Makine ilerleme hızı
yüksektir.

 Hasat edilen sebzelerden
bazıları hasarlı çıkıyor.

 Sökücü uç mekanizması
sıra üzeri ayarı bozuk
olabilir.

 Tarlada veya serada
hasat edilmemiş mahsul
kalıyor.

 Kesici veya sökücü uç
mekanizması bozulmuş
olabilir.

 Makineden aşırı ses
geliyor.

 Kauçuk burçlar
özelliğini kaybetmiştir.

 Makine çok titreşimli ve
sesli çalışıyor.

 Cıvatalar gevşemiş
olabilir.

Giderilmesi
 Emniyet kavrama ayarı
sıkılır.
 Uç mekanizma kısmı
kontrol edilir, temizlenir
ayarı yapılır.
 Oluklar arası
temizlenerek sistem
yeniden çalıştırılır.
 Tekerler ayar cıvataları
ile tarlanın konumuna
uygun ayarlanmalıdır.
 Paletler kontrol edilerek
gerekli ayarları yapılır.
 Yükseklik ayar
cetvelinden yükseklik
ayarı yapılır.
 İlerleme hızı düşürülür.
 Kesici veya sökücü uç
mekanizma ayarı
yapılarak sıra arası
mesafe ayarlanır.
 Körelmiş bıçakların
bilenir.
 Kırılan ve aşınan
bıçaklar yenileri ile
değiştirilir.
 En yakın yetkili servisten
yenisi alınarak
değiştirilir.
 Bağlantı elemanları
kontrol edilerek
gevşeyen var ise sıkılır.

Tablo 3.1: Yaprak sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm
yolları
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3.5. Yaprak Sebze Hasat Makinesinde İş Güvenliği Kuralları ve
Dikkat Edilecek Hususlar
Bu kurallar iş güvenliği ile bakım ve kullanım kuralları olarak iki başlık hâlinde
incelenebilir.

3.5.1. İş Güvenliği Kuralları
Kullanılan makine üzerindeki uyarıcı ve ikaz edici simgelere dikkat edilmelidir.
Bunlara göre bakım sırasında gerekli tedbirler alınmalıdır.

Şekil 3.1: Güvenlik işaret levhaları

Yeni makinelerde Uluslararası Standartlar Enstitüsü ISO tarafından yapılan iki panelli
resimli semboller kullanılmaktadır. Bunlardan birinci levha zararın doğasını, ikinci levha ise
zarardan kaçınılması gerektiğini ifade eder. Levhaların arka tarafı sarıdır.

3.5.2. Yaprak Sebze Hasat Makinesini Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar


Yaprak sebze hasat makinesini kullanırken dikkat edilecek hususlar:

Üretici tarafından hazırlanmış olan makine kullanma kılavuzu okunmalı
üretici tarafından belirtilen çalıştırma kurallarına uyulmalıdır.

Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi bol ve sarkar olmamalı, kolları
lastikli olmalıdır.

Makine üzerinde bulunan iş güvenliği levhalarında belirtilen kurallara
uyulmalıdır.

Makineyi yağlamalarını yapmadan çalıştırılmamalıdır.

Makine bütün bakım ve ayarları stop ettirdikten ve makinenin bütün
aksamları durduktan sonra yapılmalıdır.

Makine çalışma esnasında dönen ve çalışan aksamların parça, ürün, taş
veya yabancı madde fırlatabileceğinden makineye 5 metreden fazla
yaklaşılmamalıdır.
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Makinenin çalıma sırasında istenmeyen bir cisme ( kök, çalı, taş vb.)
çarparsa makine hemen durdurulmalı ve hasar olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
Makine, uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Boşta çalışırken makine boş
bırakılmamalıdır.
Makinenin ilerleme hızının kullanma kılavuzunda yazandan fazla
olmamasına dikkat edilmelidir.
Her çalışma bitiminde makine yağlanmalıdır.
Makine bakımını ayarlarını yaparken iş elbisesi, koruyucu gözlük, baret,
eldiven gibi iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır.
Makine bakımını yaparken makinenin durmuş olmasına, tekerleklerinin
arkasına takoz konulmuş olmasına dikkat edilmelidir.
Hidrolik sistem (var ise) jak bağlantılarının doğru yapıldığından emin
olunmalıdır.
Hidrolik sistemde (var ise) yağ basıncı yüksek olduğundan bağlantılar
yapılırken dikkatli olunmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce makinenin kayış kasnak ve zincir dişli
muhafazalarının takılı olduğundan emin olunmalıdır.
Tarla dönüşlerinde makineyi zorlamamak için geniş manevralar
yapılmalıdır.
Depo boşaltma işlemi sırasında makinenin düz bir zeminde olmasına
dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yaprak sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım
ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve kullanınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bakım kullanma kitaplarına göre
yapılacak bakımları tespit ediniz.

 İş önlüğünüzü / tulumunuzu
giyebilirsiniz.
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya
hasat sonrası yapılan bakım olup
olmadığını tespit edebilirsiniz.
 Makinenin bakımını yaparken dikkat
edilmesi gereken iş güvenliği tedbirlerini
almalısınız.

 Dikey oluklu kemerlerin ayarını yapınız.

 Dikey oluklu kemerleri yaprak sebzelere
hasar vermeyecek şekilde ayarlayınız.

