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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde artan dünya nüfusunun karşılaştığı en önemli sorunların başında yeterli ve
dengeli beslenme yer almaktadır. Tahıllar, insanların günlük beslenme programları içerisinde
önemli bir besin grubudur. Bu nedenle tahıllardan üretilen ekmek, makarna, bisküvi gibi
gıdaları sıklıkla tüketiriz. Tahıllar, önemli bir besin kaynağı olmasının yanında stratejik tarım
ürünleridir. Çünkü dünyada ekilen alanların 1/6’sında serin iklim tahılları ekilmektedir.
Tahıllar, iklim isteklerine göre serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere
gruplara ayrılmaktadır. Serin iklim tahılları içerisinde başta buğday olmak üzere, arpa, yulaf,
çavdar ve son yıllarda ekimi giderek artan çavdar ve buğday melezi olan tritikale yer
almaktadır. Sıcak iklim tahılları içerisinde mısır, çeltik, kuşyemi ve darı gibi bitkiler yer
almaktadır.
Günümüzde yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için kaliteli tahıl üretimi ve
yetiştiricilik şarttır. Bunun için üreticilerin iyi tarım uygulamaları yapması gerekir. Bu
uygulamalar arasında bölgenin ekolojik koşullarına uygun çeşit kullanımı, iyi toprak işleme
ve tohum yatağı hazırlama, yeterli ve dengeli gübreleme, yeterli sulama, hastalık ve
zararlılarla çevreye zarar vermeden ve zamanında mücadele, ürünü zamanında hasat etme ve
iyi koşullarda depolama vardır.
Bu modülde sizlere serin iklim tahıllarının bitkisel özelliklerinden; ekim, bakım ve
hasat işlemlerinden; hasat, harman ve depolamasından bahsedilmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Serin iklim tahıllarının literatür bilgilerine göre; kök, sap, yaprak, başak, salkım ve
tohum yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Günlük hayatımızda tükettiğimiz tahıl ürünleri nelerdir? Araştırınız.



Bitkilerde fotosentez neden önemlidir? Araştırınız.



Serin iklim tahıllarının tohumlarını edinip inceleyiniz.



Araştırmalarınızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SERİN İKLİM TAHILLARININ GENEL
ÖZELLİKLERİ
Dünya nüfusu ve ülke nüfusumuz yıllar geçtikçe artış göstermektedir. Ülke
nüfusumuz 80 milyona, dünya nüfusu ise 7,2 milyara yaklaşmıştır. Bu kadar çok insanı
bekleyen en önemli sorunların başında yeterli, dengeli ve kaliteli beslenememe gelmektedir.
İnsanın günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmesi, metabolizmanın ihtiyaç duyduğu
besin miktarının karşılanması ile mümkündür. Bu günlük ihtiyacın karşılanmasında tahıllar
önemli karbonhidrat ve protein kaynağıdır. Bu nedenle tahıllar, beslenmede öncelikli gıdalar
arasında yer almaktadır.
Serin iklim tahılları çeşitli işlemlerden geçirilerek doğrudan tüketilebildiği gibi birçok
endüstriyel ürün için ham madde veya yardımcı maddedir (ekmek, makarna, bisküvi vb.). Bu
nedenle serin iklim tahılları stratejik ürün niteliğindedir. Serin iklim tahılları içerisinde
buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere
sahiptir.
Buğday ve çavdar insan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Arpa birinci derece
hayvan yemi olarak ve biracılıkta ham madde olarak kullanılmaktadır. Yulaf, insan ve
hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bünyesinde yer alan avenin maddesi
özellikle atların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
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Serin iklim tahılları içerisinde buğday, dünyada en geniş ekiliş alanı bulmuş olup
yeryüzünde işlenen toprakların 1/6’sını kaplamaktadır. Bu da başta buğday olmak üzere
serin iklim tahıl ürünlerini stratejik ürünler hâline getirmektedir.
Ülkemizdeki serin iklim tahılların ekimine ayrılan arazilerin büyük çoğunluğunda
ekiliş alanı büyüklüğüne göre buğday>arpa>çavdar>yulaf>tritikale yetiştirilmektedir.

1.1. Ekonomik Özellikleri
Serin iklim tahılları olan buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale insan beslenmesinde
%30’dan fazla yer almaktadır. Ayrıca hayvan besleme ve endüstride geniş kullanım alanları
vardır. Bu nedenle tarımsal açıdan üretimi önem kazanmaktadır.

Çavdar

Yulaf

Arpa

Buğday

Ürün

Özellik

2009

2010

2011

2012

2013

Hasat edilen
224.634.012 216.965.233 220.195.869 217.319.740 218.460.701
alan (ha)
Üretim (ton)

686.720.279 649.325.445 699.389.500 671.496.872 713.182.914

Tohum (ton) 34.137.382

33.949.933

33.391.867

32.274.335

32.656.287

Hasat edilen
53.955.565
alan (ha)

47.368.145

48.488.187

49.573.245

49.781.046

Üretim (ton)

151.782.372 123.683.001 132.950.642 133.506.664 144.755.038

Tohum (ton) 8.403.904

8.344.609

8.654.998

7.811.834

7.855.964

Hasat edilen
10.194.476
alan (ha)

9.096.364

9.637.787

9.580.377

9.758.714

Üretim (ton)

19.722.987

22.316.322

21.312.011

23.821.207

Tohum (ton) 2.601.509

2.518.173

2.628.277

2.466.667

2.528.570

Hasat edilen
6.622.357
alan (ha)

5.035.287

5.132.617

5.331.985

5.758.284

Üretim (ton)

11.960.960

13.015.534

14.615.719

16.695.636

1.268.782

1.271.633

1.409.976

1.418.613

23.344.913

18.293.688

Tohum (ton) 1.325.626
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Tritikale

Hasat edilen
4.331.787
alan (ha)

3.982.272

3.850.206

3.660.400

3.854.727

Üretim (ton)

13.743.442

13.436.141

13.690.285

14.595.262

649.015

684.944

675.018

690.177

15.833.430

Tohum (ton) 683.613

Tablo 1.1: Dünya serin iklim tahılları üretim miktarları

Serin iklim tahılları içerisinde dünyada en fazla ekilişe sahip bitkinin buğday olduğu
görülmektedir. Buğdaydan sonra arpa, yulaf ve tritikale en fazla ekiliş alanına sahiptir.
Ülkemiz serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde üretim miktarları bakımından dünyada
olduğu gibi en başta buğday gelmektedir. Buğdaydan sonra arpa, yulaf, çavdar ve tritikale
şeklinde sıralanmaktadır.
Dünyada ve ülkemiz tahıl yetiştiriciliğinde en fazla ürün alınan tahılın buğday
olmasının sebebi günlük beslenme alışkanlıklarımız içerisinde çok önemli bir yer
tutmasındandır. Bununla birlikte diğer tahılların yetiştiriciliğinde iklim koşullarına bağlı
olarak ekim alanlarında ve üretim miktarlarında dalgalanmalar görülebilmektedir. Ancak son
yıllarda tritikale yetiştiriciliğinde ekilen alan ve hasat edilen ürün miktarında artış
görülmektedir. Bunun sebebi tritikalenin (çavdar X buğday melezi) marjinal tarım
alanlarının değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır.

Ürün adı

Arpa
(Diğer)

Buğday
(Diğer)

Yıl

Ekilen alan Hasat
edilen Üretim
(dekar)
alan (dekar)
(ton)

Verim
(kg/da)

2010

27.997.000

27.680.567

6.650.000

240

2011

26.521.795

26.393.439

6.970.000

264

2012

25.543.296

25.542.304

6.510.000

255

2013

25.420.500

25.390.996

7.340.000

289

2014

26.075.982

25.485.773

5.819.000

228

2010

67.694.000

67.339.888

16.224.000

241

2011

67.580.000

67.337.683

17.950.000

267

2012

63.396.037

63.319.883

16.800.000

265
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Çavdar

Tritikale
(Dane)

Yulaf
(Dane)

2013

64.940.000

64.718.323

17.975.000

278

2014

66.367.448

65.493.287

15.700.000

240

2010

1.410.000

1.409.051

365.560

259

2011

1.276.530

1.276.271

365.750

287

2012

1.432.216

1.432.216

370.000

258

2013

1.381.656

1.375.447

365.000

265

2014

1.150.800

1.131.764

300.000

265

2010

268.530

268.440

93.270

347

2011

297.829

296.677

103.797

350

2012

322.268

322.268

105.000

326

2013

354.024

353.195

118.000

334

2014

348.947

348.853

110.000

315

2010

883.900

876.385

203.870

233

2011

858.626

857.431

218.040

254

2012

893.267

887.862

210.000

237

2013

925.490

924.563

235.000

254

2014

938.621

936.057

210.000

224

Tablo 1.2: Ülkemiz serin iklim tahılları ekim, hasat ve verim değerleri

1.2. Serin İklim Tahıllarının Adaptasyonları
Bir kültür bitkisinin adaptasyonu, o bitki çeşidinin yetiştirildiği bölgenin ekolojik
koşullarına uyum sağlamasıdır. Bu açıdan serin iklim tahıllarının yeryüzünde adaptasyon
alanları çok geniştir. Bu grup bitkiler kültür bitkilerinin yayılma sınırlarını oluşturur. Bir
başka deyişle tahılların yetişemediği yerlerde diğer kültür bitkileri yetişemez. Yüksek enlem
ve yüksek rakım değerlerinde yetişebilme yeteneği bakımından buğday ve arpa önde
gelirken onları çavdar ve yulaf izler.
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1.2.1. Serin İklim Tahıllarının İklim İstekleri
Tahıllar, Graminae (Poaceae) familyasında yer alan bitki grubudur. Tahıllar iklim
isteklerine göre iki önemli gruba ayrılmaktadır:

Serin iklim tahılları

Sıcak iklim tahılları

Şekil 1.1: Serin ve sıcak iklim tahılları

Serin iklim tahılları içerisinde buğday (Triticum), arpa (Hordeum), yulaf (Avena),
çavdar (Secale) ve tritikale (xTriticosecale) bitkileri yer alır. Sıcak iklim tahılları içerisinde
mısır (Zea), çeltik (Oryza), darı (Panicum) ve kuşyemi (Phalaris) yer alır. Serin iklim
tahıllarında vejetatif devre; sıcaklık ve güneşlenmenin düşük, nemliliğin yüksek olduğu
aylarda meydana gelir.

Şekil 1.2: Tahılların sıcaklık isteklerine göre sınıflandırılması

Serin iklim tahılları genellikle kışlıktır. Yani sonbaharda ekilir. Bunların çimlenme ve
kardeşlenme devreleri arasında belli bir süre (5-60 gün) ve belli bir düşük sıcaklıkta kalarak
üşütülmesi gerekir. Buna vernalizasyon denir. Vernalize olmayan serin iklim tahılları,
vejetatif devreden generatif devreye geçemez. Yani çimlenip kardeşlenir; fakat sapa kalkıp
çiçek ve tane bağlayamaz. Bu nedenle bu grup içerisinde yer alan bu beş bitki serin iklim
tahılları olarak adlandırılır.
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Tahıl grubu

Çimlenme sıcaklığı
(°C)

Fotosentez sıcaklığı
(°C)

Toplam
sıcaklık

Minimum

Optimum

Minimum

Serin iklim
tahılları

1-4

20-25

5-6

1.750-2.250

Sıcak iklim
tahılları

8-12

30-35

14-17

2.300-5.000

Tablo 1.3: Tahılların sıcaklık istekleri

Serin iklim ve sıcak iklim tahıllarının sıcaklık istekleri birbirinden farklıdır. Serin
iklim tahıllarında çimlenme minimumu 1-4 °C arasında iken sıcak iklim tahıllarının
çimlenmesi için toprak sıcaklığının 8-12 °C olması gerekmektedir. Bu yüzden serin iklim
tahılları kışlık, sıcak iklim tahılları yazlık olarak ekilir.

Şekil 1.3: Buğday bitkisinin vejetatif gelişme dönemlerinde ihtiyaç duyduğu sıcaklık

Serin iklim tahılları uzun gün bitkisi olduklarından; vejetatif gelişme devrelerinde
sıcaklığı düşük, kapalı ve nispi nemi yüksek havalar ister. Generatif devrede, sıcak, güneşli
ve nisbi nemi düşük sıcaklık ister. Her iki devrede de en çok nem isteyen serin iklim tahılı
yulaf>arpa>buğday>çavdardır. En düşük sıcaklığa dayanım yönünden serin iklim tahılları
çavdar>buğday>arpa>yulaf gelir.
Tınlı-killi topraklar bütün tahıllar için en iyi topraklardır. Ancak her cins için uygun
toprak çeşidi değişiktir. Toprak istekleri yönünden en seçici serin iklim tahılı arpadır.
Köklerinin daha yüzlek olması nedeniyle besin maddelerini toprakta bol ve hazır olarak
bulmak ister. Köylerin yakınlarındaki gübrelenebilen verimli topraklara genellikle arpalık
adı verilir burada yetişen arpaya da arpaların çelebisi adı verilir.
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Besin maddeleri isteği yönünden arpadan sonra buğday gelir. Susuzluğa iyi dayanır.
Tınlı, kumlu tınlı ve hatta tav durumu iyi olan killi topraklarda bile iyi gelişir.
Yulaf diğer serin iklim tahılları içerisinde en fazla nem isteyen tahıldır. Buna karşılık
toprak seçiciliği yoktur. Yeteri kadar nemi bulunan her tip toprakta yetişebilir.
Çavdar ise en az su ve toprak isteği olan serin iklim tahılıdır. Fakir, kumlu, bol havalı
ve hafif topraklarda iyi ürün verir. Çorak ve kurak topraklarda yetiştirilebilir. Bu bakımdan
erozyonla aşınıp fakirleşmiş topraklarda yeniden tarla toprağı meydana getirmek için hem de
az çok tane elde edebilmek için çavdar yetiştiriciliği önerilir.

1.2.2. Serin İklim Tahıllarının Toprak İstekleri


Buğday

Her toprakta yetişebilen çeşitleri vardır. Ekonomik önemi olan makarnalık, ekmeklik
ve topbaş buğdaylar ele alındığında en verimli topraklarda makarnalık buğdaylar, en fakir
şartlarda topbaş grubu buğdaylar, orta verimli şartlarda ise ekmeklik buğdaylar
yetiştirilmektedir. Özellikle taban ve su tutan yerlerde makarnalık buğdaylar daha iyi verim
sağlar. Buna göre herhangi bir bölgede üç buğday grubundan buğdaylar yetiştirilecekse sırt
yerlere topbaş, yamaçlara ekmeklik buğday, taban yerlere makarnalık buğday ekilmelidir.


Arpa

Toprak istekleri en yüksek olan bitkiler arasındadır. Çiftçinin gübreleyebildiği verimli
tarlalara “arpalık” adı verilir. Arpa yetiştirilecek topraklar havalanması iyi, organik maddesi
%5’in altında olmayan, pH’ı nötr olan tınlı topraklardır. Havalanması iyi olmayan yağışlı
bölgelerde tane kalitesi düşük olmaktadır. Su tutma kapasitesi düşük hafif kumlu topraklarda
ürün kuraklıktan zarar görür. Üründe nişasta oranı düşük, protein oranı yüksek kavuzlar kaba
olur. Bu, malt içecek üretim yapılan sanayide istenmeyen bir özelliktir. Tuza dayanım
açısından serin iklim tahıllarında en dayanıklı bitkidir. Toprakta tuz oranı %0,8-1,6 arasında
olduğunda tuzlu topraklarda yetişebilir. Arpa kısa sürede ömrünü tamamladığı için sulu
tarımda yapılan ekim nöbetinde önemli bir yeri vardır.


Yulaf

Toprak isteği yönünden seçici değildir. Yeterli kadar nemi olan toprakta yetişebilir.
Kök sistemi çok kuvvetlidir. Yanlara ve derinlere doğru iyi gelişir. Toprak reaksiyonunda
duyarlılığı fazla değildir. Bu yüzden bataklık yerlerin kurutularak tarlaya çevrilmesinde ilk
ele alınıp yetiştirilecek bitkilerden biridir. Tuzlu topraklarda iyi gelişir.
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Çavdar

Toprak isteği öteki tahıllardan daha azdır. Genellikle öteki tahılların yetişemeyeceği
kadar fakir, kumlu, asitli veya tuzlu topraklarda oldukça iyi verim sağlar. Fakat en iyi verim
zengin, süzek olan tınlı topraklarda alınır. Asit ve alkali topraklarda yetişen türleri de vardır.
Bu nedenle bataklık alanların kültüre alınmasında ilk yetiştirilecek bitki çavdardır.


