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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye yağ bitkilerini tanımlayıp, ekimini,
bakımını, hasadını ve depolama yapma bilgi ve
becerilerini kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Yağ bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde,
yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapısını
açıklayabileceksiniz.
2. Yağ bitkilerinde bitki türüne göre ekim
yapabileceksiniz.
3. Yağ bitkilerinde bitki türüne göre bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.
4. Yağ bitkilerinin bitki türüne göre hasat ve hasat sonrası
işlemleri yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf)
Donanım: Ayçiçeği, kolza (kanola), aspir, susam, yer
fıstığı, haşhaş bitkileri, CD, resimler, broşür, afiş, poster
internet.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yeryüzünde tohumlarında yağ içeren çok sayıda bitki olmasına rağmen, bugün
sanayide işlenerek tohumlarından yağ elde edilen bitkilerin başında; soya, ayçiçeği, çiğit
(pamuk), kolza, yer fıstığı, susam, aspir, hintyağı, haşhaş, keten, kenevir, jojoba, mısır (mısır
özünden), zeytin, hurma ve hindistan cevizi gelmektedir. Sahip olduğu farklı iklim
özellikleri nedeniyle Türkiye’de, jojoba, hurma ve Hindistan cevizi dışındaki yağlı tohumlu
bitkilerin tümü başarıyla yetişebilmektedir.
Yağlı tohumlu bitkiler iki açıdan oldukça önemlidir. Bunlardan en önemlisi bu
bitkilerin önemli birer besin maddesi olmasıdır. Çünkü günlük beslenme faaliyetlerimiz
içerisinde yağlar önemli bir yer tutmaktadır. Verdiği enerji bakımından diğer besin grupları
ile kıyaslandığında (karbonhidrat ve yağ) ilk sırada gelmektedir. Elzem gıdalardan olan
bitkisel yağların, Türkiye’de kişi başına tüketimi 20 litre civarındadır ve ileriki yıllarda,
gelişmiş ülkeler seviyesi olan 24-25 litreye yaklaşması beklenmektedir. Diğer bir önemli
husus ise yağlı tohumlu bitkilerin temin edilmesidir. Ülkemiz yağ ihtiyacının yaklaşık yarısı
yurt içinde üretilen yağlı tohumlardan karşılanmakta olup, kalan miktar yağlı tohum ya da
bitkisel yağ ithalatı ile karşılanmaktadır. Öyle ki yağlı tohum ithalatı için milyonlarca dolar
ithalat yapmaktayız. Bu nedenle doğru ve verimli bir bitki üretimi hem insan beslenmesi
hem de ekonomi açısından oldukça önemli bir konudur.
Bu modülde sizlere yağlı tohumlu bitkilerin (Ayçiçeği, soya, kolza, aspir, haşhaş, yer
fıstığı ve susam) bitkisel özellikleri, ekimi, bakım (çapalama, sulama, gübreleme vd.) ve
hasat işlemlerinden bahsedilmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Yağ bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum
yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Günlük beslenmemiz içerisinde yağlar neden önemlidir? Araştırınız.



Yağ üretiminde kullanılan bitkiler nelerdir? Araştırınız.



Yağ üretiminde bitkilerin hangi kısımlarından yararlanılmaktadır? Araştırınız.



Yaşadığınız yerde yetişen yağ bitkileri nelerdir? Örnekler toplayınız.



Bilgilerinizi rapor haline getirip arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. YAĞ BİTKİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1.1. Bitkisel Yağlar ve Önemi
Yağlar, proteinler ve karbonhidratlar insan organizması için 3 temel besin maddesini
oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde enerji kaynağı olarak yağlar ayrı bir öneme sahiptirler.
Çünkü 1 gram yağın vücutta yakılması sonucu 9,3 kalorilik bir enerji ortaya çıkarılmasına
rağmen, 1 gram proteinin sağladığı enerji miktarı 4 kalori ve 1 gram karbonhidratın sağladığı
enerji ise 4,5 kaloridir.
Normal bir insanın günlük faaliyetlerini yerine getirebilmesi için toplam 2800-3000
kaloriye gereksinim vardır. Bunun % 30-35’ini (850-900 kalori) yağlardan alması
gerekmektedir. 1 gram yağın 9,3 kalorilik enerji verdiği göz önüne alındığında, bir insanın
günde 95 gr yağ alması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu da yılda kişi başına yaklaşık 23 kg
yağ tüketimi demektir.
İnsan beslenmesinde önemli bir enerji kaynağı olmasının yanında diğer önemli
etkileri şunlardır:




A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminleri içerirler.
Vücut yapısının gelişmesi için gerekli esansiyel yağ asitlerinin kaynağını teşkil
ederler.
Yemeklere lezzet ve tat kazandırırlar.
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Midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler.
Organların dış etkilerden korunmasını sağlarlar.
Sanayi de ham madde olarak kullanılırlar.