 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
çalışmaya bağlayınız.

 İlerleme hızını makine kullanma
talimatına göre uygun gazda ayarlayınız.

 Yaprak sebze hasat makinesinin
temizliğini hasat öncesi, hasat sırasında
ve hasat sonrası yapılan bakıma göre
yapınız.

 Hasat öncesi ve sonrası makine bakımını
yapınız.

 Yaprak sebze hasat makinesinin temizliği
sırasında gerekli tedbirleri almalısınız.
 Paslanmayı hızlandıran ve neme neden
olan ürün artıklarını ve pisliklerini
temizlemek için yaprak sebze hasat
makinesini boş olarak birkaç dakika
çalıştırabilirsiniz.
 Hasat öncesi ve sonrası yaprak sebze
hasat makinesinin bakımlarını kesinlikle
bakım kullanma kitaplarında yer alan
talimatlara uygun olarak yapınız.

 İş sonu temizliğini yapınız.

 Makinenin her tarafını (basınçlı su ve
hava tutarak) temizleyiniz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve takoz
üzerinde muhafaza ediniz.

 İş bitiminde makinenin bakımı
yapılaraktan kapalı yerde muhafaza
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Sebzelerde makineli hasat uygulamalarının dünyada hızlı bir şekilde gelişmesine
karşın, makine randımanında bazı mühendislik sorunlarından kaynaklanan
sınırlamalar vardır.

2.

( ) Yaprak sebzeler deyince olarak bilinen bitkiler: Lahanalar, marul ve salatalar
gelmektedir.

3.

( ) Yaprak hasat makineleri kullanımı ile hasat verim artışı pazar fiyatlarını da
olumsuz yönde etkilemektedir.

4.

( ) Yaprak sebze hasat makineleri genellikle küçük işletmelerde ve birden çok ürün
yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır.

5.

( ) Hasat makinelerinde yer alan ileri teknoloji sistemleri, bunların bakımı için ciddi
bir bilgi birikimi ve özel ekipman gerektirmektedir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Makinenin hareket sistemi ve yol durumu farklılık göstermekle birlikte genel olarak
orta ölçekli işletmelerde ……………..…….. tipleri kullanılmaktadır.

7.

Yaprak sebze hasat makinelerinde yapılacak bakımları …..…… ana başlık altında
toplamak mümkündür.

8.

Makine ile hasat işlemlerinde tarla yüzeyi için ……….…… veya lastik tekerlekli, sera
uygulamalarında ise bunlara ilave raylı sistemler kullanılmaktadır.

9.

Yaprak sebzelerde hasat, çeşidin erkenci veya geççi oluşuna göre tohum ekiminden 2
– 2,5 ay sonra başlar ve ………..…… ay kadar devam eder.

10.

Sökücü uç mekanizması toprak yüzeyine iyi dalacak şekilde ayarlanır. Yükseklik ayar
cetveli ile ürünün söküleceği ………………...………. ayarlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME KAZANIMI

Meyveli sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak
bakım ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek ve
kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde meyveli sebze hasat makinesini kullanan çiftçilerle görüşerek bu
makinenin kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinenin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve giderilme
yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerinin kullanımı, ayar ve bakımı
konularında nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet, sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri ve üretici firma web
adreslerinden meyveli sebze hasat makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

4. MEYVELİ SEBZE HASAT MAKİNELERİ
Meyveli sebzeler çeşidin erkenciliği, yetiştirme ve bakım koşullarına göre toplanma
zamanları değişir. Ürün uygun büyüklüğü aldığında hasat edilmelidir. Çok körpe iken
toplanırsa dayanımı azalır. Fazla geç toplamak da kalite özelliklerinin düşmesine neden olur.

Resim 4.1: Meyveli sebzeler

Meyveli sebzeler genel olarak alışılmış hasat işlemi yani elle toplaması yapılmaktadır.
Tarım teknolojilerindeki hızlı ilerleme tüm ürünlerde olduğu gibi meyveli sebzelerde de
makineli hasada yönelik gelişmeler göstermiştir. Sebzelerde makineli hasat uygulamalarının
dünyada hızlı bir şekilde gelişmesine karşın, kullanım alanı olarak diğer hasat makineleri
kadar yaygın bir alana yayılmamıştır.
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Makine ile meyveli sebze hasadı uygulamaları, her farklı ürün için değişiklikler
göstermektedir. Ortak sonuç olarak meyveli sebzelerin ekim ve dikim, sulama, çapalama,
ilaçlama gibi işlemlerinin makineli hasada uygun yapılması kaçınılmazdır.
Meyveli sebze hasat işleminde kullanılan makineler patlıcan, biber, domates, hıyar,
kabak, bamya, acur gibi bitkilerin toplanmasında kullanılır.
Meyveli sebze hasat makinelerinden tarım teknolojisi kapsamında günümüzde
domates, biber, patlıcan ve salatalık hasadı için kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Resim 4.2: Meyveli sebze hasat makineleri