Tritikale

Kuru tarım alanlarına uyumu iyidir; yüksek, yağışlı veya bir kere sulanabilen alanlarda
yüksek verim verir. Özellikle Kuzey ve Batı Geçit ile Toros Bölgesi’ne uyumu iyidir. Soğuk
ve kurak şartlara dayanıklılığı fazladır. Toprak bakımından fazla seçici olmayıp çavdarın
yetiştiği toprak şartlarında yetişebilir.

1.3. Serin İklim Tahıllarının Morfolojik Özellikleri
Serin iklim tahıllarında vejetatif ve generatif organların oluşumu tahılın farklı gelişme
dönemlerinde gerçekleşmektedir. Serin iklim tahıllarında görülen başlıca gelişme dönemleri
şunlardır:






Çimlenme ve sürme
Kardeşlenme (pençeleşme)
Sapa kalkma (kaleme kalkma)
Başak verme ve çiçeklenme
Döllenme ve erme

Şekil 1.4: Serin iklim tahıllarının morfolojik kısımları
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Şekil 1.5: Serin iklim tahıllarının morfolojik kısımları

1.3.1. Tane (Dane)
Tahıllarda tane, karyopsis (tahıl tanesinde meyve ve tohum kabuğunun birbirine
yapışık durumda bulunması) durumundadır. Yani meyve ve tohum kabuğu birbirine
yapışık durumdadır. Taneler kavuzlu yani çıplak olur. Çıplak olanlar buğday, çavdar ve
mısırdır. Diğerleri kavuzsuzdur. Tanenin başlıca kısımları aşağıdaki gibidir:




Kabuk
Endosperm
Embriyo

Tane ağırlığının %12-13’ü kabuk, %85’i endosperm ve %2-3’ü embriyodur. Tanede
kabuk, tohumu dış etkilerden ve su kaybından koruyan yapıdır. Endosperm ise döllenme
sonucunda oluşmuş bitkinin fotosentez yapana kadar gelişimini sağlayan yedek besin
maddesidir. Embriyo yeni bitkiyi meydana getirecek kısmıdır. Kabuk ise iki kısmı
çepeçevre saran koruyucu tabakadır.

Şekil 1.6: Tahıl tanesinin morfolojik kısımları
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Şekil 1.7: Tahıl tanesinin kısımları

1.3.1.1. Kabuk
Tanede kabuk, meyve kabuğu, tohum kabuğu ve nucellar (hiyalin) tabakadan meydana
gelir.
1.3.1.2. Endosperm (Besi Doku)
Besi doku, tanenin çimlenmeye başlamasından fotosentez yaparak ilk besinini
oluşturuncaya kadar geçen sürede bitkiyi besleyen tabakadır. Gıda olarak unundan
faydalandığımız kısımdır. Endosperm alevron ve asıl endosperm olmak üzere iki kısımdan
meydana gelir.


Alevron

Besi dokunun dışında çepeçevre bulunan katmandır. Buradaki hücreler iri ve
dikdörtgen şeklindedir. Bu kata glüten katı denir. Bu hücrelerde bolca protein olsa da henüz
glüten formunda olmayıp ilkel formdadır. Tohumun çimlenmesinde görev alır. Alevron
hücreleri embriyoya yakın kısımda küçülür ve kaybolur. Bu nedenle embriyoya kadar olan
kısmı çepeçevre sarar.

Şekil 1.8: Tahıl tanesinde alevron hücreleri
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Asıl endosperm

Tanede asıl unlu kısımdır. Tüm tane ağırlığının %80’ini oluşturur.
1.3.1.3. Embriyo
Tohumun yeni bir bitkiyi oluşturan ve soyunun devamlılığını sağlayan kısmına
embriyo adı verilir. Tanenin ağırlıkça %2-3’ünü oluşturur. Fonksiyonu ve morfolojisi
bakımından kalkancık ve asıl embriyo diye iki farklı kısımda incelenir.
Kalkancık, embriyonun endosperme yakın olan kısmında yer alır. Kalkana benzediği
için kalkancık adı verilir. Bu kısım çimlenme esnasında endospermde yer alan nişasta ve
proteinlerden embriyonun faydalanmasını sağlar. Parçalanan bu maddeler asıl embriyoya bu
iletken sistemden geçer.

Resim 1.1: Arpa tanesinde embriyo

Asıl embriyo (cücük) genç bitkiciğin küçük bir modeli hâlindedir. Asıl embriyo üç
kısımdan oluşur: tomurcuk, sapçık ve kökçük.


Tomurcuk

Embriyonel eksenin tanenin sırtına bakan üst kısmında bulunur. Büyüyüp gelişmesi ile
bitkinin toprak üstü organları meydana gelir. Bünyesinde yer alan tomurcuk kını, çimlenme
esnasında kabuk tabakalarını delerek çıkar. Böylece kın sayesinde bitki zedelenmeden toprak
yüzeyine çıkar. Serin iklim tahıllarında kın 6-8 cm uzayabilir. Buna göre ekim derinliği iyi
ayarlanmalıdır. Aksi hâlde derine ekilen tohumda bitkiciğin toprak yüzüne çıkması güçleşir
ve çoğunlukla sarı kıvrım alarak ölür. Tomurcuk kınının altında ilk yaprakçıklar bulunur.
Bunların sayısı 1-3 arasında değişebilir. Bunlar toprak yüzeyine ilk çıktığı andan itibaren
havadan karbondioksit (CO2) alarak bitkinin fotosentez yapmasını sağlar. Fotosentez
yapmaya başlayan bitki besinini kendisi üretir.


Sapçık

Tomurcuk ile kökçük arasında kalan kısımdır. İlerleyen zamanda bitki gövdesinde yer
alan boğum ve boğum aralarını meydana getirir.
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Kökçük

Embriyonun karın tarafında bulunur. Kökçük de tomurcuk gibi iki kısımdan oluşur:



Kökçük kını
Asıl kökçük

Kökçük kını tohum kabuklarını deldikten sonra gelişmesi durur. Kının ucundaki
delikten asıl kökçük çıkar.

1.3.2. Kök
Serin iklim tahıllarında topraktan bitki besin maddeleri ile suyun alınmasını sağlayan
ve bitkiye destek vazifesi gören yapıya kök denir. Serin iklim tahıllarında meydana geliş
şekline ve fonksiyonlarına göre kökler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar, embriyonel kökler ve
adventif köklerdir.


Embriyonel kökler (primer kökler veya çim kökleri)

Bu kökler, bitkide kardeşlenme başına kadar meydana gelen kökler olup doğrudan
doğruya bitki embriyosundan meydana gelir. Yani çimlenmede ilk bu kökler oluşur.
Embriyonel köklerin sayısı ilk yapraklar oluşana kadar belli sayıda olup bunlara çim kökleri
denir. Çim kökü sayıları buğday ve yulafta 3, çavdarda 4, arpada 4-6, sıcak iklim tahıllarında
1 tanedir. İlk yaprak oluşumuna kadar embriyonel kök sayısı artmaya devam eder. Bu
köklerin fonksiyonları kardeşlenme olayına kadar devam eder.

Arpa

Buğday

Yulaf

Çavdar

Çim kökü sayısı: 5-7

Çim kökü sayısı: 3

Çim kökü sayısı:
3

Çim kökü sayısı: 4

Çim kını: Sırttan

Çim kını: Embriyodan

Çim kını: Sırttan

Çim kını:
Embriyodan

Şekil 1.9: Serin iklim tahıllarında çim kökü ve çim kınının çıktığı yer

13



Adventif kökler (sekonder kökler veya asıl bitki kökleri)

Bitkinin asıl beslenmesini ve toprağa tutunmasını sağlayan köklerdir. Bunlar saçak
köktür. İlk yaprağın bağlandığı boğumdan meydana gelmeye başlar. Tohumlar derine
ekilmişse adventif kökler ile kardeşlerden doğan adventif kökler arasında kök-sap oluşur.
Buna rizom adı verilir. Tohum derine ekilmişse, ilk çıkan kökler ile kardeşlerin
tabanlarından çıkan köklerin meydana getirdiği kök tacı arasında kök-sap (rizom) oluşur.
Kök-sap lı ergin bir bitkide kökler iki kademe hâlinde görülür. Tohum yüzlek ekilmişse
kök-sap kısalır. Birinci ve ikinci kademe kökler birbirine çok yakın oluşur. Tahıllarda kök
sistemi düşey doğrultuda gelişir. Kökler 2-3 m derinliğe inebilmekte, yanlara ise 0,5-2 m
arasında gelişebilmektedir. Kışlık olma ile kökün derine inmesi arasında olumlu bir ilişki söz
konusudur. Arpa ve sıcak iklim tahıllarının kökleri diğerlerine göre daha yüzeydedir.

Şekil 1.10: Serin iklim tahıllarında adventif kökler

Köklerini derinlere indirebilme bakımından serin iklim tahılları çavdar>yulaf>
buğday>arpa şeklinde sıralanabilir. Çavdarda kökler, çok kere 2,5 m’ye, buğday ve yulafta
1,5-2 m’ye kadar inebilir. Yazlık çeşitlerde köklerin derinlere inmesi az, kışlıklarda fazladır.
Orta Anadolu’daki kışlık buğdaylarda kök derinliği 1,5 m’yi geçebilir. Kökleri yüzlek olan
arpada bu derinlik 80-90 cm'yi bulabilir.
Kökleri kuvvetli ve derinlere gitmiş bitkilerde verim de fazladır, özellikle kurak geçen
yıllarda verimli olan serin iklim tahılları çeşitlerinin kurak şartlarda kuvvetli bir kök ağı
oluşturduğu dikkati çekmektedir. Serin iklim tahıllarındaki kök sistemi gelişmesinin
çeşitlere, ekim zamanına ve sıklığına, topraktaki su ve diğer besin maddeleri durumuna,
çeşitlere, ısı durumuna, toprağın yapı, doku ve havalanma durumuna göre değişiklikler
göstereceği unutulmamalıdır.
Kışa dayanıklı çeşitler genel olarak kurağa da dayanıklıdır. Dona dayanma deyince,
toprak sıcaklığının 0 °C'nin altına düşmesi hâlinde toprağın donmasına köklerin
dayanabilmesi anlaşılır. Yeteri kadar nemi olan toprak donunca hacmi genişler ve toprak
kabarır. Buna don kabarması denilir.
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Bu olay sırasında kökler, özellikle zayıf kökler kopar ve bitki ölür. Don kabarmasına
dayanıklılık, bu şekildeki kök kopmasına karşı olan dayanıklılıktır. Kök sistemlerini kuvvetli
bir şekilde derinlere doğru geliştiren çeşitler bu kopmadan az zarar görür. Kışları soğuk
geçen bölgelerimizde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, zaman zaman da Orta
Anadolu’nun bazı yerlerinde tarlada biriken suyun donması sonucu don kesmesi denilen
zarar da görülebilir. Bu zarar, donan suyun yani buzun mekanik olarak bitkiyi kesmesinden
ileri gelen bir zarardır.


Kardeşlenme

Çimlenme ilerleyince sapçıktaki boğum araları, birinci yaprağın çıktığı boğumu toprak
yüzüne yaklaştırıncaya kadar uzar. Bu boğumdan çıkan yaprağın koltuğundaki büyüme
noktasından bir sap uzayarak birinci kardeşi meydana getirir. Bu boğum üstündeki boğumda
bulunan yaprak koltuğunda da bir kardeş ve bununla birlikte adventif kökler meydana gelir.
Böylece ana saptan sağlı sollu iki kardeş meydana gelmiş olur.

Şekil 1.11: Serin iklim tahıllarında kardeşlenme şeması

1.3.3. Sap
Sap, boğum ve boğum aralarında oluşan ve üzerinde yaprakları ve çiçeği taşıyan
organdır. Sapa kalkma evresi alttan başlayarak ilk başta aynı seviyede gibi görülen boğum
aralarının uzaması, toprak üstündeki yaprakların bağlantı noktalarının (boğumlarının)
ayrılmasıdır. Tahıllarda bitki boyu toprak yüzeyi ile başağın en üstteki başakçığı arasında
kalan uzunluktur. Bu uzunluk, serin iklim tahıllarında 40-200 cm arasında olabilir. Cüce
buğdayda (Triticum aestivum var. Sphaerococcum) 50-60 cm, altı sıralı cüce Japon
arpalarında 40-50 cm, optimal şartları bulan kültür çavdarında boy 2 m’ye kadar uzayabilir.
Fakat boy arttıkça bitkinin yatması kolaylaşacağından ve tane veriminde saman artışı kadar
bir artış olmayacağından, serin iklim tahıllarında 80-100 cm’lik bir boy uygundur. Ekim sık
yapılmışsa, toprakta çok fazla azot varsa birim alanda fazla sap meydana gelir ve bitkilerin
ışık ihtiyacı boylanmasını artırır. Böyle uzun boylu, ince saplı bitkiler rüzgâr ve yağmurla
kolayca yatar.
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Resim 1.2: Tahıllarda yatma olayı



Tahıllarda yatmaya etki eden faktörler;

Çeşit özelliği,

Sap sağlamlığı,

Ekim sıklığı,

Bitki boyu

Topraktaki alınabilir azot (N) miktarı ve

Kök tacıdır.

1.3.4. Yaprak
Yapraklar bitkinin fotosentez yapan organıdır. Yapraklar bünyelerindeki stomaları ile
atmosferden karbondioksit alır ve fotosentez ürünü olan oksijeni atmosfere verir. İlk yaprak
toprak yüzüne erişen çim kını içinden çıkar, bundan 7-10 gün sonra ikinci ve üçüncü yaprak
meydana gelir. Her yaprak bir boğumdan çıkar ve bitkide toprak üstündeki boğum sayısı
kadar yaprak bulunur. Tahıl yaprağı yaprak kını, yaprak ayası, kulakçık ve yakacık olmak
üzere 4 kısımdan meydana gelir.

Şekil 1.12: Serin iklim tahıllarında yaprağın kısımları



Yaprak kını

Çıktığı boğumla üstündeki boğum arasında kalan ve bu boğum arasını saran yaprak
kısmıdır. Boğum arasını sıkıca sararak yaprağın dik durmasını sağlar. Yaprak kını fotosentez
yapabilen bir organdır.
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Yaprak ayası

Bitkinin asıl fotosentez yapan ve terleme (transpirasyon) yapan organıdır. Yaprak
ayasında sapta ve kında olduğu gibi paralel damarlar bulunur. Bunların sayısı 15-30
kadardır. Bu damarlar besin ve su iletimini sağlar. Yaprak ayası sapa kalkmadan önce yulafta
sağdan sola, arpa, buğday ve çavdarda ise soldan sağa kıvrıktır. Ancak sapa kalkmada bu
kıvrım kaybolur.


Kulakçık

Yaprak kınına bağlandığı yerde sapı kerpeten gibi kavrayan ve yaprak kınının devamı
olan organdır. Yaprak ayasına düşen yağmur sularına oluk vazifesi görür. Ayrıca yaprak ile
sap arasına da su girmesini engeller. Gelişmişlik sırası arpa>buğday>çavdardır. Yulafta hiç
gelişmemiştir.


Yakacık

Sapla yaprak ayası arasında yaprak kınının uzantısı şeklindeki zarımsı organdır.
Böcek, mantar sporları ve suyun yaprak ile sap arasına girmesini önler. Gelişmişlik sırası
yulaf>arpa>buğday>çavdardır.

Resim 1.3: Serin iklim tahıllarında yaprak

Resim 1.4: Yakacık ve kulakçık
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Yaprakları dar ve küçük, koyu renkli ve bol tüylü, stoma hücreleri ve hücre çağları
küçük olan çeşitler soğuğa, kurağa, saptan ve yapraklardan geçen hastalıklara daha
dayanıklıdır. Serin iklim tahıllarında sapa kalkma dönemi genellikle bayrak yaprak adı
verilen en üstteki yaprağın görülmesi ile sona erer.

Şekil 1.13: Bayrak yaprak

1.3.5. Çiçek
Çiçek, serin iklim tahıllarında generatif üreme organıdır. Tahıllarda üç değişik çiçek
durumu vardır:




Başak: buğday, arpa ve çavdar
Karışık salkım: yulaf, çeltik, darı, kuşyemi ve mısırın erkek çiçekleri
Koçan: mısırın dişi çiçekleri

Her iki durumda da çiçekler başakçık adı verilen organların içerisinde bulunur.
Başak, başak ekseninin boğumlarına iki taraflı dizilmiş başakçıklardan meydana gelir. Bir
başaktaki başakçık sayısı cins ve çeşide göre değişmek üzere 20-30 tane olabilir. Ancak bu
sayı yulafta diğerlerine göre daha fazladır. Başakçıktaki çiçeklerin gelişmesi alttan üste
doğrudur. Bu nedenle en dolgun tane başakçığın en alt çiçeğinde oluşur.