1.2. Yağ Bitkilerinin Genel Özellikleri
1.2.1. Ayçiçeği
1.2.1.1. Ekonomik Özellikleri
Ayçiçeği dünyada uygun iklime sahip birçok ülkede yetiştirilen önemli bir yağ
bitkisidir. Ayçiçeği bitkisi ülkemizin farklı yörelerinde günebakan, gündöndü ve gün çiçeği
isimleriyle de bilinmektedir. Ayçiçeği tek yıllık bir bitki olup yüksek oranda yağ
içermektedir. Ülkemiz ekonomisi için önemli bir yağ bitkisidir.
Dünya’da ayçiçeği üretimi son yıllarda 23 milyon ton civarında olup Türkiye üretime
ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Dünya ayçiçeği üretimi son yıllarda 23 milyon ton
civarında olup, Türkiye üretimde ve ekim alanlarında ilk on ülke arasında yer almaktadır.
Ülkemizde yağlık ayçiçeği üretimi, genelde Trakya ve Marmara Bölgesinde
yoğunlaşmışken, çerezlik üretimi ise, çoğunlukla iç ve Doğu Anadolu Bölgesinde, az
miktarda diğer bölgelerde de ekimi yapılmaktadır. Ülkemiz yağlık ayçiçeği ekim alanları
son yıllarda iklim koşullarına ve uygulanan fiyat politikalarına bağlı olarak çerezlikte 0,9-1
milyon dekar ekim alanı, üretimi de 140-170 bin ton, iken; yağlıkta ekim alanı 5-5,5 milyon
dekar ekim alanı, üretimi ise artış göstererek yaklaşık 1,5 milyon ton üretim gerçekleşmiştir.
Yağlık ayçiçeği üretiminde yıllar içerisinde uygun verimli çeşitlerin ekimi ile birim alandan
alınan verimde de artış gerçekleşmiştir. Ayçiçeği ekim alanları, mekanizasyona en uygun
bitki olması ve fazla işgücü gerektirmemesi nedeniyle, değişik yörelerde yıldan yıla
artmaktadır.

Resim 1.1: Ayçiçeği tarlası

Günümüzde dünya bitkisel ham yağ üretiminin yaklaşık %13’lük bölümü
ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizde ise bitkisel ham yağ üretiminin %46’sı
ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama 220-380 bin ton ayçiçeği yağı
üretilmektedir.
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Resim 1.2: Ayçiçek yağı

Ayçiçeği bitkisini önemli kılan başlıca unsurlar şunlardır:














Ayçiçeği yağı, sıvı olarak yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Diğer bitkisel yağlarla karıştırılarak yemeklik ve sofralık margarin olarak da
tüketilmektedir.
Yağlı boya, plastik, sabun ve kozmetik ürünler yapımında ham madde olarak
kullanılmaktadır.
Yanmış ayçiçeği sapından elde edilen külde yüksek oranda (%36–40) potasyum
bulunmaktadır. Bu küller tarlaya serpilmek suretiyle gübre olarak
değerlendirilmektedir.
Ülkemizde çerezlik olarak kullanılmaktadır.
Ayçiçeğinin sap ve tablaları kağıt yapımında kullanılmaktadır.
Ayçiçeği bitkisi, soya ve mısır gibi bitkilerle karışık olarak ekilerek yeşil yem
ve silaj yapılarak hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır.
Yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan ayçiçeği küspesinde yüksek oranda
(kabuklu %32,3 kabuksuz %46,8) protein bulunmaktadır. Bu nedenle, karma
yem üretiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Soya küspesinden sonra enerji değeri en yüksek (2260 kcal/kg) yağlı tohum
küspesidir.
Dünyadaki yağlı tohum küspesi üretiminin yaklaşık %6,8’i ayçiçeği bitkisinden
karşılanmaktadır.
Ayçiçeği bir çapa bitkisidir.
Kendisinden sonra ekilen bitkilere temiz ve havalanmış bir toprak
bırakmaktadır. Bu nedenle iyi bir ekim nöbeti bitkisidir.
Hasat sonrası arta kalan sapları ile tohum kabukları yakacak olarak
değerlendirilmektedir.
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1.2.1.2. Ayçiçeğinin Bitkisel Özellikleri