4.1. Meyveli Sebze Hasat Makinesinin Görevleri, Parçaları ve
Çalışma Sistemi
Meyveli sebze deyince akla ilk gelen domates, biber, patlıcan gibi bitkilerin hasat
işlemleri de oldukça zahmetli ve uzun zaman diliminde belirli aralıklarla
gerçekleştirilmektedir. Bu sebzelerin hasat işlemleri gelinen teknolojik gelişmeler sayesinde
insan işgücüne bağımlılığı ortadan kaldırarak kendi yürür hasat makineleri ile
gerçekleşmektedir.
Meyveli sebze hasat makinelerini vazgeçilmez kılan en büyük özellik iş verimi
kapasitelerinin çok yüksek olmasıdır. İşgücü ihtiyacını %90’ a kadar düşürdüğünden tek
başına onlarca işçinin günlerce yapacağı hasadı kısa sürede gerçekleştirir.
Günümüzde tarım işletmelerinde, çiftçi kooperatiflerinde ve az da olsa çiftçilerimizde
meyveli sebze hasat makineleri kullanılmaktadır. İşletme büyüklüğüne göre imal edilebilen
bu hasat makinelerinde çalışma kapasitede isteğe göre arttırılabilmektedir.
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Resim 4.3: Meyveli sebze hasat makinesi çalışmaları

4.1.1. Meyveli Sebze Hasat Makinesinin Görevi
Hasat makineleri ile meyveler normal büyüklüğünü aldığında hasadına başlanır.
Ancak salça ve kırmızı toz biber üretiminde meyveler tamamen kızarıncaya kadar bitki
üzerinde bırakılır ve 1-2 seferde toplanır. Biber bitkisini iyi tanımayan üreticiler, hasada
gelmiş meyveyi bilemeyebilirler; çünkü biber meyvelerinin olgun-yeşil dönemi olarak
tanımlanan özel bir durumu vardır. Bu dönemde meyve yüzeyi mat buruşuk bir yapıdan daha
parlak bir yapıya dönüşür. Bu dönemden önce toplanan biber meyveleri çabuk yumuşadıkları
için yeşilden önce sarıya sonra kırmızıya dönmeye başlar.

Resim 4.4: Makine ile meyveli sebze hasadı

Makine ile meyveli sebze hasadında bitkilerin iyice gelişmesi beklenir. Hasat
büyüklüğüne gelen bitkiler, toprağın üzerinden yaprak ve dalları toplanacak şekilde kendi
yürür özel makineleri ile hasat edilir.
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Makine ile meyveli sebze hasat işleminde biber hasatçısı çiftçilere veya tarım
işletmelerine büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Meyveli sebze hasat makinesi sayesinde el
değmeden biberler toplanmış olur. Biber hasadında olduğu gibi domates veya patlıcan gibi
meyvesi yenen sebzelerde çok az fire ve en az işçilik maliyeti ile toplanmış olur.
Meyveli sebze hasat makineleri saatte ortalama olarak 40 ton hasat yapmaktadır.
Elektronik kontrol ile zorlanmamış denge çalkalayıcı sistemlerle donatılmış olan bu hasat
makineleri ürünü toplarken ve depolarken de en az zedelenme yapacak şekilde donatılmıştır.
Bu hasat makinelerinin şuan için dezavantajı genellikle büyük işletmelerde, tek ürün
yetiştiriciliğinde kullanılıyor olmasıdır.
Meyveli sebze hasat makinesinin parçaları aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 4.1: Meyveli sebze hasat makinesinin parçaları

46

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Üst şase
Alt şase
Tahrik kontrolleri
Bıçak ve hareket eden parmaklar
Dişli bıçak ve orak kalıbı
Besleyici
Kazıcı makara
Titreşimli karıştırıcı
Hata giderme
Çapraz kayış
Sınıflayıcı kayış
Elektronik sınıflayıcı

13.Sınıflayıcı kayış
14.Boşaltılmış birim
15.Çevrilebilir hasat makinesi şasesi
16.Ön ve arka aks
17.Fren
18.Hidrolik yağ tankı
19.Hidrostatik transmisyon
20.Transmisyon birimi
21.Otomatik sınıflayıcı kayış
22.Otomatik toprak düzeltme ve yay
23.Eğimli zincir

Meyveli sebze hasat makineleri ürün çeşidine göre farklı tip ve yapıda imal
edilebildiğinden bu konuda genel olarak basit yapı elemanları ve makine parçalarından
bahsedilmiştir.

Resim 4.5: Meyveli sebze hasat makinesi bıçaklı baş birim parçaları

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yan kapak
Hidrolik yükseklik ayar pistonları
Taşıyıcı bant şasesi
Kayış
Hidrolik hortum
Uç demiri
Makara
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4.1.2. Meyveli Sebze Hasat Makinesinin Çalışma Sistemi
Meyveli sebze hasat makineleri, üzerinde bulunan dizel motor ve hidrostatik basınç
pompası
aracılığıyla
daimi
4x4
hidrostatik yürüyüşü
olan
makinelerdir.
Bu hasat makineleri, domates veya biber gibi meyveli sebzeleri ön tablada bulunan dal
kaldırma parmakları ve bıçaklar ile kökünden keserek makine içerisine almaktadır. Toplama
haznesinde bulunan silkeleme çubuklarının vibratör şeklinde çalışmasıyla ürünü dalından
ayrılmasını ve colorserter (renk ve toprak ayırıcı) sistemine aktarır.
Yabancı madde, ot ve olgunlaşmamış ürünler bu sistemin altından geçerek
ayrıştırıldıktan sonra yan tarafta hasat makinesiyle birlikte yürüyüş yapan kamyon ya da
traktör kasasına yükleme yapar.
Teknik Spesifikasyonlar
Boyutlar