Şekil 1.14: Serin iklim tahıllarında değişik başak tipleri

Serin iklim tahıllarında çiçek erselik yapıdadır. Yani hem dişi organ hem de erkek
organı üzerinde taşır. Dolayısıyla serin iklim tahıllarında kendi kendine döllenme görülür.
Ancak çavdarda erselik olmasına rağmen yabancı döllenme görülür. Başakçıktaki tane
bağlayan çiçek sayısı arpada 1, buğdayda 2-4, çavdarda 2, yulafta 2-3’tür.
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Cinslere göre az çok değişiklik görülmekle beraber çiçeklenme, başak ya da karışık
salkımın en üstteki yaprak kınından çıktığı andan itibaren başlar. En üstteki yaprak kınının
bağlandığı boğum kendi altındaki kından çıktığında kının açık olan üst kısmında belirgin bir
hâl alır ki buna “gebeleşme” veya “başak kepenekte” denir. Bunu kılçıklı çeşitlerde kılçık
uçlarının çıkışı sakal verme izler.

1.3.6. Döllenme ve Tanede Madde Birikmesi
Dişicik tepesinde çimlenerek mikropile ulaşan ilk çiçek tozu çekirdeğinin yumurta
hücresi ve endosperm ana hücresi ile birleşmesine döllenme denir. Bu olay sonucunda
embriyo ve endosperm (besidoku) meydana gelir. Embriyo, yeni bitkiyi meydana getirecek
taslaktır. Endosperm ise tohumun çimlenmesinden itibaren ilk yapraklar çıkıp fotosentez
yapana kadar bitkiyi besleyen yapıdır. Normal koşullarda döllenmeden 25 gün sonra tane en
büyük hacmini alır.
Döllenme gerçekleştikten sonra bitkideki besin maddeleri taneye taşınmaya başlar.
Bunun sonucunda tane hacimce artmaya ve gelişmeye devam eder. Bu durum belli
dönemlere ayrılmıştır.


Süt erme (protein birikmesi)

Döllenmeden sonra tanenin içerisine hızla proteinler taşınır. Bu proteinler endosperm
hücreleri içerisinde petek yapısında bir ağ doku meydana getirir. Süt erme devresi 20-25 gün
kadardır. Bu aşamada tanenin içi boza kıvamındadır.

Resim 1.5: Tanede süt erme



Sarı erme (nişasta birikmesi)

Tanedeki su oranı %60’ın altına düştüğünde protein birikmesi durur, nişasta birikmesi
artar. Nişasta süt erme evresinde ağ doku oluşan proteinlerin arasını doldurur. Bu devre
çeşide, yağışa ve sıcaklığa göre değişmek üzere 10-25 gün sürer.

19

Resim 1.6: Tanede sarı erme



Fizyolojik erme, tam erme ve ölü erme

Tanedeki besin maddeleri birikmesi durduktan sonra birikmiş maddelerin
olgunlaşmasının devam etmesidir. Kurak ve sıcak bölgelerde 2-3 gün, nemli ve kıyı
bölgelerde 5-10 gün sürmektedir. Tanedeki nem oranı bu aşamada %18,5’e kadar düşebilir.
Bundan sonra devam eden süreçte nem kaybı %14,5’in altına düştüğünde tam ermeyi
tamamlamış olur. Nem oranı eğer %7’ye kadar düşerse bu evreye ölü erme evresi denir. Bu
durum hasat geciktiği zamanlarda görülür.
Sert ve camsı yapıdaki bir tanede yumuşak ve unlu yapılı bir kısım ortaya çıkması
durumuna tanede dönme adı verilir. Bunun sebebi gevşek protein ağları arasında gereğinden
fazla nişasta birikmesidir. Bu da protein ağlarının kopmasına sebep olur. Dolayısıyla tanede
camsı bir görünüş yerine unlu bir görünüş olur. Böyle tanelere dönmeli tane ismi verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek serin iklim tahıllarının literatür bilgilerine
göre kök, sap, yaprak, başak, salkım ve tohum yapısını açıklayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Serin iklim tahıllarının kök özelliklerini
inceleyiniz.

 Serin iklim tahıllarının primer kök
yapısını araştırınız.
 Serin iklim tahıllarının adventif kök
yapısını araştırınız.
 Serin iklim tahıllarının kardeşlenme
olayını araştırınız.

 Serin iklim tahıllarının sap özelliklerini
inceleyiniz.

 Serin iklim tahıllarının sap uzunluklarını
karşılaştırınız.
 Serin iklim tahıllarının ekiminde birim
alandaki optimum bitki sayısını
araştırınız.

 Serin iklim tahıllarının yaprak
özelliklerini inceleyiniz.

 Yaprak kını özelliklerini araştırınız.
 Yaprak ayasını araştırınız.
 Kulakçık ve yakacık özelliklerini
araştırınız.

 Serin iklim tahıllarının çiçek ve başak
özelliklerini inceleyiniz.

 Serin iklim tahıllarında görülen çiçek
tiplerini araştırınız.
 Üretim yapılan alanlardan çeşitli başak
örnekleri toplayarak farklılıklarını
araştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Mısır bir serin iklim tahılı bitkisidir.

2.

( ) Serin iklim tahıllarının çimlenme ve kardeşlenme devreleri arasında belli bir süre
(5-60 gün) ve belli bir düşük sıcaklıkta kalarak üşütülmesine vernalizasyon denir.

3.

( ) Vernalize olmayan serin iklim tahılları, vejetatif devreden generatif devreye
geçemez.

4.

( ) Bir kültür bitkisinin adaptasyonu, o bitki çeşidinin yetiştirildiği bölgenin ekolojik
koşullarına uyum sağlamasıdır.

5.

( ) Serin iklim tahıllarının çimlenme optimumu 30-35 °C’dir.

6.

( ) Tane ağırlığının %12-13’ü kabuk, %85’i endosperm ve %2-3’ü embriyodur.

7.

( ) Alevron, tanede asıl unlu kısımdır. Tüm tane ağırlığının %80’ini oluşturur.

8.

( ) Embriyo; alevron ve asıl endosperm olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.

9.

( ) Tohumlar derine ekilmişse adventif kökler ile kardeşlerden doğan adventif kökler
arasında kök-sap oluşur. Buna rizom adı verilir.

10.

( ) Bitkide kardeşlenme başına kadar meydana gelen köklere adventif kökler adı
verilir.

11.

( ) Köylerin yakınlarındaki gübrelenebilen verimli topraklara genellikle arpalık adı
verilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

12.

Aşağıdakilerin hangisi serin iklim tahıllarından biri değildir?
A) Buğday
B) Arpa
C) Mısır
D) Çavdar
E) Tritikale
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13.

Aşağıdakilerden hangisi tahıllarda yatmaya etkili faktörlerden biri değildir?
A) Ekim sıklığı
B) Bitki boyu
C) Topraktaki alınabilir azot (N) miktarı
D) Başak tipi
E) Kök tacı

14.

Aşağıdakilerden hangisi tahıl yaprağının kısımlarından biri değildir?
A) Yaprak ayası
B) Kulakçık
C) Başak
D) Yaprak kını
E) Yakacık

15.

Aşağıdakilerden hangisi serin iklim tahıllarının gelişme dönemlerinden biri değildir?
A) Çimlenme ve sürme
B) Kardeşlenme
C) Sapa kalkma
D) Budama
E) Döllenme ve erme

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
Yörenizde yetiştirilen serin iklim tahılları tohumlarını çimlendirip kök, sap, yaprak ve
çiçek özelliklerini inceleyiniz.


Serin iklim tahıllarında çimlendirme

Malzemeler
o
Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale tohumu
o
Saksı
o
Toprak
o
Su

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Serin iklim tahıllarının yetiştirilmesi için uygun ortamı
hazırladınız mı?
2. Yetiştirme ortamına tohum ekimini gerçekleştirdiniz mi?
3. Yetiştirme ortamınızı uygun zamanlarda suladınız mı?
4. Yetişen bitkiler arasındaki kök farklılıklarını incelediniz mi?
5. Yetişen bitkiler arasındaki sap farklılıklarını incelediniz mi?
6. Yetişen bitkiler arasındaki yaprak farklılıklarını incelediniz mi?
7. Yetişen bitkiler arasındaki başak farklılıklarını incelediniz mi?

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

ARAŞTIRMA


Çevrenizde serin iklim tahılları ne zaman ekilmektedir? Araştırınız.



Serin iklim tahıllarının ekiminde hangi araçlar kullanılmaktadır?



İyi bir toprak işlemenin amaçları nelerdir? Araştırınız.



Araştırma sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. SERİN İKLİM TAHILLARININ TOHUM YATAĞININ
HAZIRLANMASI VE EKİMİ
Bu bölümde serin iklim tahıllarının tohum yatağının hazırlanması ve ekim
aşamalarından bahsedilecektir.
Türkiye’nin hemen hemen her ilinde tahıl yetiştirilir. Fakat özellikle kuru tarım
sisteminin uygulandığı Trakya, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da tahıl
geniş ölçüde yetiştirilir. Bu bölgeler, Türkiye tahıl üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştirir.
Bir tahıl yetiştiriciliğinde başlıca şu aşamalar bulunmaktadır:








Tohum yatağının hazırlanması

Toprak işleme
Ekim

Çeşit seçimi

Ekim zamanı ve ekim derinliği

Kullanılacak tohum miktarı
Bakım

Gübreleme

Sulama

Hastalık ve zararlılarla mücadele
Hasat ve harman
Ekim nöbeti
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2.1. Serin İklim Tahıllarında Toprak İşleme
Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde sağlıklı bitki gelişimi ve kaliteli ürün için iyi bir
toprak işleme şarttır. Toprak işleme, yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı hazırlanması
amacıyla toprağın belli aralık, genişlik ve derinliklere işlenmesine (çizilmesi, belli
derinliklerle alt üst edilmesi karıştırılması, kesilerek devrilmeksizin olduğu gibi bırakılarak
işlenmesi) denir.
Serin iklim tahıllarında iyi bir toprak işleme yapılması gerekmektedir. Tahıl
yetiştiriciliğinde iyi bir toprak işlemenin sağlayacağı yararlar şunlardır:








İyi bir tohum yatağı hazırlanmış olur.
Kök gelişimi için toprağı yumuşatılmış olur.
Toprağın havalanmasını sağlanır.
Bitki besin maddelerinin bitkiler için elverişli hâle gelmesini sağlanır.
Yabancı otları yok edilir.
Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
Buharlaşma ile oluşacak su kayıpları önlenir.

Resim 2.1: Toprak işleme

2.1.1. Toprak İşleme Alet ve Ekipmanları
Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde toprak işlemede farklı araç gereçler
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:


Pulluklar: Kulaklı pulluklar ve diskli pulluklar olmak üzere iki çeşittir:



Kulaklı pulluk: Toprağı derinden sürüm için kullanılır.
Diskli pulluk: Tahıl ekimi yapılacak olan sert ve kuru topraklarda, taşlı
veya bitki artıklı tarlalarda, ağır köklerin bulunduğu topraklarda, gevşek
ve batak topraklarda, taban taşı ve aşındırıcı etkisi yüksek topraklarda,
derin işlenmesi (30-40 cm) istenilen topraklarda kullanılır.

26

Resim 2.2: Kulaklı ve diskli pulluk



Dip kazan ve çizel: Tahıl yetiştiriciliğinde sürekli aynı derinlikte işleme sonucu
oluşmuş taban taşını kırmak için kullanılırlar. Çizel 40 cm’den daha derinde
oluşmuş taban taşını kırmak için kullanılır.

Resim 2.3: Dipkazan, çizel ve kültivatör





Kültivatörler: Toprağı devirmeden (alt üst etmeden) işlemek için kullanılır.
Tırmıklar: Ekimden önce tohum yatağının hazırlanmasında ve toprağın
yüzeysel olarak işlenmesinde kullanılır.
Merdane: Gevşek olan toprağı bastırarak tohumla temasını artırır, çimlenmeye
yardımcı olur, kılcal borucukların oluşumunu düzenler, toprağın rutubetinin
çabuk kaybolmamasını sağlar.

Resim 2.4: Dişli tırmık ve merdane

2.1.2. Toprak İşleme ve Yöntemleri
Ülkemizde tahıl tarımı hem kuru hem de sulu şartlarda yapılmaktadır. Uygulanan
tarım sistemine göre ön bitki artıklarının miktarı ve ön bitki hasadından sonra toprağın
durumu dikkate alınarak farklı toprak işleme sistemleri uygulanabilir. Bu amaçla
kullanılabilecek yöntem ve araçlar şunlardır:
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Yırtarak toprak işleme: Dişli tırmık, kültivatörler vb.
Devirerek toprak işleme: Soklu pulluk, diskli pulluk, diskli tırmık (diskaro)
vb.
Alttan toprak işleme: Kazayağı, kırlangıçkuyruğu pulluklar vb.
Kimyasal ot öldürücülerle yabancı ot kontrolü

Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde ekilecek bitki, uygulanan tarım sistemi, bölgenin
ekolojik koşulları, ekim nöbeti vb. etkenler toprak işlemeyi etkileyen faktörlerdir. Özellikle
ülkemizde yapılan tahıl yetiştiriciliğindeki toprak işleme kuru veya sulu tarım sistemi
olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.
2.1.2.1. Kuru Tarımda Toprak İşleme
Genellikle bitkinin vejetasyon süresinde 200 mm kadar yağış olan yerlerde kuru tarım
sistemi uygulanır. Kuru tarım sistemlerinde tahıl yetiştiriciliğinde en önemli etken topraktaki
su miktarıdır. Genellikle su miktarının yetersiz olmasından dolayı toprakta yeterli su
miktarını sağlamak için tarlalar belli zamanlarda boş bırakılır. Tarlaların su biriktirilmesi
amacıyla işlenerek boş bırakılmasına nadas adı verilir.

Resim 2.5: Anızlı nadas

Nadas-tahıl ekim nöbeti sisteminin uygulandığı kuru tarım alanlarında sonbahar,
ilkbahar ve yaz dönemleri olmak üzere üç farklı dönemde toprak işleme yapılabilir.
Sonbaharda eğimli ve erozyona açık arazilerde erozyon tehlikesinden korunmak ve
yağış sularının muhafazası için tarla yüzeyinin mümkün olduğunca bitki artıkları ile kaplı
olması arzu edilir. Bu konuda yapılan araştırmalarda kulaklı pullukla sonbahar toprak
işlemesinin gereksiz olduğu; ancak toprak altında taban taşı ya da pulluk tabanı adı verilen
sert tabaka oluşmuşsa sonbaharda dipkazan çekilerek sert tabaka kırılmalı ve toprak yüzeyi
gevşetilmelidir.
İlkbaharda ise yabancı otların gelişmeye başladığı ve toprağın tavında olduğu bir
dönemde arazinin durumuna göre kazayağı gibi toprağı alt üst etmeden işleyen aletlerle
yabancı otlar yok edilir.
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Yaz toprak işlemesinde ise toprakta suyun muhafazası için daha sonraki dönemlerde
de tarlanın otlanması ya da toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşması durumuna bağlı
olarak kazayağı ve benzeri aletlerle yaz toprak işlemelerine devam edilmelidir. Ancak bu
sistemde buğdaygil yabancı otlarının yoğunlaşmasına bağlı olarak başka türlü mücadele
imkânı yoksa belli aralıklarla kulaklı pullukla sürüm gerekebilir.

Resim 2.6: Anıza buğday ekimi

2.1.2.2. Sulu Tarımda Toprak İşleme
Sulu tarımda arka arkaya her yıl ekim yapıldığından toprak hazırlığı kuru tarıma göre
daha zor ve daha masraflı olmaktadır.
Tarla sonbaharda yapılacak bir ekim için hazırlanacaksa, tahıl hasadı bitip sap-saman
tarladan kaldırıldıktan hemen sonra bir su verilerek soklu pullukla sürüm yapılırsa nem ve
sıcağın etkisiyle anız artıkları çürüyüp parçalanmaya başlar. Sonbaharda diskaro veya
vurarak parçalayan (rotatiller, rotavatör vb.) bir alet geçirilirse bu artıklar iyice parçalanarak
ekime daha az engel hâle gelir. Ancak verilen suyun miktarı az ve / veya hava aşırı sıcak
olursa toprak nemi buharlaşacağından anız artıkları diri hâlde kalır. Bu durumda eylül ayında
bir sulama daha yapıp toprak tava gelir gelmez kıyıcı veya parçalayıcı bir alet geçirmek
gerekir. Bu işlemlerden 10-15 gün sonra bir kazayağı-tırmık veya bir yaylı kültivatör-döner
tırmık ikilisi ile tohum yatağı hazırlığı tamamlanabilir.