Kök: Ayçiçeği saçak köklü bir bitkidir. Saçak kökler, toprak içerisinde 10-15
cm derindeki ana kök üzerinden çıkarlar ve 60-150 cm yanlara doğru gelişirler.
Ayçiçeğinde saçak köklerin gelişmesi genellikle toprağın üst kısmındaki 30-60
cm’lik derinlikte yoğunlaşmaktadır. Ayçiçeğinde genelde kuvvetli bir kök
sistemi mevcut değildir. Ancak, son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları ile
kuvvetli kök sistemine sahip kısa boylu çeşitler ıslah edilmiştir (yatmaya karşı
dayanıklı).

Şekil 1.1: Ayçiçeği kökü





Sap: Ayçiçeğinde saplar dik olarak büyür. Uzunluğu 50-500 cm, sap kalınlığı
ise 1-10 cm arasında değişmektedir. Ayçiçeğinde sap uzunluğu; boğum sayısı
ve boğum araları mesafesine göre değişmektedir. Bitkideki boğum sayısı
arttıkça, sap incelmekte ve uzunluk artmaktadır. Kısa boylu çeşitlerde boğum
sayısı azalmakta ve sap kalınlaşmaktadır. Ayçiçeğinde sap ve yaprakların
üzerleri tüylerle kaplıdır. Sap odunsu ve iç kısmı süngerimsi öz maddesi ile
doludur. Sapta meydana gelebilecek dallanma tohum verimini olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayçiçeğinde dallanma farklı şekillerde olmaktadır. Ayçiçeği
tarımının başladığı ilk yıllarda, üretimde kullanılan çeşitler dallanmakta ve
boyları uzun olmaktaydı. Makinalı hasadın başlamasıyla birlikte, dallanmayan
kısa boylu çeşitler ıslah edilmiştir. Bugün üretimi yapılan ayçiçeği çeşitlerinde
tek tabla oluşmaktadır.
Yaprak: Ayçiçeği tohumu çimlendiğinde, toprak yüzünde iki adet kotiledon
yaprak oluşur. Daha sonra bunların arasında ilk bir çift gerçek yapraklar çıkar.
Ayçiçeğinde yaprak şekli tersine piramit şeklinde olup, geniş yaprak ayasına
sahiptirler. Yaprak ayasının kenarları genellikle düzdür. Yapraklar uzun bir
yaprak ayası ile ana gövdeye bağlanırlar. Bitkide oluşan yaprak sayısı çeşit
özelliğine bağlı olarak 8-70 arasında değişmektedir. Yaprakların üzeri tüylerle
kaplıdır ve yaprak rengi yeşildir.
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Resim 1.3: Ayçiçeği bitkisinde sap ve yapraklar



Çiçek: Ayçiçeğinde ana sap ve yan dallar bir çiçek tablası ile son bulur.
Çiçekler, tabla üzerinde yer almaktadır. Yeni oluşan çiçek tablası brakte
yapraklarla kaplı olup, tablanın büyümesi ile birlikte brakte yapraklar açılır
içerisinden tabla ortaya çıkar. Tablanın dış kısmında 3-4 sıra halinde değişime
uğramış muhafaza yapraklar (brakte yapraklar) bulunur. Çiçek tablasının iç
kısmında iki sıra halinde sayılan 50-70 arasında değişen yalancı çiçekler
bulunur. Bunların görevi böcekleri cezbetmektir. Ayçiçeği tablası yuvarlaktır.
Çeşit özelliğine bağlı olarak 6-75 cm çapında değişmektedir. Tabla yüzeyi dış
bükey (konkav), iç bükey (konveks) veya düz olabilmektedir. Ayçiçeğinde
gerçek çiçekler tabla üzerinde bulunur. Tabla büyüklüğüne bağlı olarak 7003000 adet çiçek oluşmaktadır. Tabla üzerinde çiçekler dış kısımdan içeriye
doğru açarlar. Günlük 1-4 sıra çiçek açar ve bu şekilde çiçeklenme 5-10 gün
devam eder. Tabla çapına bağlı olarak bu süre uzamaktadır. Ayrıca, havanın
bulutlu ve serin olması halinde, yine, çiçeklenme uzamaktadır. Bu nedenle de,
tabla üzerindeki tohumların olgunlaşması farklı zamanlarda olur. Ayçiçeğinin
kültür çeşitlerinde ışığa yönelme (Helio= güneş, -tropizm= yönelme) vardır.
Çiçek açtığında, sabahleyin tabla yüzeyi doğuya bakar, güneş yönünde hareket
ederek akşamüzeri tamamen batıya döner. Bulutlu havalarda bu hareket olmaz.