Azami uzunluk
Azami yükseklik
Azami genişlik
Ortalama Ağırlık

11 m
3,5 m
3m
10.500 kg

Motor

Güç
Silindir hacmi
Silindir sayısı
Zamanı
Yakıt

175 BG / 129 kw
6.725 cm^3
2 silindir
4 zamanlı
Dizel

Hız

1. ileri kademe
2. ileri kademe

5 - 8 km/h
15 - 25 km/h

Tekerlekler Ön teker
Arka teker

Lastik teker
Lastik teker

Çizelge 4.1: Meyveli sebze hasat makinesinin teknik özellikleri

Meyveli sebze hasat makineleri hızlı çalışma ile birlikte işgücü maliyetlerini azaltmak,
çalışma koşulları ve çalışma organizasyonu iyileştirmek gibi büyük avantajlara sahiptir. Bu
hasat makinelerini vazgeçilmez kılan en büyük özellik ise saatte 32, 40 veya 48 ton hasat
yapabilen makineler olmalarıdır.
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Resim 4.6: Meyveli sebze hasat makinesi ile çalışma

Bıçaklı baş birim işletim döngüsünü açan ve kesimden sonra ürün toplayan kısımdır.
Toprağın derinliğinde çalışan bıçak aşırı toprak yükünü ve ürün kaybını engellemek için
üstte yer almaktadır. Derin temin edilen seviye aracılığıyla ayarlanabilir olan makaralar ile
birlikte çalışmaktadır. Tüm birim hem boylamasına hem de çaprazlamasına sallandırma
yapmaktadır. Kayış hızı ileriki hız ile bağlantılı olarak ayarlanmalıdır. Bu şekilde ürün akışı
sabit kalmaktadır. Ek olarak taşıyıcı bant ile ürün depolanacak kısma aktarılır.

Resim 4.7: Meyveli sebze hasat makinesi bıçaklı baş birimi
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4.2. Meyveli Sebze Hasat Makinesinin Bakımı ve Ayarları
Meyveli sebze hasat makinelerinin bakım ve ayarları makine için oldukça önemlidir.
Bu nedenle bakım ve ayar yaparken dikkatli olmak gereklidir.

4.2.1. Meyveli Sebze Hasat Makinenin Bakımı
Meyveli sebze hasat makinesi periyodik bakımları günlük, haftalık, aylık ve
mevsimsel olarak 4 guruba ayrılır.


Günlük bakım

Kayış gerilimi kontrol edilmeli, her kayışın iki tarafı da sıkıştırılmalıdır.

Makine yağ seviyesi kontrol edilmeli, hidrolik redüktörlerdeki yağ
seviyesi eksik var ise tamamlanmalıdır.

Yangın tehlikesine karşı motor tozdan, yapraktan ve her türlü yanıcı
maddeden temizlenmelidir.

Gerdirme tertibatını kullanarak kontrol atındaki gönderim kayışı sıkılığı
kontrol edilmelidir.

Her 4 saatte hava silindirlerini yoğunlaşmayı arındırmak için kontrol
edilmelidir.

Resim 4.8: Meyveli sebze hasat makinesi periyodik bakımı
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Haftalık bakım

Periyodik olarak fren yağ panelleri kontrol edilmelidir.

Motorun yağlanması sağlanmalıdır.

Gerdirme tertibatı kullanılarak transmisyon kayışı kontrol altında
tutulmalıdır.

Makaranın etkin taşıması, aksları ve balans ağırlığı kontrol edilmelidir.

Aks yağları kontrol edilerek eksilme var ise yağ eklenmelidir.

İlk 50 çalışma saatinden sonra filtreler değiştirilmelidir. (Bundan sonra
her 300 saatte değiştirilmelidir.)

Transmisyon istavroz dişlileri yağlanmalıdır.



Aylık bakım

Makinenin tüm noktaları yağlanmalıdır.

Dişli çarkların yağ seviyeleri kontrol edilmelidir.

İtici burgaç filtresi üzerindeki burç yatağı kontrol edilmelidir.



Mevsimsel bakım

Her mevsim fren ayağı yağlanmalıdır.

Redüktördeki yağ değiştirilmelidir.

Dişlilerdeki ve diferansiyel noktalardaki yağlar değiştirilmelidir.

Sökülebilir bağlantılar çıkarılarak bunlar dizel yakıt ile temizlenmelidir.

Izgara kayışlarının kaynak bağlantısının yerleri değiştirilmelidir.

Hidrolik filtre ile yağı değiştirilmelidir.

Hasat işlemi sonunda makine hareketini değiştirmeden önce belirli
referans böcek yuvaları ile birlikte böcek nidasyonları gibi acil durumları
yok etmek için önlem alınmalıdır.

Bu bakımlar imalatçı firmalarının önerdiği şekilde tam ve düzgün olarak yapılırsa
hasat makineleri arızasız çalışır ve böylece makinenin amortisman süresi uzatılarak zaman,
para ve işçilik tasarrufu sağlanır.