Resim 2.7: Toprak işleme
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Tarla ilkbaharda ekilecekse toprak hazırlığı daha kolay ve daha ucuzdur. Yazdan
sulama ve işleme yapmak gerekmez. Ya eylül başında bir su verilip soklu pullukla sürüm
yapılarak sıcağın da yardımıyla anız artıkları çürümeye bırakılır ya da sonbahar yağışları
beklenir; toprak tava geldikten sonra soklu pullukla anız artıkları gömülür ve çürümeye terk
edilir. Bu ikinci yol üreticilerin daha çok uyguladıkları, az masraflı bir yoldur. En zor ve en
masraflı olanı, yazın ve sonbaharda sulama imkânı olmayan fakat tahıl arkasına tahıl üretimi
yapılan yerlerdeki tarla hazırlığıdır.


Buğday

Sonbahar toprak işlemesinin herhangi bir yararı yoktur. Aksine toprağı daha çok
erozyona açık hâle getirir. Buğday için toprak işleme ilkbaharda ve olduğunca erken
yapılmalıdır. Tarlada yabancı ot görüldükçe toprak yüzlek işlenmelidir. Toprağı devirmeyen,
alt üst etmeyen fakat alttan işleyen aletler kullanılmalıdır. Bu aletler ilk işlemeler için
kırlangıçkuyruğu, pulluk, kazayağı ve benzeri aletlerdir. Anızlı nadas (bitki artıkları ile
toprağın belli süre boş bırakılması) adı verilen nadas sistemi bu tip aletlerle yapılır ve kurak
bölgeler için idealdir.


Arpa

Arpa yetiştiriciliği yapılacak alanlar için buğdaydaki gibi toprak işleme yapılır. Ancak
ekim nöbetine arpanın getirileceği durumlarda, yabancı ot savaşı ve toprak neminin
korunması için ön bitki tarlayı boşalttıktan hemen sonra, gölge tavında olan toprak, hafif
pullukla sürülür. Böylece ön ürün tıraşında dökülen yabancı ot tohumlarının çimlendirilmesi
sağlanır. Arpa, sulu tarım bölgelerinde ekim nöbetine giriyorsa toprak devrilerek ve derin
işlenir. Böylece sızan sularla yıkanıp aşağılarda biriken toprak kolloidleri ve besin maddeleri
yeniden üst katlara çıkar. Aynı zamanda toprağın havalanması sağlanmış ve yapısı
düzeltilmiş olur. Pullukla işlenen topraklarda meydana gelen sert taban (pulluk tabanı), 3-5
yılda bir toprağı dipten derin işleyen aletlerle (çizel, dipkazan vb.) kırılarak toprağın yapısı
iyileştirilir.


Yulaf

Serin iklim tahılları içinde en çok su tüketen bitki olduğundan toprakta yeterli su
biriktirmek amaçlanır. Bu nedenle erken yazlık yulaf ekilecek tarla, kıştan önce derin
sürülerek ve tezekli olarak kışa bırakılarak toprakta bol su birikmesi sağlanır. Böyle bir tarla,
tırmıkla ya da otlanmışsa diskaro, tırmık ve arkasından sürgü geçirilerek ekime hazırlanır.
Bunun yanında yulafta toprak hazırlığı kendinden önceki bitkiye de bağlıdır. Çapa
bitkilerinden sonra yulaf ekilecek ise tarla temiz olduğundan derin işlemeye gerek yoktur.
Diskaro ve benzeri aletlerle tohum yatağı hazırlanır. Ancak taban ve ağır topraklarda ve fazla
otlanan tablalarda, toprak derin ve devrilerek sürülür. Böyle taban yerlerde, topraktan su
kaybı sorun olmadığı gibi yapılacak derin işlemeyle ilk gelişmesi çok yavaş olan yulaf için
iyi bir ot savaşı da yapılmış olur. Kuru tarım bölgelerinde ise toprak nemini kaçırmayan
kazayağı ve benzeri aletler kullanılır. Bununla birlikte, toprak hazırlamanın zaman ve
yöntemi ön bitkiye, yulafın ekim zamanına, yörenin yağış-sıcaklık ilişkilerine ve tarlanın
otlanma durumuna bağlıdır.
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Çavdar

Çavdar yetiştiriciliğinde normal tarım bölgelerinde, öteki serin iklim tahıllarına
uygulanan toprak hazırlama, çavdar için de geçerlidir. Ön bitki hasadından sonra tarla,
çavdarın kışlık ekimine yetiştirilmek üzere hazırlanır. Kurak bölgelerde kara nadas
uygulanır. Anız bozma ilkbaharda yapılıp gerektikçe yüzlek ikileme, üçleme yapılır. Toprak
yüzlek işlenir. Buralarda asıl amaç, toprakta su birikimi sağlamaktır. Ağır topraklar tavında
işlenir; sürüm sırasında tezekler oluşmuşsa tırmıkla parçalanır ve toprağın üst katında iyi bir
tohum yatağı hazırlanır. Çoraklaşmış topraklar ise derin (25-30 cm) işlenir; toprak yüzünde
birikmiş tuzlar alta indirilerek çim yatağında tuz yoğunluğu azaltılmış olur. Çoraklaşmanın
çok fazla olduğu topraklar, sonbaharda derin sürülür. Tarla sulandıktan ve tuzlar
çökertildikten sonra, toprak tava gelince ekim yapılır.


Tritikale

Nadas uygulanan alanlarda toprağı devirmeden işleyen makinelerle sürüm yapılmalı
ve toprak işlemeye ilkbaharda başlanmalıdır. Sulu tarım alanlarında ise toprak derin
işlenmeli ve ürün kaldırıldıktan hemen sonra gölge tavında iken sürülmelidir. İlk sürümden
sonra tarlanın yabancı ot durumuna göre yüzlek sürüm yapılmalıdır. Nemli veya sulanan
alanlarda nadassız tarım yapıldığından yani her yıl ürün alındığı hâllerde toprak hemen
hasattan sonra gölge tavı varken pullukla derince sürülür.

2.1.3. Ekim Nöbeti
Serin iklim tahıl yetiştiriciliği genellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuru
tarım sistemi şeklinde yapılmaktadır. Burada genellikle nadas-tahıl sistemi nedeniyle iki
yılda bir ürün alınabilmektedir. Ancak tarlayı boş bırakmamak için aynı tahılın ekilmesi
çeşitli sorunlara yol açabilir. Tahılların aynı tarlaya birkaç yıl ekilmesi durumunda kök
çürüklüğü, kök boğazı hastalıkları ve yanında ekin kurdu, buğday sineği, sap arısı, ve ekin
güvesi gibi zararlılar da artış görülmektedir. Bu amaçla tahıl tarımının yapıldığı yerlerde ekim
nöbeti uygulanmaktadır. Bu amaçla tahıl-baklagil, tahıl-yağ bitkisi ekim nöbeti sistemi
uygulanabilir. Bir serin iklim tahılından sonra ekilecek bir baklagil bitkisi hem toprağın boş
kalmasını engelleyecek hem de azot bağlayarak toprağın biyolojik yapısını iyileştirecektir.
Bazı ülkelerde yaygın olarak uygulanan yöntemlerden birisi tahıl-yağ bitkileri ekim
nöbetidir. Bu amaçla buğday-kolza veya buğday-ayçiçeği ekim nöbeti uygulanabilir. Ancak
tahıl-tahıl ekim nöbeti mecbur kalmadıkça uygulanmamalıdır. Çünkü özen gösterilmeyen
tarlalarda ilerleyen zamanda çeşit karışıklığına sebep olacaktır ve ürünün safiyetinin
düşmesine sebep olacaktır.
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Resim 2.8: Tahıl-kanola ekim nöbeti

Sulu tarım sisteminde yetiştirilen serin iklim tahıllarında uygulanacak ekim nöbeti
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin entansif tarımın (bir yılda birden fazla ürün alma)
yapıldığı yerlerde pamuktan önce patates, fiğ, bakla, bezelye gibi kışlık ürünler; buğday
hasadından sonra mısır, soya, yer fıstığı ve susam gibi ikinci yazlık ürünler yetiştirilebilir.
Sulu tarımdaki ekim nöbetinin bir başka şekli de büyük arazilerde arazinin parsellere
bölünerek ekim nöbeti yapılmasıdır. Bölünen parsellerde belli bir sıra takip ederek hem ekim
nöbeti yapılabilir hem de ürün çeşitliliği sağlanabilir.

Şekil 2.1: Parsellere bölünmüş arazide ekim nöbeti

2.2. Ekim
Ekim işlemi ile ilgili ayrıntılar alt başlıklarda incelenecektir.

2.2.1. Çeşit Seçimi
Bitkilerde çeşit, aynı türden olan bitkilerin belli bazı özellikleri ile aynı grupta yer alan
diğer bitkilerden ayrılmasıdır. Örneğin buğday çeşitleri olan bezostaja ve topbaş buğdaylar
(Triticum aestivum) aynı türden olmasına karşın morfolojik ve kalite özellikleri farklılık
göstermektedir. Ekilecek çeşit seçiminde;




Bölgenin iklim ve toprak yapısına uyumu,
Kaliteli ürün vermesi,
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık,
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Kısa ve kuraklığa dayanıklılık,
Teknolojik işlemlere uygunluk ve
Genetik olarak üstün özellikleri dikkate alınmalıdır.
Buğday

Serin iklim tahıllarının en önemli grubunu buğday oluşturur. Buğdayın gen merkezi
olarak Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul edilmektedir. Buğday, botanik olarak
Gramineae familyasında Triticum cinsinde yer alır. Buğdaylar 3 grupta
sınıflandırılmaktadır:




Diploid grup (kaplıca buğdayları)
Tetraploid grup (makarnalık buğdaylar)
Hekzaploid grup (ekmeklik buğdaylar)

Bunlar içerisinde dünyada en yaygın ekilenler, tetraploid buğdaylardan makarnalık
buğdaylar; hekzaploid buğdaylardan ise ekmeklik ve topbaş buğdaylardır.
Buğdaylar botanik sınıflandırmanın dışında Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi ve
Toprak Mahsulleri Ofisi’nde kalitelerine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.
Buna göre buğdaylar:


Makarnalık buğdaylar
o
Durum buğdaylar



Ekmeklik buğdaylar
o
Beyaz sert
o
Beyaz yarı sert ve diğer
o
Kırmızı sert
o
Kırmızı yarı sert ve diğer

Resim 2.9: Diploid, tetraploid ve hekzaploid buğdaylar
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Arpa

Daha çok hayvan yemi, bira ve diğer içkilerin üretiminde ana tahıl olarak önem taşır.
Dünyanın bazı bölgelerinde doğrudan insan gıdası olarak kullanılmaktadır. Arpa botanik
olarak Gramineae familyasında Hordeum cinsinde yer alır. Arpanın yeryüzünde 3 gen
merkezi vardır: Doğu Asya, Ön Asya, Etiyopya ve Eritre. Arpa sınıflandırılmasında
başaktaki sıra sayısına göre iki türe ayrılmaktadır:



İki sıralı arpa (Hordeum distichon)
Altı sıralı arpa (Hordeum vulgare)

Resim 2.10: İki sıralı ve altı sıralı arpa

Yapılan bir başka sınıflandırmada ise arpalar tane rengi bakımından 3 grupta
toplanır:





Beyaz arpalar: Kavuzlarda ve tanenin diğer katlarında renklilik
bulunmayan arpalara beyaz taneli arpalar denir. Tane rengi yönünden
dünyada en çok kültürü yapılan arpalar bu gruba girer.
Siyah arpalar (koyu renkli arpalar): Kavuzlarında, meyve kabuğunda;
alevronda renk pigmentleri lokalize olmuştur. Tane renkli görülür.
Genellikle siyah renk hakimdir.
Çakır arpalar: Meyve kabuğu, özellikle alevron katı renkli olan arpalara
çakı arpalar denir.

Yulaf

Başta hayvan beslenmesi olmak üzere son yıllarda insan beslenmesinde de gittikçe
önem kazanan bir serin iklim tahılıdır. Özellikle at, katır ve deve gibi iş gören hayvanların
beslenmesinde önemli bir besin grubudur. Gelişen endüstri ile birlikte yulaflı gıdaların da
üretiminde artış görülmektedir. Yulaf botanik olarak Gramineae familyasında Avena cinsi
içerisinde yer alır. Yulaf, buğdaylarda olduğu gibi kromozom sayısına göre sınıflandırılır.
Buna göre:
Diploid grup (kromozom sayısı: 14)

Kum yulafı

Cüce yulaf
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Tetraploid grup (kromozom sayısı: 28)
 Habeş yulafı
Hekzaploid grup (kromozom sayısı: 42)

Kırmızı kültür yulafı

Beyaz kültür yulafı (Avena sativa)

Yabani beyaz yulaf (Avena fatua)
Beyaz kültür yulafı dünyada tarımı yapılan yulafların 2/3’ünü meydana getirir.
Ekonomik önemi fazladır.

Resim 2.11: Yulaf



Çavdar

Bazı Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerde ekmeklik; diğer ülkelerde hayvan
yemi olarak kullanılır. Bazı alkollü içeceklerin yapımında da kullanılır. Çavdar unu, esmer
olduğu için de buğday unu ile karıştırılarak unun besleyici değeri artırılır. Çavdar botanik
olarak Gramineae familyasından Secale cinsi içerisinde yer alır.

Resim 2.12: Çavdar
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Tritikale

Buğday ile çavdarın melezlenmesi sonucu geliştirilmiş bir serin iklim tahılıdır.
Tritikalenin geliştirilmesindeki amaç buğday gibi verimli, çavdar gibi adaptasyonu yüksek
bir bitkinin özelliklerinin birleştirilmek istenmesidir. Tritikalenin tane verimi genellikle
buğdayınkinden fazladır. Buğday açısından verimsiz olan yerlere genellikle tritikale
önerilmektedir. Ancak tritikalenin ekmeklik kalitesi buğday kadar iyi değildir. Tritikale
botanik olarak buğday (Triticum) ve çavdar (Secale) isimlerinin birleşmesinden xTriticale
olarak adlandırılmıştır.

Şekil 2.2: Tritikale

2.2.2. Ekim Zamanı ve Ekim Derinliği
Ekim; tohumun toprağa belli bir devrede istenilen derinliğe, uygun yöntemlerle,
istenilen miktarlarda gömülmesidir. Serin iklim tahıllarının ekim zamanı ülkemizde
genellikle sonbaharda yapılmaktadır. Bunun nedeni bitkilerin soğuklama ihtiyacının
karşılanması, hem ürünü emniyete almak hem de birim alandan daha fazla ürün almak
içindir. Sonbahar ekimi genellikle yıllık yağışı 600 mm’nin altında olan bölgelerde
gerçekleştirilir.


Buğday

Yurdumuzda genellikle sonbahar ve kış aylarında ekilmektedir. Özellikle yıllık yağış
miktarının 500-600 mm’nin altında olduğu yerlerde kışlık ekim yazlık ekimden en az bir kat
daha fazla verim sağlar. Biyolojik kışlık çeşitlerin mutlak surette kışın, biyolojik yazlık bir
çeşit ise kış soğuğuna dayanamayacağı için yazlık ekilmelidir. Ülkemizde iç bölgelerde 25
Eylül-25 Ekim, kıyı bölgelerimizde 15 Kasım-15 Aralık en iyi tarihlerdir. Kıyı bölgelerinde
kışlık veya yazlık ekim diye kesin bir sınır olmamakla birlikte ekim ayı başından mart ayı
başına kadar uzayabilir.
Kuru tarım alanları olan iç bölgelerimizde verim güvencesi kışlık ekime bağlıdır. Bu
nedenle kasım ayına girmeden tohumların çimlenip toprak yüzeyine çıkışı sağlanmalıdır.
Kışa kardeşlenmiş olarak giren (3-5 yapraklı) bir buğdayın kök gelişmesi güçlü hastalık ve
zararlılara karşı korunması iyi; verim yüksek ve kaliteli olur.
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Ancak bazı yıllarda ekime geç kalınması veya tohum bulunamaması gibi nedenlerle
ekim yapılamamışsa aralık veya şubat aylarında gömme ekim yapılabilir. Böylece kışlık olan
çeşit vernalize olur ve yazlık bir çeşitten daha fazla verim verir. Kışlık ekimlerde 4-6 cm
derinliğe ekim yapmak uygundur. Kıyı bölgelerde yapılan kışlık ekimlerde 2,5-3 cm, yazlık
ekimlerde ise 1,5-2,5 cm derinliğe ekilmelidir. Yüzlek ekimde kuraklık ve donlardan daha
fazla olumsuz etkilenir. Buğdayda ekim derinliği ne kadar fazla olursa genç bitki kış
donlarından o kadar az etkilenir. Ekim derinliği arttıkça çim kınının toprak yüzeyine çıkış
süresi uzar. Bazı durumlarda sarı kıvrım adı verilen bir durum oluşturur ve toprak yüzeyine
çıkamaz.