4.2.2. Meyveli Sebze Hasat Makinenin Ayarları
Makine üzerinde bakım işlemlerinden sonra en önemli konu ayarlarının yapılmasıdır.
Düzgün ayarlanmış bir hasat makinesi ile daha fazla verim alınabileceği gibi makinenin
düzgün çalışmasını ve hasat işleminin düzenli yapılmasını da sağlamış oluruz.


Genel kapsamda makine üzerinde yapılabilecek ayarlar:

Kayış kontrol ayarı

Kayışların düzenli çalışmasında gerdirilmesi son derece önemlidir. Bütün kayışlar
normal gerilimde bulunur. Çok fazla gerdirmeye gerek yoktur. Kayışların ayarları
yapılmadan önce zincir ve gerdirme tertibatı ile birlikte kanallı kütleleri şaseye sabitlenir.
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Resim 4.9: Kayış kontrol ayarı

Yukarıdaki resimde gösterilen 1 ve 2 numaralı kayışlar şaseye (3 ile 4 numara)
sabitlenmiş ve gerginliği ayarlanmıştır.


Balans ağırlık ayarı

Balans ağırlığının değiştirilmesi kayışların karşı dengelerinin gerekli ve düzenli
seviyede olmasını sağlar. 1 numara ile gösterilen kısımda ağırlık 2 ve 3 numaralı kayışların
dengeli hareket iletimini sağlamaktadır.

Resim 4.10: Balans ağırlık ayarı

Bu noktada balans ağırlıklarını ve kayış gerginliğini ayarlamak için sabitleme vidasını
gevşetmek veya sıkılamak gerekir.
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Sürücü yol durum ayarı

Meyveli sebze hasat makinelerinde şoförün yol durumunu tarla yüzeyine göre ve
ürünün sıra arası mesafesine göre iyi ayarlaması gerekmektedir. Günümüzde kullanılan bu
hasat makineleri joistik sistem ile rahat ve konforlu bir şekilde hasat yapma imkânı
sağlamaktadır.

Resim 4.11: Sürücü yol durum ayarı



Bıçaklı kesim ayarı

Hasadı yapılacak meyveli sebze için kesim işlemi yapılacaksa buna göre uç bıçak
mekanizması seçilir. Kesici bıçaklar yönü ve yüksekliği hidrolik kumandalı joistikler
tarafından kontrol edilerek ayarlanır. Ürünün çeşidine göre farklı tip bıçak uçları kullanılır.

Resim 4.12: Bıçaklı kesim ayarı

Bıçaklı kesimde derin temin edilen seviye aracılığıyla ayarlanabilir olan makaralar ile
birlikte kesim yüksekliği belirlenir. Tüm birim hem boylamasına hem de çaprazlamasına
kesim yapacak şekilde ayarlanabilir. Bu şekilde ürün daha az fire ile toplanır.

53

4.3. Meyveli Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi
Meyveli sebzeler de diğer sebze hasatlarında olduğu gibi elle, yarı mekanik ve tam
mekanik olarak hasat edilirler. Ürün zedelenmesinin en yoğun olarak karşılaşıldığı sebze
grubudur. Özellikle sofralık tüketime yönelik olan ürünler kesinlikle elle hasat edilirken,
sanayiye yönelik olan ürünler tam mekanik yöntemlerle hasat edilebilmektedir. Biber ve
patlıcan hasadında meyveler esas büyüklüklerini aldıktan sonra, zedelenmeden sapları ile
hasat edilmektedir.

Resim 4.13: Elle biber ve patlıcan hasadı

Domateslerde hasat, çeşidin erkenciliği, yetiştirme şartları ile gönderilecek pazarın
uzaklığına göre değişik olum evrelerinde yapılır. Elle domates hasadında meyve avuç içine
alınarak, sapı etrafında hafifçe döndürülmek suretiyle saplı veya sapsız olarak zedelenmeden
koparılır. Toplanan domatesler alçak boylu ambalaj kaplarına en fazla iki sıra hâlinde ve
fazla sıkıştırılmadan yerleştirilir.

Resim 4.14: Elle domates hasadı

Yarı ve tam mekanik hasat yöntemlerinde bitki bir bütün olarak kesilir veya sökülür.
Ardından sebze üzerindeki meyve kısmı tam mekanik sistemlerde genellikle titreşim
yardımıyla, yarı mekanik sistemlerde elle ayrılır, temizlenir ve sınıflandırılır.
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Tam mekanik meyveli sebze hasat makineleri hasadı yapılacak olan ürünü el
değmeden toplama ve depolama imkânı verir.
Biber hasadı için üretilen tam mekanik hasat makineleri hareket yönünden öne doğru
eğim verilmiş ve karşılıklı dönen iki mil üzerine helisel düzende yerleştirilmiş çubuklar ile
hasat yapımında verimi yükseltmiştir.

Resim 4.15: Tam mekanik meyveli sebze hasat makinesi ile biber hasadı

Domates yetiştiriciliğinde ise tam mekanik hasat işlemi genelde sanayi üretimi için
gerçekleştirilmektedir. Genellikle 2-3 defada tamamlanır. Dikimden hasat başlangıcına kadar
geçen süre çeşitlere göre 90-150 gün arasında değişmektedir.