Arpa

Bölgesel iklim koşullarına göre yazlık veya kışlık olarak ekimi yapılabilir. Kışlık ekim
iç bölgelerde kasım ayına kadar, kıyı bölgelerinde ise 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında
yapılabilir. Ekimin ilk don tarihleri öncesine kadar geciktiği yörelerde dondurma veya
gömme denilen yöntemle tohum toprak içinde çimlenir ve vernalize olur. Çimin toprak
yüzeyine çıkışı kış sonunu bulur. Yazlık ekim ise şubat başı ile nisan ayları arasında
yapılabilir. Ancak yazlık ekimin mümkün olabildiğince erken yapılması gerekir. Kışlık arpa
çeşitlerinin ekim derinliği 4-6 cm, yazlıklarda ise 3-4 cm’dir.


Yulaf

Yüksek verim için kışa dayanabildiği yerlerde ekimi kıştan yapmak daha faydalı
olacaktır. Yulaf kışlık ekilecekse 15 Ekim-Aralık ayları arasında, yazlık ekilecekse ekimi
erken tarihlerde yapılmalıdır. Çünkü yulafın vernalizasyonu uzun sürmektedir. Kışın erken
dikilse bile 1-3 °C’de en az iki hafta kaldıktan sonra ilk gelişimini tamamlar.


Çavdar

Ekim kışlık yapılmalıdır. Ekim derinliği yüzlek olmalıdır. 4 cm’den daha derine ekilen
çavdar tohumlarının çıkışı güçleşmektedir. Derine ekilen tohumlar sonraki yıl yapılan toprak
işlemede yüzeye çıkmakta ve çimlenerek ana bitki ile rekabete girmektedir. Hem ana
bitkinin kalitesini hem de safiyetini düşürmektedir.


Tritikale

İç bölgelerde tritikale için en uygun ekim zamanı ekim ayıdır. Ekim derinliği kışlık
ekimlerde 5-6 cm, yazlık ekimlerde ise 3-4 cm’dir.

2.2.3. Kullanılacak Tohum ve Miktarı
Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde iyi tohum kullanmak tarımsal üretimde başarıya
ulaşmanın ve verimi artırmanın en önemli koşullarından biridir. Tohum; bitki çiçeklerinin
dişi organlarının tozlaşması ve döllenmesinden sonra meydana gelen, embriyosu ve yedek
besin maddeleri bulunan generatif üreme organıdır.
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Resim 2.13: Bitkilerde tozlaşma

Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde tohumluğun fiziki değeri, biyolojik değeri ve
genetik değeri oldukça önemlidir. İyi bir tahıl tohumunda;








Çeşit safiyeti yüksek olmalıdır (saf tohum miktarı).
Yabancı ot tohumları oranı az olmalıdır.
Hastalık, spor, yumurta ve larva içermemelidir.
Çimlenme ve sürme gücü ve hızı iyi olmalıdır.
Yüksek verimli olmalıdır.
Kışa ve kuraklığa dayanıklı olmalıdır.
Hastalık ve zararlılara dayanıklı olmalıdır.

Bu nedenle iyi bir tohumlukta çeşit safiyetinin %97’yi, diğer çeşit safiyetinin %3’ü
geçmemesi istenir. Sertifikalı tohumluklarda biyolojik değer en az %85 olmalıdır.
Serin iklim tahıllarının en uygun gelişimini sağlamak için atılacak tohum miktarı
büyük önem arz etmektedir. Genel olarak m2de 500-600 bitki olması idealdir.
Gereğinden fazla miktarda atılan tohum;




Tohum masraflarının artmasına,
Bitkiler arasında su ve besin rekabetinin artmasına,
Verim düşüklüğüne sebep olur.

Gereğinden az tohum atmak ise;




Arazinin iyi değerlendirilememesine,
Verim düşüklüğüne,
Yabancı otların gelişmesine sebep olur.
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Dekara atılacak tohum miktarı için aşağıdaki hesaplama yönteminden yararlanılabilir:

Örnek: Kütahya Çavdarhisar’da yaşayan bir çiftçi 50 dekar alanda buğday
yetiştiriciliği yapmak istiyor. Araziye atılacak tohumluk miktarı ne kadar olmalıdır? (Bilinen
değerler: m2ye 500 tohum atılacak, kullanılacak tohumun biyolojik değeri %100 ve safiyeti
%100 ve bin tane ağırlığı 41,5 g’dır.)
Çözüm:
= 20,75 kg/da çıkar.
50 dekar arazi için;
50 da x 20,75 kg= 1037,5 kg tohum gerekir.
Bölgelere ve yetiştirme şartlarına göre değişmekle birlikte buğday için m2de 500
bitkinin olması ve dekara yaklaşık olarak buğday ve tritikale için 21-22 kg, arpada 23-24 kg,
yulafta 16-18 kg, çavdarda 14-16 kg tohum atılabilir. Ancak ekilecek çeşide ve özelliklerine
uygun olarak yukarıdaki hesaplama yapılarak ekilecek tohumluk miktarının hesaplanması
daha uygun olacaktır.
Bazen sıcaklık ve besin maddelerinin uygun olduğu durumlarda bitki sıklığının
artırılması, dolayısıyla fazla tohumluk kullanılması uygundur. Bunun nedeni de birim alana
daha fazla tohumluk kullanılarak yetiştirmeden kaynaklanan hataların giderilmeye
çalışılmasıdır.

2.2.4. Ekim Yöntemi ve Ekimde Kullanılan Araçlar
Bitkisel üretimde iyi bir toprak işlemeden sonra tohumların ideale yakın koşullarda
tarlaya bırakılmasında ekim makinelerinden yararlanılır. Ekim makineleri, genel olarak
üzerinde tohum deposu, ekici düzen, tohum borusu, ekici ayak bulunduran makinelerdir.
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Şekil 2.3: Tahıl ekim makinelerinin genel yapısı

Ekim makinelerinin deposuna doldurulan ekilecek tohumlar, kendi ağırlıkları ya da
değişik sistemlerle zorunlu olarak hareket ettirilirler. Ekici düzenler tarlaya atılacak tohum
miktarını belirlemeye yaradığından değişik ayar olanakları vardır. Ekici düzenlerle belirli
ekim normunda depodan alınan tohumlar bir tohum borusu içinden tarlaya doğru
yönlendirilir ve ekim makinesinin ekici ayaklarının açtığı çizilere bırakılır.
Tohumların çiziye bırakılmasından sonra toprakla daha iyi temas edebilmeleri için
üzerlerinin kapatılması ve toprakla bir miktar sıkıştırılması gerekir. Bunun için de tekerlek
şeklinde, serbest çekilen geniş halkalı zincir biçiminde tohum kapatıcılar kullanılmaktadır.
Serin iklim tahıllarının ekiminde sıraya ekim makineleri kullanılmaktadır. Sıraya ekim
yapan makineler, genellikle dar sıra aralığı mesafelerde ekilen tahılların ekiminde kullanılan
ve sıra üzerinde tohumları kesintisiz olarak açılan çizilere bırakan makinelerdir. Bu
makineler genellikle tohum ve gübreyi tarlaya birlikte atabilen kombine ekim makineleridir.
Sıraya ekim yapan makinelerin depo uzunluğu iş genişliği kadardır ve tohumlar depodan
kendi ağırlıklarıyla serbest olarak düşer. Bu araçlardan mibzer sıklıkla kullanılmaktadır.
Bazen ekonomik zorluklar, tarla büyüklükleri ve arazinin konumu nedeniyle mibzer
kullanmak olanaksızlaşabilir. Bu durumda tohum, seperatör denilen gübre serpme
makineleri ile tarlaya atılır ve sürümde kullanılan bir aletle toprağa gömülür. Zorunluluk
nedeniyle yapılan bu ekim şeklinde tohumu toprağa gömmek için kazayağı kullanmak en
doğrusudur. Bu yoksa ikinci tercih diskaro olmalıdır. En kötü sonucu soklu pulluk verir.
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Resim 2.14: Seperatör ve hububat mibzeri

Mibzerle ekimden maksat bütün bitkilerin hem topraktan hem de güneşten eşit oranda
yararlanmasını sağlamaktır. Ekim yaparken tarlanın sonuna gelindiğinde mibzerin çıktığı
yerin yanından girilerek yapılan düz ekimlerde bütün bitkilere eşit beslenme ve güneşlenme
şansı verilmiş olmaktadır. Mümkün olduğu kadar düz ekim yapmaya çalışılmalı sadece
yastık başları bir iki mibzer genişliğinde genel istikamete dik olarak ekilmelidir. Bazı
üreticilerimiz merdane çekme işini de ekimle birlikte yapmakta ve iyi sonuç almaktadırlar.

Resim 2.15: Mibzer ve merdanenin birlikte kullanımı

Genel olarak tahıl ekim yöntemleri şunlardır:


Serpme ekim

En ilkel ekim yöntemi olan serpme ekimde tohumlar tarla yüzeyine elle veya serpici
aletlerle atılır. Tohumların üzeri değişik toprak işleme aletleri ile kapatılır. Bu kapatma
işlemi sırasında tohumlar farklı derinliğe düşer. Değişik derinlikte ekilmiş olan tohumların
oluşturduğu genç bitkiler eş zamanlı olarak toprak yüzüne çıkamaz.


Sıraya ekim (sandıklı mibzer ile ekim)

Sandıklı adı verilen aletlerle yapılan ekim yöntemidir. Tohumlar tarlaya sandık
içinden dökülür, arkadaki 3-5 adet küçük pulluk demiri ile kapatılır. Sıra arası oldukça geniş
olan bu ekim yönteminde tohumlar aynı derinliğe düşmemekte ve serpme ekimdeki olumsuz
etkilerin bir kısmı sandıklı ekimde de görülmektedir.
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Düz ekim yapan mibzerlerle ekim

Disk veya balta şeklinde ekici ayakları olan mibzerlerle yapılan ekim yöntemidir. Bu
metotla tohumlar istenilen sıra arası ve derinlikte ekilebilmektedir. Ekilen tohumların
kapatılması mibzerin arkasına konan zincir halkalar ile olur. Tohumların üzeri ekildikten
sonra bastırılmadığı için bu ekim yöntemi kuru tarım alanları için tam uygun değildir.


Ark açarak ark tabanına tohum eken alet ve makinelerle ekim

Arkvari ekimlerde tahıl tohumları güzden, toprak yüzünden 10-15 cm derine ve her
zaman yeteri kadar nemi bulunan ark tabanına ekilirler. Arkın tabanında tohumların üzerine
gelen 4-6 cm’lik toprak tabakası bastırılmak suretiyle ekilen tohumların yağmur beklemeden
çimlenmeleri sağlanır.


Arkvari ekim yapan baskılı mibzerlerle ekim

Üstten baskılı mibzerlerle ekimde düz mibzerlerin arkasına bir baskı tekeri konularak
bu ekme aleti oluşturulmuştur. Baskı tekerleği aynı zamanda tohum sıraları üzerinde 3-5 cm
derinlikte bir ark oluşturur. Bu ekim yönteminde, daha önce yapılan uygun toprak işleme ile
oluşturulan sert tabaka içerisine tohum konup üzeri bastırılırsa kuru tarım alanları için en iyi
ekim şekli uygulanmış olur, özellikle sıra arası dar (15 cm kadar) olan üstten baskılı kombine
mibzerler kuru tarım alanlarının ideal buğday ekme aletleridir.

Resim 2.16: Serpme ekim ve arkvari ekim yapan baskılı mibzer
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek serin iklim tahıllarının ekimini yapınız.

İşlem Basamakları

 Tarlada derin sürüm yapınız.

 Tarlada yüzeysel sürüm yapınız.

Öneriler
 Sonbaharda soklu pullukla tarlayı 20-25 cm
derinlikte sürünüz.
 Anızlı tarlaları anızı ile birlikte sürünüz.
 Toprakta nem yoksa sürümden önce tarlayı
sulayınız.
 Toprak tavında iken sürüm yapınız
 Tarlanın kesek atmamasına dikkat ediniz.
 Yüzeysel sürümü ekimden hemen önce
yapınız.
 Toprak tavına dikkat ediniz.
 Yüzeysel toprak işlemede ihtiyaç ve toprak
durumuna göre, kültivatör, diskaro ve
tırmık kullanılabileceği gibi kombine
makineleri de kullanabilirsiniz.
 Toprağı çok işlemeden kaçınınız.

 Ekim mibzerinin ayarlarını yapınız.

 Bitkinin özelliklerine dikkat ederek ekim
ayarlarını yapınız.
 Ekim ayarlarını makineli tarıma uygun
olarak yapınız.
 Tohum miktarını ayarlarken tohumun
özelliklerine dikkat ediniz.
 Mibzerin traktöre bağlantı kollarının
uzunluklarının aynı olmasına dikkat ediniz.

 Ekim yapınız.

 Ekim derinliğine dikkat ediniz.
 Ekimde tohumların toprağa eşit şekilde
düşmesi için traktörün hızını sabit tutunuz.

43

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Diskli pulluk taban taşını kırmada kullanılan bir toprak işleme aletidir.

2.

( ) Merdane, gevşek olan toprağı bastırarak toprağın tohumla temasını artırır.

3.

( ) Çavdar serin iklim tahılları içerisinde toprak isteği en fazla olan bitkidir.

4.

( ) Tahıl-tahıl ekim nöbeti topraklardaki hastalık ve zararlıların etkisini önemli
derecede azaltır.

5.

( ) Kültivatörler, toprağı devirmeden (alt üst etmeden) işleyen aletlerdir. Her çeşit
toprakta en çok kullanılan aletlerdir.

6.

( ) Arpalar tane rengi bakımından beyaz, siyah ve çakır arpalar olmak üzere üç grupta
incelenebilir.

7.

( ) Tritikale, buğday ile arpanın melezlenmesi sonucu geliştirilmiş bir serin iklim
tahılıdır.

8.

( ) Bazı yıllarda ekime geç kalınması veya tohum bulunamaması gibi nedenlerle ekim
yapılamamışsa aralık veya şubat aylarında gömme ekim yapılabilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

Aşağıdakilerden hangisinde kışlık ekilen buğdayın ekim derinliği doğru verilmiştir?
A) 0-2
B) 2-4
C) 4-6
D) 6-8
E) 8-10

10.

Aşağıdakilerin hangisinde sertifikalı tohumlardaki biyolojik değerin alt sınırı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 65
B) 70
C) 75
D) 80
E) 85
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11.

Aşağıdakilerin hangisinde tahıl ekiminde kullanılan araç doğru verilmiştir?
A) Mibzer
B) Pülverizatör
C) Dipkazan
D) Kulaklı pulluk
E) Çizel

12.

Aşağıdakilerden hangisinde serin iklim tahıllarında en uygun gelişimi sağlamak için
m2deki bitki sayısı doğru verilmiştir?
A) 200
B) 300
C) 500
D) 800
E) 1000

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
Yörenizde yetiştirilen serin iklim tahılları tohumlarını çimlendirip bunların kök, sap,
yaprak ve çiçek özelliklerini inceleyiniz.
Serin iklim tahıllarında ekim

Malzemeler

Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale tohumu

Traktör

Toprak işleme ekipmanları (kulaklı pulluk, kültivatör, merdane)

Tohum ekim makinesi (mibzer)

Gübre

Sulama sistemi

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ekim için tohum temin ettiniz mi?
2. Ekim için toprak işleme ekipmanlarını kullanarak tohum yatağı
hazırladınız mı?
3. Tohumları mibzerle uygun şekilde ektiniz mi?
4. Ekim sırasında yeterli gübreleme yaptınız mı?
5. Sulama yaptınız mı?

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

ARAŞTIRMA


Serin iklim tahılı yetiştiriciliği yapan üreticilerin hangi bakım işlemlerini
uyguladıklarını araştırınız.



Serin iklim tahıllarının gelişiminde etkili olan bitki besin maddelerini
araştırınız.



Tarımsal üretimde su tasarrufu neden önemlidir? Araştırınız.



Serin iklim tahıllarında görülen önemli hastalık ve zararlılar nelerdir?
Araştırınız.



Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SERİN İKLİM TAHILLARINDA BAKIM İŞLEMLERİ
Serin iklim tahılları ekildikten sonra bitkinin sağlıklı çıkış sağlamasının yanında
sağlıklı gelişim gösterebilmesi verim ve kaliteli ürün bakımından oldukça önemlidir.
Bitkinin sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi, gelişimi süresince uygulanacak bakım işlemleri
ile yakından ilgilidir. Çünkü bakım işlerinin uygun ve yeterli yapılması yüksek verim ve
kaliteli ürün alınmasını sağlar.
Bitkinin gelişimi süresince uygulanacak bakım işlemleri genel olarak aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:




Sulama
Gübreleme
Hastalık ve zararlılarla mücadele

3.1. Sulama
Sulama, bitkinin gelişim süresince ihtiyacı duyduğu suyun yağışlarla karşılanamayan
kısmının bitki kök bölgesine verilmesine denir. Diğer tarımsal bakım işlemlerinin yeterli
seviyede yapıldığı durumlarda, büyüme mevsimi süresince bitki kök bölgesinde depolanan
nem arttıkça verimde de artış meydana gelmekte ve belli bir noktada maksimuma
ulaşmaktadır.
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Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde iyi bir sulama yapabilmek için üreticilerin şunları
iyi bilmesi gerekmektedir:




Bitkinin gelişimi boyunca su ihtiyacı
Suyu depolayan toprağın özellikleri
Bitkinin ihtiyaç duyduğu anda suyun toprağa verilmesi

Ülkemiz tahıl tarımında genellikle sulama yapılmaz. Ancak sulama yapma imkânı
olan yerlerde yapılan sulama, verimi 2,5 kata kadar artırabilmektedir. Örneğin, buğday
yetiştiriciliğinde kuruda 200-300 kg/da verim mevcut iken sulu koşullarda 500-750 kg/da
olduğu kabul edilmektedir.
Tahılların sulama zamanının belirlenmesinde birtakım yöntemler kullanılır. Bunlar
genellikle elle kontrol ve tansiyometre ile kontroldür. Ancak tansiyometre aleti üreticilerin
elinde bulunmadığından pratikte elle su kontrolü yapmak önem kazanmaktadır. Elle
yapılacak kontrolde kök derinliğinden toprak burgusu, kovalı burgu veya kürekle toprak
örneği alınır. Alınan farklı bünyedeki toprak örneklerinin; avuç içerisinde tanelerinin
dağılması toprağın %25-50 nem, topak oluşturması durumunda %50-75 nem ve avuç
içerisinde iz bırakması durumunda %75-100 nem bulundurduğunu gösterir. Toprağın
neminin yeterli olması durumuna tav adı verilir. Tavın %25-50 olduğu anda sulama
yapılabilir. El ile yapılacak tav kontrolü tecrübe gerektiren bir işlemdir.

Resim 3.1: Elle tav kontrolü (soldan sağa doğru: %25-50 nem, %50-75 nem ve %75-100 nem)

Tahıllarda sonbaharda çimlenme ve çıkış için verilecek su, bitkilerin kışa
kardeşlenmiş ve köklerini geliştirmiş bir hâlde girmesini, böylece kışa daha dayanıklı
olmasını sağlarken, kıştan çıkışta da hızlı bir şekilde büyüyüp gelişmesini de sağlayacağı için
çok faydalıdır. Sonbaharda yapılacak sulama ya ekim öncesi tav suyu ya da ekim üzerine
çim suyu olarak yapılır. Tav suyu verilecekse, ekim ayının ilk 10 günü içinde tahılın ekimi
bitirilip tarladan çıkılacak şekilde suyun verilme zamanı hesaplanmalıdır. Ekimden önce
tarlaya tav suyu verilecekse sürümden 1 hafta kadar önce tarlaya su verilmelidir. Su
verdikten sonra tava gelen toprakta sürme ve ekim işlemlerine başlanabilir. Eğer sulama
ekimden sonra yapılacaksa bu defa ekim işi eylül sonu veya ekim ayının hemen başında
bitirilmeli ve sulamaya başlayarak ekimin ilk 10 günü içinde tarladan çıkılmalıdır.
Ekimden sonra sulama yapıldığında, bazı yörelerin topraklarının yapısı veya aşırı
sıcaklık nedeniyle kaymak (kabuk, kayse) tabakası oluşur. Eğer hemen ve yeterli bir yağış
alınmazsa bu yere ikinci bir sulama yapmak gerekir.
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Resim 3.2: Kaymak tabakası

Tahıllarda sulama 60-65 cm’lik toprak katmanının su ile doyurulması veya 0-90
cm’deki eksik nemin tarla kapasitesine getirilmesi ile yapılır. Ancak pratik olarak suyun
kısıtlı olduğu yerlerde 1 kez sulama yapılacaksa başaklanma döneminde yapılması, 2 kez
sulama yapılacaksa başaklanma öncesi (sapa kalkma) ve süt olum dönemlerinde yapılması
yeterlidir. Kurak geçen yıllarda ve suyun yeterli olduğu yerlerde kardeşlenme, başaklanma
ve süt olum dönemlerinde 3 kez sulama yapılabilir.
Serin iklim tahıllarının sulanmasında yağmurlama ve salma sulama oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.
Yağmurlama sulama yönteminde sulama suyu yağmurlama başlıklarından belirli
basınç altında püskürtülerek bitki ve toprak yüzeyine uygulanır. Sabit, yarı sabit, taşınabilir
ve hareketli yağmurlama sistemleri sulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 3.3: Taşınabilir ve hareketli yağmurlama sitemi

3.2. Gübreleme
Gübre, tarımda faydalanılan araziye, toprağın verim gücünü yükseltmek ve ürün
miktarını artırmak için atılan, bitkilere besin maddeleri sağlayan organik ve kimyasal
maddelerdir. Bitkiler büyüme ve gelişme dönemlerinde makro ve mikrobesin elementlerine
ihtiyaç duyar.
Tahılların bitki besin maddesi ihtiyacı;
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Yetiştirilen tür,
Çeşit,
Bitkinin sulu veya kurak koşullarda olması,
Bitkinin vejetatif dönemi,
Topraktaki elverişli bitki besin maddesi düzeyi ile yakında ilgilidir.

Serin iklim tahıllarında gübreleme yapılmadan önce topraktaki mevcut bitki besin
maddesi miktarının bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla tarlanın farklı yerlerinden toprak
örneklerinin alınması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Topraktaki bitki besin maddesinin
durumuna göre bir gübreleme programı oluşturulmalıdır. Eğer bitki gelişiminde eksiklik
görülürse yaprak analizlerine başvurulmalıdır. Bu amaçla kimyasal analiz yapılabileceği gibi
görsel semptomlardan da yararlanılabilir.

Resim 3.4: Buğdayda bitki besin maddesi eksikliğinde görülen morfolojik değişimler

Serin iklim tahıllarının büyüme ve gelişmesinde önemli makrobesin elementleri azot,
fosfor ve potasyumdur.
Serin iklim tahıllarında gübreleme yapılırken alanlarında gübreleme programı
yapılırken genel olarak iki ana kısımda incelenebilir. Birincisi hububatta taban gübreleme,
ikincisi ise hububatta üst gübreleme olarak sınıflandırma yapabiliriz.
Azot toprakta hareketli bir element olduğundan ve bitkinin gelişme dönemlerinde
ihtiyaç duyduğu madde miktarının farklı olmasından dolayı bir seferde uygulanmamaktadır.
Genellikle ilk yarısı taban gübresi olarak ekimle birlikte kalan kısmı ise sapa kalkma
döneminde üst gübre olarak verilmektedir. Buğday; azotu, amonyum ve nitrat formunda
almaktadır. İlk uygulama kardeşlenme sonu-sapa kalkma öncesi sonbaharda uygulanmalıdır.
Bu uygulamanın amacı kardeşlenme ve başak iriliğini artırmaktır. İkinci uygulama sapa
kalkma yani ilk boğumun görüldüğü dönemde yapılmalıdır. İlkbaharda bir kez uygulama
yapılacaksa sapa kalkma öncesi yapılmalıdır.
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Fosfor ve potasyum ise toprakta hareketsiz özellikte olduğundan ve bitki ihtiyaç
duyduğu besin elementi miktarını gelişmenin ilk dönemlerinde aldığından ya ekimden önce
toprak yüzeyine serpilir ya da ekim esnasında tohum yatağının altına veya yanına bırakılır.
Uygulanacak gübre
hesaplanabilmektedir.

miktarı

aşağıda

verilen

formüle

göre

kolayca

Örneğin, buğday yetiştirilen bir tarlaya dekara 5 kg N olacak şekilde taban gübresi
atılacaktır. N kaynağı olarak amonyum sülfat (%21 saf N içermektedir.) kullanılarak 1 dekar
alana verilecek gübre miktarı ne kadardır?

23,8 kg/da amonyum sülfat kullanılması gerekir.


Buğday

Buğday, gelişimini sürdürmek ve genetik yapısı ile çevre koşullarının izin verdiği
ölçüde verimi gerçekleştirebilmek için belli miktarlarda makro ve mikrobesin elementlerine
ihtiyaç duyar. Buğday tarımında sulu ve kuru şartlarda verilecek gübre miktarları farklı
olmaktadır. Çünkü sulu şartlarda dekardan alınması hedeflenen ürün miktarı kurudakine göre
en az %50 daha yüksektir. Gübrelemenin faydalı olması için yetiştiricilerin mutlaka toprak
analizi yaptırması gereklidir. Gübreleme; imkânlara göre elle, santrifüjlü makinelerle veya
ekim sırasında yapılır.
Genel olarak buğday tarımında yeterli ve dengeli bir gübreleme için kuru ve sulu
şartlarda uygulanabilecek gübre form ve dozları aşağıdaki tabloya göre ayarlanabilir.

Tablo 3.1: Gübre uygulama tablosu
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Buğday tarımında kullanılabilecek başlıca gübreler; azotlu, fosforlu, potasyumlu ve
kompoze gübreler ile yaprak gübreleridir.
Azotlu gübreler, amonyum sülfat (%21 N), üre (%46 N) ve amonyum nitrat (%26
N)’tır. Bu gübrelerin tümü bitkinin ihtiyacı olan azotu sağlar; ancak özellikleri gereği toprak
asitliğini nötr hâle getirmek için tuzlu veya alkali topraklarda amonyum sülfat ekim öncesi
veya ekimde tercih edilmeli, diğer nötr veya asit toprak karakterlerinde üre kullanılmalıdır.
Azotlu gübreler, buğday üretiminde üçe bölünerek uygulanmalıdır.




Birinci azotlu gübre uygulamasında, azotun üçte biri ekimden önce veya ekimle
birlikte dekara 25 kg/da civarında verilebilir.
İkinci azotlu gübre uygulamasının diğer üçte biri buğdayın kardeşlenme
döneminde, şubat ayı içinde üre (%46 N) formunda 10–12 kg/da verilmelidir.
Üçüncü azotlu gübre uygulamasının son üçte birlik kısmı da mart ayı sonunda
bitkilerin sapa kalkma dönemi öncesi amonyum nitrat (%33 N) formunda 15–20
kg/da arası verilmelidir.

Buğdayda sık ekim ve azotlu gübrenin fazla verilmesi sonucu birim alanda fazla sap
meydana gelir. Işığın etkisiyle bu saplar uzamaya başlar. Böyle uzun ve ince boylu bitkiler
rüzgâr ve yağmurların etkisiyle kolayca yatar. Yatmaya dayanıklılık; çeşit özelliğine, boğum
ve boğum aralarının kalınlığına, sağlamlığına, ekim sıklığına, bitki boyuna, topraktaki
alınabilir azot miktarına ve kök tacının sıkı oluşuna bağlı olarak değişmektedir.
Fosforlu gübreler, ekim öncesi toprağa verilmelidir. Bu sayede bitkiler tarafından
gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli miktarda alınabilir. Buğday tarımında sadece fosfor
içermesi yönünden en çok bilinen gübre triple süper fosfat (%43-%46 P2O5) gübresidir.
Yapılan toprak analizi sonucu bu gübreye ihtiyaç duyulursa tamamı ekim öncesi toprağa
verilip karıştırılmalıdır. Fosforlu gübrelerle toprağa verdiğimiz fosforun topraktan kaybı söz
konusu değildir. Bu nedenle toprak analizi yaptırmadan her yıl gereksiz yere fosforlu gübre
vermekten ve gereksiz masraftan kaçınılmalıdır. Buğday tarımında en uygun ekonomik
fosforlu gübre dozu saf olarak yaklaşık 4-7 kg/da (P2O5) arasında değişmektedir. Bu da
dekara 12-16 kg/da triple süper fosfat (%43-46) gübresine denk gelmektedir.
Potasyumlu gübreler, toprak analizleri sonucuna göre kullanılmalıdır. Genel olarak
ülkemiz toprakları potasyumca zengindir. Potasyumlu gübreler ekim öncesi toprağa
verilmelidir. Potasyumlu gübre olarak potasyum sülfat (%50 K2O) yaygın olarak kullanılan
bir gübredir.
Kompoze gübreler, azot, fosfor ve potasyum gübrelerinin belirli bir oranda
karıştırılması ile elde edilmiştir. Ülkemizde 20:20:0, 18:46:0, 26:13:0 ve 15:15:15 gibi
kompoze gübreler kullanmaktadır. Burada birinci rakam azot, ikinci rakam fosfor, üçüncü
rakam ise potasyum miktarını göstermektedir. Buğday tarımında toprağın fosfora ihtiyacı
varsa 18:46:0 gübresi ekim öncesi veya ekimle birlikte 25 kg/da kullanılabilir. Yapılan
toprak analizi sonucuna göre en uygun gübre kullanılmalıdır.
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Yaprak gübreleri son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Yaprak
gübreleri içerisinde bir veya birden fazla besin maddesi elementi bulunmaktadır. Topraklarda
çeşitli sebeplere bağlı olarak azot, fosfor, potasyum, çinko gibi besin maddelerinin
noksanlığı görülebilir. Bu besin maddelerinin buğday kökleri ile alımı stres şartlarında zor
olacağından doğal olarak oluşacak bitki besin maddeleri noksanlığı nedeniyle gelişme
geriliği, yaprak renklerinde morarma, kahverengileşme ve sararmalar (kloroz) görülebilir. Bu
şekilde besin maddelerinin eksikliği görülen tarlalara ihtiyaç duyulan besin maddesi
noksanlığını karşılayacak yaprak gübreleri verilebilir. Yaprak gübreleri, püskürtme şeklinde
ve sulama suyuna karıştırılarak kullanılabilir.


Arpa

Arpada gübrelemeye karar vermeden önce topraktan kaldırdığı besin maddelerine
bakılmalıdır. Arpanın dekardan kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum fazla olduğundan arpanın
bitki besin elementleri ihtiyacı da fazladır. Arpada gübreleme genelde buğdayda olduğu
gibidir. Kuru şartlarda yapılan yetiştiricilikte 5–6 kg/da azot (N), 7–9 kg/da fosfor (P2O5),
sulu şartlarda yapılan yetiştiricilikte ise 12–14 kg/da azot ve 10–12 kg/da fosfora denk
gelecek şekilde azotlu ve fosforlu gübre uygulaması yapılmalıdır. Azotlu gübrenin yarısı
ekimde, kalan diğer yarısı da kardeşlenme başlangıcında toprak yüzüne serpilmek suretiyle
verilmelidir Fosforlu gübrenin tamamı ekim sırasında mibzerle banda verilmelidir. Toprağa
verilecek gübre miktarının belirlenmesi amacıyla ekimden yaklaşık 1,5–2 ay önce toprak
analizi yaptırılmalıdır. Gübrelemede malt (bira yapımı) amacıyla üretilen arpalarda yüksek
protein oranı istenmediğinden proteinin oluşmasında etkili olan azotlu gübrelerin aşırı
miktarda ve geç dönemde verilmemesine dikkat edilmelidir.


Yulaf

Yulafın ilk gelişme dönemi ve besin maddesi alımı yavaş olmaktadır. Bitki gelişiminin
başlangıcında yavaş olan azot alımı, zamanla artar ve çiçeklenme döneminde en üst seviyeye
ulaşır. Yulafın fosfor ve potasyum alımı da büyüme başlangıcında yavaş olup sapa
kalkmayla birlikte bitkinin tüm besin maddeleri alımı ve su tüketimi artar. Yulafa verilecek
gübre miktarı, yetiştirilecek ön bitkiye, yulaf çeşidine, iklim ve toprak koşullarına göre
değişmektedir. Yulaf, gelişme döneminde genellikle 4 kg/da azot (N) ve 4–6 kg/da fosfora
(P2O5) ihtiyaç duyar. Fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte, azotlu gübrenin ise yarısı
ekimle, diğer yarısı başaklanmaya kadar verilmelidir.