Resim 4.16: Tam mekanik meyveli sebze hasat makinesi ile domates hasadı

4.4. Meyveli Sebze Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında
Görülen Arızalar ve Bu Arızaların Giderilmesi
Meyveli sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında görülen başlıca sorunlar ve
çözüm yolları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
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Sorunlar
 Tırpan bıçağının
eğilmesi

Sebepleri
 Yanlış gerdirme olabilir.
 Yüksek hız olabilir.

Giderilmesi
 Bıçağın gerginliğini ve
redüktörün hız
ilerlemesini tekrardan
ayarlanır.
 Hız karıştırıcısının
arttırılmalıdır.
 Hız karıştırıcısının hızını
düşürülmelidir.
 Koruma ızgarası çıkış
ağzı temizlenmelidir.
 Fan ızgarası aspirasyon
haznesi temizlenmelidir.
 Dizel motorun 1.800
devir/dakika ile çalıştığı
kontrol edilir
 Burç iticileri kontrol
edilir, fanın kelepçeleri
su ile temizlenmelidir.
 Çevrim kayışları
yağlanmalı, makinenin
ön kesme kısmına eğim
verilmelidir.
 Tahrik çevriminin yavaş
çalışması gerekir.
 Hasat sürecinde ince
kanalın yürütülmesi
gerekir.

 Giriş karıştırıcısının
boğulması
 Çıkış karıştırıcısının
boğulması
 Etki fanı üfleme
azalması

 Yanlış dönme
karıştırıcısı hızı olabilir.
 Yanlış dönme
karıştırıcısı hızı olabilir.
 Çıkış ağzının koruma
ızgarası tıkalı olabilir.
 Hava fanı aspirasyonu
düşük olabilir.
 Dizel motor rejimi çok
düşük olabilir.

 Titreşim vantilatörü
çalışmıyor.

 Fan ve burç iticilerinin
kelepçeleri kirli olabilir.

 Bloke çevrim yapıyor.

 Kayışlar yağlanmamış
olabilir.

 Sıyırma sırasında
disklere blok hâlinde
toprak gidiyor.

 Nemli ve killi toprak
koşullarında çalışılıyor

 Hasat işlemi sırasında
ürün parçalanıyor.

 Makine ilerleme hızı
yüksektir.

 İlerleme hızı düşürülür.

 Makineden aşırı ses
geliyor.

 Kauçuk burçlar
özelliğini kaybetmiş.

 En yakın yetkili servisten
yenisi alınarak
değiştirilir.

Tablo 4.1: Meyveli sebze hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında görülen başlıca sorunlar ve
çözüm yolları

4.5. Meyveli Sebze Hasat Makinesinde İş Güvenliği Kuralları ve
Dikkat Edilecek Hususlar
Meyveli sebze hasat makinelerinde alınması gereken iş güvenliği ile kullanım ve
bakımla ilgili kurallar aşağıda açıklanmıştır.
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4.5.1. Meyveli Sebze Hasat Makinesinde İş Güvenliği Kuralları
Meyveli sebze hasat makinesi tek başına kendi yürür bir tarım aracı olarak
değerlendirilebildiğinden makinede mevcut olan risk ve işaretleri de farklılık göstermektedir.
 Bu sembol potansiyel
kişisel güvenlik
tehlikesini
göstermektedir.

 Gürültülü alan
 operatörler
koruyucu kulaklık
kullanmalıdır.

 Makineyi
kullanmadan ve bakım
gerçekleştirmeden
önce kılavuzu
dikkatlice okuyunuz.

 Makineyi
kullanmadan ve
bakım
gerçekleştirmeden
önce kılavuzu
dikkatlice
okuyunuz.

 Ellerin kesilme
tehlikesi
 Motor çalışırken
yaklaşmayınız.

 Ellerin kesilme
tehlikesi, motor
çalışırken
yaklaşmayınız.

 Motoru başlatmadan
önce kornayı 3 kez
çaldırınız ve kimsenin
makinenin yanında
olmadığından emin
olunuz.

 Makine çalışırken
açmayınız.
 Ellerin ezilme
tehlikesi

 Yakıt, Hidrolik yağ, su
ve yoğunlaşma drenaj
noktası

 Tehlikeli alanlarda
makineyi
çalıştırmadan önce
silindirleri
kilitleyiniz.
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 Dişliler, makaralar ve
benzeri sistemler
arasında ezilme
tehlikesi

 Sıcak yüzey
 Parmak ve ellerin
yanma tehlikesi

 Kayış, dişli çarkında
vs. ellerin yakalanma
tehlikesi
 Makine üzerinde
çalışırken motoru
durdurunuz.

 Servis veya makine
yıkaması öncesinde
boşaltım kayışının
güvenlik kablosunu
bağlayınız.

 Boşaltım kayışı altında
yürümeyiniz.
 Makine kayışı tam
olarak aşağıdayken ve
motor kapalıyken
makineyi temizleyiniz
ve servis işlemini
gerçekleştiriniz.