Çavdar

Çavdar, hemen her tür toprakta yetişebildiğinden gübre isteği fazla olan bir bitki
değildir. Dekardan 200 kg dane ve 450 kg sap alınan bir çavdar tarlası topraktan yaklaşık
olarak 5 kg azot, 3 kg fosfat ve 6 kg potasyum kaldırır. Ancak çavdar, topraktaki artık besin
maddelerinden çok iyi yararlanabilir. Asıl besin maddeleri alımı sapa kalkma sırasında
hızlanır. Çavdar serin iklim tahılları içerisinde azot ihtiyacı en az olan bitkidir. İlkbaharda
fazla azotlu gübrelerden kaçınmalıdır çünkü fazla azot çavdarda yatmaya yol açar. Fosforlu
gübreler çavdarda belirgin şekilde verim artışı sağlar.
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Ön bitkiye gübre verilen tarlalarda, çavdara gübre verilmeden de verim alınır. Kireç
bakımından zengin olan ve yağışı sınırlı bölgelerde potaslı gübrelemeye gerek yoktur; fakat
kumlu ve yağışı fazla alan bölgelerde toprakta yıkanma fazla olduğundan toprak, potas
bakımından fakirdir. Milli topraklar potasça zengindir. Ülkemiz şartlarında çavdar
gübrelemesinde ekimle beraber 4–6 kg/da P2O5 verilmelidir; çünkü fosfat bitkinin ilk
gelişme dönemlerinde köklerin daha fazla büyümesini ve daha derine gitmesini sağlar.
Fosforun bitki tarafından alınabilmesi için bitkinin kök büyüme alanı içerisinde, taneye
yakın yerde azotun bulunması gerekir. Çavdarda tohumla verilecek azot miktarı 1–2 kg/da
olmalıdır. Azotun büyük kısmı bitkinin büyümeye başladığı ilkbahar aylarında verilirse ürün
miktarı da artar. Azotun bu yönleri de düşünülerek kuru tarım alanlarında çavdara 4 kg/da
azot yeterlidir. Azotun 1/3’ü ekimle ve 2/3’ü de sapa kalkma döneminde verilmelidir.


Tritikale

Tritikale yetiştiriciliğinde, yapılacak toprak analizlerine göre gübreleme yapılmalıdır.
Genel olarak 600 kg/da dane verimi isteniyorsa kuru koşullarda 12 kg/da, sulu koşullarda ise
14 kg/da saf azotlu gübre verilmelidir. Azotlu gübre üç farklı dönemde uygulanmalıdır.

Tablo 3.2: Gübre uygulama zaman ve miktar tablosu

Serin iklim tahıllarının ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki
yapraklarına vermeye yarayan makinelere gübreleme makineleri denir. Gübre dağıtma
makineleri, gübrenin çeşidi ve dağıtım yöntemine göre çiftlik gübresi dağıtma makineleri ve
kimyasal gübre dağıtma makineleri olarak gruplandırılabilirler.
Çiftlik gübresi dağıtma makineleri büyük kapasiteli makinelerdir. Bu makinelerle
dekara 3-7 ton gübre atılabilmektedir. Genellikle vagon tipi makinelerdir. Dağıtma düzenleri
arkada, yanda ve ön yanda olabilir. Bunların kasa tabanı genellikle zincirli bir elevatörle
hareketli hâle getirilmiştir. Bu makineler hareketini genellikle traktör kuyruk milinden alır.
Kimyasal gübre dağıtımında kullanılan makineler santrifüj gübre dağıtma makineleri
olarak bilinirler. Diskli gübre dağıtma makineleri hareketini traktör kuyruk milinden alır ve
asılır tiptedir. Diskli gübre dağıtma makinelerinde kimyasal gübre depodan kendi ağırlığı ile
diskli dağıtıcıların merkezine düşer. Üzerinde kanatlar bulunan diskin dönmesi ile oluşan
santrifüj kuvvet etkisiyle tarlaya saçılır.
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Resim 3.5: Çiftlik gübresi ve kimyasal gübre dağıtım makinesi

3.3. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine
tarımsal savaş adı verilmektedir.

3.3.1. Serin İklim Tahıllarında Hastalık Etmenleri
Bitkinin normal yaşam sınırları içerisinde devam eden normal yaşam fonksiyonlarının
veya fizyolojik aktivitelerinin bitkiye zarar verecek düzeyde ve sürede bozulmasına
hastalanma denir. Serin iklim tahıllarının hastalanmasına neden olan etmenlere
hastalık / zarar etmenleri denir. Bu etmenler biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) etmenler
olabilir.

Şekil 3.1: Tahıllarda biyotik hastalık etmenleri

Buğdayda önemli hastalıklar, sürme, rastık, pas, kök-sap çürüklükleri, mozaik
virüsüdür. Önemli zararlılar ise süne, kımıl, ekin kurdu, bambul, nematodlardır.
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Resim 3.6: Tahıllarda pas hastalığı

Resim 3.7: Tahıl zararlıları (soldan sağa: zabrus, süne, kımıl)

Arpada hastalıklar ise rastık, çizgi yaprak lekesi, ağ lekesi, yaprak yanıklığı, kök-sap
çürüklükleridir. Önemli zararlıları ise zabrus, kımıl, süne ve bambuldur. Bunların dışında
akarlar, hububat hortumlu böceği, ekin sap arısı, ekin koşnili, ekin güvesi, afitler ve toprak
pireleri diğer önemli zararlılarıdır.
Yulafta; kara pas, açık rastık, kapalı rastık, sarı cücelik virüsü, yaprak yanıklıkları ve
yaprak lekeleri önemli bazı hastalıklardır. Zabrus, bambul, ekin güvesi, ekin koşnili, hububat
hortumlu böceği yulafta önemli bazı zararlılarıdır.
Çavdarda kınacık olarak tanınan pas hastalıklarından sarı olanı ender olmakla birlikte
bir miktar zarar yapar. Zarar daha çok yayla kesimlerinde ve ekimin geç yapıldığı yerlerde
görülmektedir. Kara pasta çavdarda etkili bir hastalıktır. Ancak daha az görülmektedir.
Çavdarın en tehlikeli hastalığı çavdarmahmuzu hastalığıdır. Başaklarda dane yerine
mahmuza benzer uzantılar çıkar. Bunların içerisinde insan ve hayvanlara zararlı tehlikeli
maddeler (mikotoksin) bulunur. Bu nedenle una ve yeme karışması istenmez. Zabrus,
bambul, kımıl, süne diğer serin iklim tahıllarında olduğu gibi çavdarda da etkilidir. Ancak
kımıl ve süne çevrede buğday veya buğdayın yabani formları varsa çavdardan önce bu
tahılları tercih eder.
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Resim 3.8: Çavdar mahmuzu hastalığı

Tritikale, yeni yayılmaya başlayan bir serin iklim tahıl grubu olduğundan tritikaleye
özgü hastalık ve zararlılar bilinmemektedir. Ancak buğday ve çavdara etki eden hastalık ve
zararlıların tritikaleye de etkili olduğu bilinmektedir. O nedenle çavdarmahmuzu gibi
hastalıklar ve tahıl zararlıları yakından izlenmelidir.
Serin iklim tahıllarında görülen hastalık ve zararlılarla yapılacak mücadele yöntemleri
şöyledir:

Şekil 3.2: Tahıl hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri

Kültürel mücadele kapsamında alınabilecek önlemler şunlardır:










Temiz tohumluk kullanımı,
Hastalık veya zararlıya dayanıklı çeşit kullanmak,
Erken veya geç ekim,
Ekim nöbeti uygulama,
Değişik toprak işleme teknikleri,
Sıra arası mesafe,
Sulu tarımda aşırı sulamadan kaçınma,
Hastalık veya zararlının gelişim döneminde olmayacak şekilde ekim ve hasat
tarihini ayarlamak,
Yeterli ve dengeli gübreleme sayılabilir.
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Fiziksel mücadele kapsamında hastalık ve zararlılarla mekanik ve termik (sıcaklık)
mücadele yapılabilir. Mekanik mücadele kapsamında hastalık ve zararlılarla bulaşık bitki
artıklarını sökülmeli ve tarladan uzaklaştırılmalıdır. Uzaklaştırılan bu bitki artıkları ya derine
gömülür ya da yakılır. Termik mücadelede ise sıcaklıkla toprak ısıtılması, güneş enerjisi ile
toprağın dezenfeksiyonu (solarizasyon), sıcak hava uygulaması gibi yöntemler vardır. Bu
yöntemler ancak küçük boyutta üretim alanları olan sera ve fidelik gibi alanlarda
uygulanabilir.
Kimyasal mücadele kapsamında tarımsal ilaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ilaçların
kullanımında amaç, bitkinin normal seyrini bozan etmenin ortadan kaldırılmasını sağlamak
veya etkisini azaltmaktır. Bu amaçla fungusit, insektisit, herbisit ve bakterisitler yoğun
olarak kullanılmaktadır.

Resim 3.9: Serin iklim tahıllarında tarımsal ilaçlama

Biyolojik mücadele kapsamında; hastalık ve zarar etmeni canlının doğal düşmanı olan
canlılar kullanılmaktadır. Bu yöntemin en önemli avantajı tarımsal ilaç kullanımını
azaltmasıdır. Örneğin tahıllarda önemli bir zararlı olan süne ile yapılan kimyasal mücadeleyi
azaltmak için biyolojik mücadele de kullanılmaya başlanmıştır.
Sünenin çok sayıda parazitoiti ve predatörü olan doğal düşmanları bulunmaktadır.
Örneğin sünenin popülasyonunu sınırlayan en önemli biyotik etmen, yumurta parazitoiti olan
Trissolcus cinsi böcekleridir. Bu böcek süne yumurtaları ile beslenir. Bunun yanında keklik
ve turaç gibi kuşlar da süne erginleri ile beslenir.

3.3.2. Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinelere ilaçlama makineleri veya bitki
koruma makineleri denilmektedir. İlaçlama makineleri, atılan ilacın özelliğine göre sıvı ve
katı ilaç dağıtan ilaçlama makineleri olarak iki büyük gruba ayrılabilirler. Serin iklim
tahıllarında hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan araçlar daha çok pülverizatörlerdir.
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Resim 3.10: Pülverizatör

Şekil 3.3: Memelerin birbirini örtmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek serin iklim tahıllarının bakımını yapınız.

İşlem Basamakları
 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

 Yabancı ot mücadelesi yapınız.

 Hastalık ve zararlılarla mücadele
ediniz.

Öneriler
 Bitkinin sulama dönemlerine dikkat ediniz.
 Gereksiz sulama yapmayınız.
 Gübreyi zamanında atınız.
 Gübrelemeden önce toprak analizi yapınız.
 Bitkinin ihtiyacından fazla gübre
kullanmayınız.
 Gübre atarken yağış veya sulama durumuna
dikkat ediniz.
 Yabancı ot mücadelesini ekimden önce
başlatınız.
 Yabancı ot mücadelesini yabancı otların
 2-4 yapraklı olduğu dönemde yapınız.
 Hastalık ve zararlıların zarar verme
zamanlarını tespit ediniz.
 Uygun mücadele yöntemlerini öğreniniz.
 Hastalıksız tohum kullanmaya özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Tansiyometre cihazı hava neminin ölçülmesinde kullanılan alettir.

2.

( ) Toprağın neminin yeterli olması durumuna tav adı verilir.

3.

( ) Tahıllarda sulama 60-65 cm’lik toprak katmanının su ile doyurulması veya 0-90
cm’deki eksik nemin tarla kapasitesine getirilmesi ile yapılır.

4.

( ) Serin iklim tahıllarının büyüme ve gelişmesinde önemli makrobesin elementleri
çinko, klor ve mangandır.

5.

( ) Azotlu gübreler buğday üretiminde üçe bölünerek uygulanmalıdır.

6.

( ) Arpanın dekardan kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum fazla olduğundan arpanın
bitki besin elementleri ihtiyacı da fazladır.

7.

( ) Kimyasal gübre dağıtımında kullanılan makineler santrifüj gübre dağıtma
makineleri olarak bilinirler.

8.

( ) Serin iklim tahıllarında seperatörler yabancı otlarla mücadelede kullanılan bir
araçtır.

9.

( ) Yulafın en tehlikeli hastalığı çavdarmahmuzu hastalığıdır.

10.

( ) Hastalık veya zararlıya dayanıklı çeşit kullanmak kültürel mücadele
yöntemlerindendir.

11.

( ) Serin iklim tahıllarında hastalanmasına neden olan etmenlere hastalık / zarar
etmenleri denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

12.

Aşağıdakilerden hangisi serin iklim tahıllarının gübrelemesinde kullanılan makro bitki
besin elementlerinden biri değildir?
A) Azot
B) Potasyum
C) Fosfor
D) Çinko
E) Kalsiyum
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13.

Aşağıdakilerden hangisi serin iklim tahıllarında zarara sebep olan zararlılardan biri
değildir?
A) Süne
B) Zabrus
C) Kımıl
D) Bambul
E) Pas

14.

……………….bitkinin gereksinim duyduğu sulama suyunun bitkinin kök bölgesi
yakınına az miktarlarda ve sık aralıklarla uygulanmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu tamamlayan en uygun ifadedir?
A) Karık sulama
B) Salma sulama
C) Damlama sulama
D) Tava sulama
E) Uzun tava sulama

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
Yetiştirdiğiniz serin iklim tahıllarının bakımlarını yapınız.
Serin iklim tahıllarının bakımı

Malzemeler

Sulama sistemi

Gübre ( ki myasal veya organi k)

Tarımsal mücadele ilacı

Pülverizatör

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yetiştirdiğiniz serin iklim tahıllarının toprağında tav kontrolü
yaptınız mı?
2. Bitkileri uygun zamanlarda suladınız mı?
3. Bitkileri uygun zamanlarda gübrelediniz mi?
4. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele ettiniz mi?

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

ARAŞTIRMA


Bölgenizde tahıl hasadının hangi aylarda yapılmaktadır? Araştırınız.



Hasat ve harmanda kullanılan araçlar nelerdir? Araştırınız.



Tahılların depolanmasında nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.

4. SERİN İKLİM TAHILLARININ HASAT HARMAN VE
DEPOLANMASI
4.1. Serin İklim Tahıllarında Hasat ve Harman
Hasat (derim); gelişme ve olgunlaşma dönemini tamamlamış tarımsal ürünlerin
bozulmadan, en az kayıp ile zamanında ve kısa sürede bulundukları yerden toplama, biçme,
koparma gibi yöntemlerle alınmaları ve işlenecekleri ya da harman edilecekleri noktaya
taşınmaları işlemidir. Tahıllarda hasat, sapın başağıyla birlikte biçilmesi ve harman yerine
taşınmasıdır.
Harman, hasat edilmiş tarımsal ürünün tüketime hazır hâle getirilmesi için
başağından, koçanından, kabuğundan, kavuzundan, sapından, samanından veya üzerinde
bulunduğu bitki aksamından ayırma ve temizleme işlemidir. Serin iklim tahıllarında taneler
başaklardan ayrılarak harman edilmiş olur.
Hasat döneminde büyüme yavaşlamış; ürün son şekil ve iriliğini almıştır. Ancak
üründe hızlı, gözle görülür, belirgin, fiziksel (renk, yapı), biyokimyasal ve fizyolojik
gelişmeler olmaktadır. Doğru hasat zamanı bu gelişmelerden yararlanılarak saptanır.

Resim 4.1: Buğdayın biçerdöverler ile hasadı
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4.1.1. Hasat Zamanı
Buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi serin iklim tahıllarında hasat, sarı olum-tam olum
arası dönemde yapılır. Bu zamanda sarı olumda bitki sararmış, yapraklar kurumuştur. Tane
tam kurumamış, madde birikimi sürmektedir. Su miktarı %29’dur. Tam olumda tüm bitki
kurumuş, tane sertleşmiştir. Döküme duyarlıdır. Su oranı %15 kadardır.

Resim 4.2: Hasada hazır hâle gelmiş buğday

Serin iklim tahılları hasat edilirken tane dökülmeye duyarlı olacağı için dikkatli
olunması gerekir. Hasat yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:


Tahılların hasat olgunluğuna ulaşmış olması gerekir: Buğday gibi serin
iklim tahıllarının birçoğunun hasadında danedeki nem oranının %12-14 arasında
(en ideali %13,5) olması uygundur. Ancak Karadeniz ve Marmara gibi kıyı
bölgelerimizde nem oranı %16-18 iken hasat yapılabilmektedir. Yine arpa için
danedeki nem oranı %15 ve daha altına düştüğünde hasat yapılır.



Hasat, hava neminin düşük olduğu saatlerde yapılmalıdır: Ülkemizin birçok
bölgesinde hasat döneminde geceleri çiy düşmekte ve sabah saatlerinde
genellikle saat 9-10 gibi çiy kalkmaktadır. Çiy kalkmadan yapılacak hasatta,
danelerin ayrılması zor olacağından dövme ünitesi vazifesini tam olarak yerine
getiremeyecektir. Bu durum da dövme ünitesi ile ayırma ve temizleme
ünitesinde yığılmalara ve dolayısıyla ürün kayıplarının artmasına sebep
olacaktır.



Hasatta kullanılacak gerekli araçların bakımları yapılmalıdır:
Biçerdöverden hasat sezonu boyunca en iyi şekilde yararlanabilmek; eğitimli
kullanıcı personelinin bulunması, günlük bakım ve kontrollerin yapılması, hasat
organizasyonuyla ilgili tedbirlerin alınması ve biçerdöverin tekniğine uygun
olarak kullanılması gibi hususlara bağlıdır.