 Ayakların ezilme
tehlikesi

Tablo 4.2: Risk işaretleri ve tanımları

Günümüz tarım makineleri ileri teknoloji ile mekanizasyon işlemleri yapıldığı gibi bu
makinelerin ekolojik dengeye de duyarlı olması gerekliliği vardır. İleri teknolojik işlemler
için iyi tarım bilincinin de olması iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini de beraberinde
getirmektedir.
Toprak hava ve su dünya üzerindeki tarım ve yaşam için gerekli bileşenlerdir. Bunlara
saygı gösterilmelidir. Mevcut teknoloji için gerekli kimyasal ve petrol ürünlerinin
kullanımını ve bertarafını düzenlemek için yerel yöntemler kullanılmıyorsa, çok az dahi olsa
oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
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4.5.2. Meyveli Sebze Hasat Makinesini Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar


Meyveli sebze hasat makinesini kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:


















Üretici tarafından hazırlanmış olan makine kullanma kılavuzunu
okunmalı üretici tarafından belirtilen çalıştırma kurallarına uyulmalıdır.
Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi bol ve sarkar olmamalı kolları
lastikli olmalıdır.
Makine üzerinde bulunan iş güvenliği levhalarında belirtilen kurallara
uyulmalıdır.
Makineyi yağlamalarını yapmadan çalıştırılmamalıdır.
Makine bütün bakım ve ayarlarını stop ettirdikten ve makinenin bütün
aksamları durduktan sonra yapılmalıdır.
Makine çalışma esnasında dönen ve çalışan aksamların parça, ürün, taş
veya yabancı madde fırlatabileceğinden 15 metreden fazla makineye
yaklaşılmamalıdır.
Makine çalışma sırasında istenmeyen bir cisme (kök, çalı, taş vb.)
çarparsa hemen durdurulmalı ve hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Makine, uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Boşta çalışırken makine boş
bırakılmamalıdır.
Makinenin ilerleme hızının kullanma kılavuzunda yazan fazla
olmamasına dikkat edilmelidir.
Her çalışma bitiminde makine yağlanmalıdır.
Makine bakımını veya ayarlarını yaparken iş elbisesi, koruyucu gözlük,
baret, eldiven gibi iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır.
Makine bakımını yaparken makinenin durmuş olmasına, tekerleklerinin
arkasına takoz konulmuş olmasına dikkat edilmelidir.
Hidrolik sistem bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce makinenin kayış kasnak ve zincir dişli
muhafazalarının takılı olduğundan emin olunmalıdır.
Makineyi kullanırken iş güvenliği ekipmanlarından iş elbisesi, maske,
şapka kullanılmalıdır.
Tarla dönüşlerinde makineyi zorlamamak için geniş manevralar
yapılmamalıdır.
Bakım veya kontrol işlemleri sırasında makinenin düz bir zeminde
olmasına dikkat edilmelidir.
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Modül Adı: Sebze Hasat Makineleri
Etkinlik 1:
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.
“İşletmelerde hasat esnasında israftan kaçınmak için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı
sınıf tahtasına yazılacak ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Değer
Konu
Etkinlikler

Kavramlar
Yöntem

Yaklaşımlar
Kazanımlar

Araç -Gereçler

İsraftan Kaçınma
İstenilen Miktarda Hasat Yapmak
Hasat yaparken hasat miktarını belirlemenin önemi
Hasat esnasında makine kullanmanın önemi
Hasat sırasında ürün kaybının önüne geçmenin önemi
Hasat sırasında israfın önüne geçmek için alınacak tedbirler
nelerdir?
Kural, özgüven, sahiplenme, sevgi, saygı, plan, program, özgür
düşünme, iş verimi, iş kalitesi, değişim ve yenilik, plan ve
program.
Beyin fırtınası
Grup tartışması
Kavram haritası
Değer açıklama
Düz anlatım
Soru cevap
Anlam haritası
Değer analizi
Değer açıklama
1.Hasat yaparken işlerin zamanında yapılmasının önemini fark
eder.
2.Hasat yaparken istenilen miktarın belirlenmesinin önemini fark
eder.
3. Hasat sırasında makine kullanmanın önemini fark eder.
4. Hasat sırasında ürün kaybının en aza indirilmesinin önemini fark
eder
5. hasat sırasında istenilen miktarda ve ölçüde hasat yapılmasının
israfı önleyeceğini fark eder.
6. İsraftan kaçınmanın diğer değerlerle olan ilişkisinin farkına
varır.
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon
cihazı, tebeşir, internet.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Meyveli sebze hasat makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak
bakım ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına göre
yapılacak bakımları tespit ediniz.

 Zincir ve kayışlarda gerginlik ayarı
yapınız.
 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
çalışmaya bağlayınız.

 Meyveli sebze hasat makinesinin
temizliğini hasat öncesi, hasat sırasında
ve hasat sonrası yapılan bakıma göre
yapınız.

 Hasat öncesi ve sonrası makine bakımını
yapınız.

Öneriler
 İş önlüğünüzü /tulumunuzu giyebilirsiniz.
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya
hasat sonrası yapılan bakım olup
olmadığını tespit edebilirsiniz.
 Makinenin bakımını yaparken dikkat
edilmesi gereken iş güvenliği tedbirlerini
almalısınız.
 Kayışlarda esneme miktarı her bir metre
için 2 cm, zincirlerde ise 1–1,5 cm olarak
ayarlayınız.
 İlerleme hızını makine kullanma
talimatına göre uygun gazda ayarlayınız.
 Meyveli sebze hasat makinesinin
temizliği sırasında gerekli tedbirleri
almalısınız.
 Paslanmayı hızlandıran ve neme neden
olan ürün artıklarını ve pisliklerini
temizlemek için meyveli sebze hasat
makinesini boş olarak birkaç dakika
çalıştırabilirsiniz.
 Hasat öncesi ve sonrası meyveli sebze
hasat makinesinin bakımlarını kesinlikle
bakım kullanma kitaplarında yer alan
talimatlara uygun olarak yapınız.
 Periyodik bakımları aksatmamaya özen
gösteriniz.