Rüzgârlı havalarda yapılan hasatta dikkatli olunmalıdır: Rüzgârlı havalarda
biçim, yatık üründe olduğu gibi ürün kayıplarına sebep olmaktadır. Bu
nedenlerle parselin uzun olan boyları rüzgâr yana alınarak hasat edilmelidir.
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4.2. Hasat Şekilleri
Serin iklim tahıllarında ürün tümden hasat edilir. Tahıllarda ürünler elle veya mekanik
olarak hasat edilebilir. Elle hasatta orak kullanılırken mekanik hasatta tahıl hasat makineleri
kullanılır.

Resim 4.3: Buğdayın orak ile hasadı

Tahıl hasat makineleri tahılların biçilmesi, toplanması ve demet hâlinde bağlanmasını
sağlayan tarım makineleridir. Tahıl hasat makineleri; dolaplı orak makinesi, kanatlı orak
makinesi ve biçerbağlar orak makinesi olarak üç grup altında incelenebilir.

Şekil 4.1: Tahıl hasat makineleri

Dolaplı orak makinesinde biçme düzeni, biçme düzeninin üstünde bir dolap ve arkada
bir tabla vardır. Tahıl, biçme düzeni ile hasat edilir. Dolap tarafından biçme düzenine
yatırılır ve kesilen ürün arkadaki tablaya iletilir. Tablada belli bir miktar biriken başaklı
saplar, bir kişi tarafından yığınlar hâlinde tarlaya bırakılır.
Kanatlı orak makinesinde, normal biçme düzeninden ayrı olarak biçilen hububatı
düzgün aralıklarla makinenin sol tarafına bırakan ilave kanatlı tırmık düzeni bulunur. Bu
makinede dolap yerine kanatlı tırmık kullanılır. Hareketini tekerlekten ya da traktör kuyruk
milinden alan kanatlı tırmık sayesinde, saplar biçme düzenine yatırılır, kesilen saplar tablaya
iletilir ve tablada belli büyüklüğe gelen hububat yığını tabla üzerinden süpürülerek tarlaya
bırakılır.

Resim 4.4: Kanatlı orak makinesi ve biçerbağlar
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Harman makineleri ise sabit ve hareketli olmasına göre iki tiptir.

Şekil 4.2: Tahıl harman makineleri

Orak, tırpan, dolaplı ve kanatlı orak makinesi veya biçerbağlar gibi hasat makineleri
ile hasat edilen başaklı saplar; harmanlanmak üzere sabit harman makinesinin yakınına,
harman yerine taşınır. Ürün, yeri değiştirilmeden sabit olarak çalıştırılan harman makinesine
elle ya da bir iletici yardımıyla yedirilerek harman edilir. Harman makinelerinden sapdöver
harman makinesi ülkemize özgü olan sabit harman makinesidir.

Resim 4.5: Sapdöver harman makinesi

Hareketli harman makineleri, tarlada hareket ederek ürünü hem hasat ve hem de
harman eder. Hareketli harman makinelerinden biçerdöverler özellikle tahıl hasadında
yaygın olarak kullanılan; hasat, harman, ayırma ve temizleme işlemlerini aynı anda yapan
hareketli kombine tarım makinesidir.

Resim 4.6: Biçerdöver
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4.3. Depolama
Hasat edilen ürünler hasat sonrasında kullanım amacına göre çeşitli işlemlerden geçer.
Serin iklim tahılları hasat edildikten sonra hemen işlenmeyecek veya satılamayacaksa
muhafaza edilmek üzere depolara gönderilir. Ancak depolarda uygun şekilde muhafazası için
birtakım işlemlerden geçer. Bunlardan en önemlisi kurutmadır.
Kurutma, üründen su uzaklaştırılarak gerçekleştirilen bir dayanıklılık sağlama
şeklidir. Tahıllar hasada geldiklerinde su miktarı oldukça düşse bile bünyesindeki su miktarı
depolama için hâlâ yüksektir. Bunun için ürünün kurutulması gerekir.
Kurutma iki şekilde yapılabilir:




Doğal koşullarda (güneşte) kurutma: Doğal koşullardaki havanın kurutma
gücünden yararlanılır. Hava sıcak, kuru ve hareketli olmalıdır. Ürün ince bir
tabaka hâlinde serilerek; ara sıra alt-üst edilerek kurutulur. Kuruma süresi
koşullara bağlı ve değişkendir.
Zorunlu kurutma (kapalı sistemlerde): Özel kurutma sistemleri kullanılır.
Bunlar; ventilasyonla, vakumla, mikrodalga ile kurutmadır. Ventilasyonla
kurutmada, ısıtılan veya soğuk hava, ürün üzerine gönderilerek kurutma
sağlanır.

Kurutulan ürünler depolanmak üzere depolara gönderilir. Tahıl ürünlerinin alımından
satışına kadar geçen süre içerisinde dökme veya çuvallı olarak bulunduruldukları açık veya
kapalı yerlerde saklanmalarına depolama denir. Bu amaçla kullanılan yerlere depo adı
verilir.

4.3.1. Kapalı Yerlerde Depolama
Ürünler kuyularda, ambarlarda ya da silolarda saklanabilir. Buralar nemin kolayca
giremeyeceği, hastalık ve zararlılardan ari, karanlık bir ortamda ve ambar yan yüzeylerinin
1/5’i kadar ışıklanmayı sağlayan pencere yüzey alanı olmalıdır.


Kuyular

Anadolu’da çiftçilerin hâlen bir kısmı ürününü kuyularda saklamaktadır. Kuyu 1,5-2
metre derinlik, 1-1,5 metre genişlikte açılır. Alt yüzeyine 15-20 cm kalınlığında sap döşenir
bunun üstüne 5-10 cm kadar saman döşenir. Kıyıları da 10 cm kadar bir kalınlıkta sapla
çevrilir. Kuyunun ağzı oda içinde ise kayrak denilen yassı taşlarla kapatılır. Bugün toprak
üstü silolarda ürün 6-10 yıldan daha uzun bir süre için saklanamazken; kuyularda yüzyıllarca
saklanabilmektedir.
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Ambarlar

Türkiye'de kuyulardan başka en çok tahta, kerpiç, taş-tuğla ambarlar kullanılır. Ağaç
ve tahtalardan yapılmış ambarlar en uygunudur. Kerestede su oranı %6-7 kadar olup ürünün
su oranından daha azdır. Bu yüzden, ambarın yüzeyleri üründen suyu emer. Tahta ve ağaçta
gözenekler bol olduğundan havalanmayı da kolayca sağlar. Çelik ambarlarda durum
tersinedir. Çelik; dışarıdaki sıcaklığı içeriye kolayca iletir, havalanmaya da hemen hemen hiç
uygun değildir. Böcek ve hastalık zararları bakımından ise çelik ambarlar en iyisi, tahta
ambarlar en kötüsüdür.


Silolar

Büyük hacimli depolardır. Genellikle betonarme ve dikine yapılırlar. Dik yapılarda
alet-ekipman daha fazla ve taşıma giderleri yüksektir. Ancak boşaltma (yer çekimi ile) kolay
yapılır. Bugün beton ve çelik silolar yaygın durumdadır. Büyük kapasiteli silolar 25-30 m
yükseklik ve 12 m çapındaki toprak üstü beton silindirlerin ikili veya daha fazla paralel
sıralar hâlinde kurulmalarıyla meydana getirilir. Blokları meydana getiren bu silindirler
arasındaki taşıma işi, saatte 50 ton kadar ürünü taşıyabilen kayışlarla ya da çeşitli iletme
sistemleriyle sağlanır. Böylece, yüzlerce ton ürün saklayabilen bir silindirin birkaç saat
içinde kolayca aktarılabilmesi sağlanır. Alttan kuru hava gönderilerek havalandırma da
mümkün olduğundan, bu gibi modern silolarda ürün saklama çok daha iyidir. Her yarım
metre arayla konulacak elektronik termometrelerle her silindirin sıcaklıklarını kontrol etmek
mümkündür. Silonun her silindirinin tüm derinliklerindeki sıcaklık ve nem durumu, kontrol
odalarındaki tablolardan izlenebilir.

Resim 4.7: Farklı şekillerde silolar

4.3.2. Açıkta Depolama
Ambar ve siloların yetersiz kaldığı iyi ürün yıllarında, serin iklim tahılları taneleri
açıkta depolanabilmektedir. Açıkta depolama kısa zaman için yapılacak ise sabit tesislere
oranla daha az masraflı olmaktadır.
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Bu şekildeki depolamada, tanelerin bozulması ve diğer şekillerdeki kayıp oranı,
silolara göre çok daha fazla olmaktadır. Açıkta depolama kurak ve sıcak iklim bölgelerinde
daha başarılı olmakta ve tane kaybı en az düzeye inmektedir. Bu bölgelerde özellikle
depolama anında tanelerin su oranı düşüktür. Orta Anadolu gibi iklimlerde, su oranı düşük
olan serin iklim taneleri iyi izole edilmiş açık depolarda 2-3 yıla kadar saklanabilmektedir.
Tanedeki su oranının %14 ve daha fazla olduğu nemli iklimlerde ise açıkta depolamada tane
kaybı fazla olmaktadır. Bu şekildeki depolama nemli iklimlerde fazla uygulanmaz.
Açıkta depolama için yağmur sularının kolayca akabileceği ve suyun göllenmesine
olanak vermeyecek yüksek yerler seçilmelidir. Genellikle taban genişliği 7-8 m, uzunluğu
ürün miktarına göre değişen boyutlarda dikdörtgen yerler hazırlanır. Toprak yüzü iyice
bastırılır. Oluşturulan dikdörtgenin etrafı 30-40 cm derinlikte kanallar ile çevrilir. Ürünün
yığılacağı taban kısmına önce polietilen serilir ve üzerine 15-20 cm kalınlıkta kuru tahıl sapı
döşenir. Bu şekilde hazırlanan zemin üzerine tahıl taneleri yığılır. Yığın tamamlandıktan
sonra serin iklim tahılları, özellikle buğday taneleri üzerine yine tabanda olduğu gibi 15-20
cm kalınlıkta kuru sap demetleri konur. Üzerine tüm yığını yağıştan koruyabilecek şekilde
polietilen örtülür. Üstteki polietilenin yan uçları yığının etrafında açılmış olan çukurlara
biraz girmelidir. Polietilenin üzerine de 10-15 cm toprak örtülür.

4.3.3. Depolanmada Tahıl Tanesinde Meydana Gelen Değişimler


Kızışma

Genellikle ambar içine giren hava sıcaklığı düşerken nispi nemi yükselmektedir.
Nemin yükselmesi mikroorganizmanın çalışmaya başlamasına neden olur. Mikroorganizma
çalışmaya başladıkça bu kez sıcaklık yeniden yükselir. Sıcaklık yükselince o kısımlardaki
taneler çimlenmeye başlar ve bu olay bütün ambara hızla yayılır. Bu olaya kızışma denir.


Kokuşma

Gerek ürün bünyesindeki protein ve karbonhidratların parçalanması, gerekse
mikroorganizmaların faaliyeti sonucu meydana gelen fermantasyon sonrası ekşi-tatlı, alkol
kokuları ile kükürt kokuları oluşabilir. Bu kokular ürüne sindiğinde bu kokuyu yok etmek
mümkün olmaz.


Küflenme

Tahıl tanelerindeki rutubetin ve ortam sıcaklığının yükselmesi hâlinde taneler üzerinde
küf mantarları faaliyete geçerek kısa sürede gelişir. Koloniler oluşturarak tanelerdeki nişasta
ve proteinleri parçalar. Küfler, tanede kimyasal değişikliklere neden olur ve ürünler gerek
insan gerek hayvanlar tarafından kullanılamaz hâle gelir.
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Çimlenme

Su ve sıcaklık bir araya geldiğinde tohum su çekerek şişer ve tahıl filiz vermeye
başlar. Çimlenme adı verilen bu olayda tahılın gıda değeri tamamen yok olur ve besin olarak
kullanılamaz hâle gelir.


Haşereleşme

Ürünün depoda ambar zararlılarının faaliyetleri sonucu tahrip olmasıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek serin iklim tahıllarının hasat ve harmanını
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Serin iklim tahıllarının hasat ve
harmanını yapınız.

 Başakları elle kontrol ederek danelerin
sertliğine bakınız.
 Başaktaki dane dökme durumunu kontrol
ediniz.
 Bitkinin saplarını kontrol ederek kuruma
durumuna bakınız.
 Hasada başlamadan önce tarladaki çiy
durumunu kontrol ediniz.
 Uygun ekipman ve malzemelerinizi
hazırlayınız.

 Ürünü uygun şartlarda depolamaya
hazırlayınız.

 Ürünü depoya almadan önce açık veya kapalı
alanda kurutunuz.

 Depoyu hazır hâle getiriniz.

 Ürünü depolayınız.

 Verilen talimatlara göre depo kontrollerini
yapınız.
 Deponun aydınlık olmasına dikkat ediniz.
 Deponun ve ürünün nem durumuna dikkat
ediniz.
 Depo kayıtlarını gözden geçiriniz ve amirinize
gerekli uyarıları yapınız.
 Depoların temizlik ve bakımını yapınız.
 Kemirgen ve haşerelere karşı gerekli tedbirleri
alınız ve alınan tedbirleri gözden geçiriniz.
 Yığın tabanını sıkıştırınız.
 Dökme yığınların da yüksekliğini
hesaplayınız.
 Çuvalla depolama için zemini izole ediniz.
 Çuvalları diziniz.
 Yığın yüksekliğini ve aralıklarını ayarlayınız.
 Belirtilen yükseklikte ürünü saklayınız.
 Ürünlerin nispi nemini kontrol ediniz.
 Ambar ve hangarların temizlik ve bakımını
yapınız.
 Rutin ambar ve hangar kontrollerini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Tahıllarda hasat, sapın başağıyla birlikte biçilmesi ve harman yerine taşınmasıdır.

2.

( ) Serin iklim tahıllarında taneler başaklardan ayrılarak harman edilmiş olur.

3.

( ) Elle hasatta orak kullanılırken mekanik hasatta tahıl hasat makineleri kullanılır.

4.

( ) Buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi serin iklim tahıllarında hasat, sarı olum-tam olum
arası dönemde yapılır.

5.

( ) Hareketli harman makineleri, tarlada hareket ederek ürünü hem hasat ve hem de
harman eder.

6.

( ) Kızışma, üründe su uzaklaştırılarak gerçekleştirilen bir dayanıklılık sağlama
şeklidir.

7.

( ) Haşereleşmede; su ve sıcaklık bir araya geldiğinde tohum su çekerek şişer ve tahıl
filiz vermeye başlar.

8.

( ) Ürünün depoda ambar zararlılarının faaliyetleri sonucu tahrip edilmesine kızışma
denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

Aşağıdakilerden hangisi serin iklim tahıllarını depolarken tanede meydana gelen
değişimlerden biri değildir?
A) Çimlenme
B) Kızışma
C) Haşereleşme
D) Kokuşma
E) Olgunlaşma

10.

……………….. üründe su uzaklaştırılarak gerçekleştirilen bir dayanıklılık sağlama
şeklidir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Tutuklama
B) Kurutma
C) Kızışma
D) Çimlenme
E) Olgunlaşma
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11.

Aşağıdakilerden hangisi hareketli harman makinelerinden birisidir?
A) Biçerbağlar
B) Biçerdöver
C) Sapdöver
D) Kanatlı orak makinesi
E) Dolaplı orak makinesi

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
Serin iklim tahıllarının hasadını ve depolanmasını gerçekleştiriniz.


Serin iklim tahıllarını depolamak


Malzemeler
o
Hasat ekipmanları
o
Harman ekipmanları
o
Çuval
o
Kürek
o
Branda veya bez
o
Depo

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

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

Evet

Hayır

Hasat için gerekli ekipmanları hazırladınız mı?
Hasat edilen ürünleri harman ettiniz mi?
Harman edilen ürünleri kuruttunuz mu?
Depoyu uygun saklama için hazırladınız mı?
Ürünleri çuvallara doldurdunuz mu?
Ürünlerin yüksekliğini ayarladınız mı?
Çuvallar arasında boşluk bıraktınız mı?
Çuvalların üzerini örttünüz mü?

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Serin iklim tahıllarının bitkisel özelliklerini açıklayabildiniz mi?
2. Serin iklim tahıllarında ekim yatağı hazırlayabildiniz mi?
3. Serin iklim tahıllarının ekim işlemleri ile ilgili durumları açıklayıp
ekim yapabildiniz mi?
4. Ekim işlemlerinde kullanılan araç gereçleri sıralayabildiniz mi?
5. Serin iklim tahıllarının gerekli bakım işlemleri ile ilgili durumları
açıklayıp gerekli bakımları yapabildiniz mi?
6. Serin iklim tahıllarının hasat-harman ve depolanması ile ilgili
durumları açıklayabildiniz mi?
7. Serin iklim tahıllarını uygun şartlarda hasat edip depolayabildiniz 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 ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
C
D
C
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
C
E
A
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
D
E
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
E
B
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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