 İş sonu temizliğini yapınız.

 Makinenin her tarafını (basınçlı su ve
hava tutarak) temizleyiniz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve
tekerleklerini takoz ile sabitleyerek
muhafaza ediniz.

 İş bitiminde makinenin bakımı
yapılaraktan kapalı yerde muhafaza
ediniz.

61

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

( ) Meyveli sebze hasat makinelerinden tarım teknolojisi kapsamında günümüzde
domates, biber, patlıcan ve salatalık hasadı için kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

2.

( ) Meyveli sebze hasat makinelerini vazgeçilmez kılan en büyük özellik iş verimi
kapasitelerinin düşük maliyetli olmasıdır.

3.

( ) Makine ile meyveli sebze hasadında bitkilerin iyice gelişmesi beklenir.

4.

( ) Meyveli sebze hasat makinelerini vazgeçilmez kılan en büyük özellikleri saatte 3 –
5 – 8 ton hasat yapan makineler olmalarıdır.

5.

( ) Meyveli sebze hasat makinesi periyodik bakımları günlük, haftalık, aylık ve
mevsimsel olarak 4 guruba ayrılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Meyveli sebze hasat makineleri işgücü ihtiyacını ……….………. kadar
düşürdüğünden tek başına onlarca işçinin günlerce yapacağı hasadı kısa sürede
gerçekleştirir

7.

Meyveli sebze hasat makineleri saatte ortalama olarak ……..……..
yapmaktadır.

8.

Meyveli sebze hasat makineleri, domatesi veya biber gibi meyveli sebzeleri ön tablada
bulunan dal kaldırma parmakları ve …………..……….. ile kökünden keserek makine
içerisine almaktadır.

9.

………………..…….. birimi işletim döngüsünü açan ve kesimden sonra ürün toplayan
kısımdır.

ton hasat

10. Makine ayarları yapılırken balans ağırlıklarını ve kayış gerginliğini ayarlamak için
sabitleme vidasını gevşetmek veya ………………….……….. gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kök sebze hasat makinesinin iş sonu temizliğini ve bakımını yapınız.


Kök Sebze Hasat Makinesinin Bakımı

Malzemeler
o
Basınçlı hava
o
Basınçlı su
o
Tel fırça
o
Bıçak
o
Makineye uygun el aletleri
o
Gres yağı
o
Yağdanlık
o
Temizleme bezleri
o
Tahta takoz

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet Hayır

Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Makinenin yakıt deposunu kontrol ettiniz mi?
Bakım işleminde kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
Makine üzerindeki kaba materyali temizlediniz mi?
Makinenin eleklerini temizlediniz mi?
Makinenin vibratör eleklerini temizlediniz mi?
Makineyi basınçlı hava ile temizlediniz mi?
Makineyi basınçlı su ile temizlediniz mi?
Makinenin kayış kasnak gerginliklerini kontrol ettiniz mi?
Makinenin yağ seviyesini kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
1. Makineler ile çalışmaya başlamadan önce iş güvenliği tedbirlerini
aldınız mı?
2. Kök sebze hasat makinesinin ayarlarını yaptınız mı?
3. Kök sebze hasat makinesinin bakımını yaptınız mı?
4. Kanatlı orak makinesi ile hasat yaptınız mı?
5. Kök sebze hasat makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?
6. Soğanlı sebze hasat makinesinin ayarlarını yaptınız mı?
7. Soğanlı sebze hasat makinesinin bakımını yaptınız mı?
8. Soğanlı sebze hasat makinesi ile hasat yaptınız mı?
9. Soğanlı sebze hasat makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?
10. Yaprak sebzeleri hasat makinesinin ayarlarını yaptınız mı?
11. Yaprak sebzeleri hasat makinesinin bakımını yaptınız mı?
12. Yaprak sebzeleri hasat makinesi ile harman mı?
13. Yaprak sebzeleri hasat makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?
14. Meyveli sebze hasat makinesinin ayarlarını yaptınız mı?
15. Meyveli sebze hasat makinesinin bakımını yaptınız mı?
16. Meyveli sebze hasat makinesi ile hasat yaptınız mı?
17. Meyveli sebze hasat makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?

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

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Yanlış

5

Doğru

6

mafsalın

7

derinliği

8

basınçlı su

9

gres pompası

10

yukarı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI
1

3 askı

2

ısıl işlem

3

az yakıt

4

hidrolik askı

5

hassas söküm

6

tam mekanik

7

soğan

8

iki farklı
hidrolik askı
kolları
60 mm

9
10
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2
3

Doğru
Yanlış

4

Yanlış

5

Doğru

6

paletli

7

üç (3)

8

paletli

9

1-1,5

10

yükseklik

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Yanlış

5

Doğru

6

%90’ a

7

40

8

bıçaklar

9

bıçaklı baş

10

sıkılamak
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