Resim 1.4: Ayçiçeği bitkisinin çiçek ve tohumları
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Tohum: Döllenmeden sonra yumurtalık gelişerek içerisinde tohum bulunan
meyveyi oluşturur. Meyve kabuğu sert yapılı olup, rengi beyaz, siyah gri veya
alaca renkte olabilmektedir. Tablanın dış kısmında oluşan meyveler iri, içeriye
doğru küçülmektedir. Çoğunlukla tablanın orta kısmında steril bir alan bulunur
ve bu kısımda tohum oluşmaz. Ayçiçeğinde oluşan meyveler 7-25 mm
uzunluğunda, 4-13 mm genişliğinde olabilmektedir. Ayçiçeğinde 100 tohum
ağırlığı 4-20 gram arasındadır. Yağlık çeşitlerde tohumlar küçük, çerezlik
çeşitlerde ise iridir. Meyveler uzun, oval ve yuvarlak olabilmektedir.

Resim 1.5: Ayçiçeği tohumları

Ayçiçeği tohumlarında kabuk oranı çeşit özelliğine bağlı olarak %17-32 arasında
değişmektedir. Kabuklu ayçiçeği tohumunda %36-55 arasında değişen oranlarda yağ
bulunmaktadır. Ayçiçeği tohumlarında %17-18 oranında protein bulunmaktadır. Yağ
alındıktan sonra geriye kalan küspedeki protein oranı, %32-47’ye yükselmektedir. Bu
nedenle ayçiçeği küspesi değerli bir yem katkı maddesidir.

1.2.2. Soya
1.2.2.1. Soyanın Ekonomik Önemi
Anavatanı Çin ve Kore gibi Uzak Doğu ülkeleri olan soya ilk olarak 1930’lu yıllarda
ülkemizde ekilmeye başlanmıştır. Uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz bölgesinde ekimi
yapılmış ancak daha sonraları Ege ve Akdeniz bölgelerinde ikinci ürün olarak ekilmeye
başlanmıştır. Adana ve Osmaniye illeri ulusal soya üretimimizin %80-85’ini karşılamaktadır.
Soya % 18-20 oranındaki yağıyla dünyada tüketimi yapılan yemeklik bitkisel yağ ve
% 35-45 oranındaki yüksek protein içeriği dolayısıyla da hayvan yemlerin ana kaynağı
durumundadır. Bu zengin içeriğinden dolayı gıda sektöründe bolca kullanılır. Bugün
gelişmiş ülke piyasalarında, soyanın sütü, peyniri, filizi, sosu, dondurması, eti, unu,
mürekkebi, ipliği, mumu ve benzinine kadar pek çok sanayi ürünü bulunabilmektedir.
Baklagil bitkisi olarak soya, toprağa azot kazandırarak, kendisinden sonra ekilecek
ürünlerde verimi arttırır ve gübre tasarrufu özelliğiyle de, ekim nöbeti için uygun bitkilerden
birisidir.
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1.2.2.2. Soyanın Bitkisel Özellikleri


Kök: Soya kazık köklü bir bitkidir. Toprak ve yetiştirme şartlarına göre kazık
kök, 2-2,5 m derinlere kadar inmektedir. Toprak yüzeyinden itibaren 10-15 cm
derinlikte ana kökten, yan kökler meydana gelir ve yan kökler önce 40-75 cm
yanlara doğru gelişirler daha sonra aşağıya doğru uzayarak 180 cm derine kadar
inerler. Soyada ana kök ve yan kökler üzerinde nodoziteler (şişkinlik) bulunur
(Resim 1.7). Bunlar azot bağlayıcı bakteriler (Rhizobium bredy japonicum)
tarafından meydana getirilirler. Bu bakteriler bitki köklerine yerleşerek, bitki öz
suyu ile beslenirler, bu arada havanın serbest azotunu bitki köklerinde
nodoziteler halinde depo ederek, bitkilerin ihtiyaç duydukları azotun büyük bir
kısmını karşılarlar. Bu bakteriler tohum çimlenmesinden 10-15 gün sonra
faaliyete geçerler. Bu olay mutualist (birlikte yaşama) örnektir.

Resim 1.6. Soya köklerinde azot bağlayıcı bakteriler ve nodoziteler



Sap: Yabani soya çeşitlerinde sap, yatık ve sarılıcı olarak gelişmesine karşın,
kültür formlarında dik olarak gelişmektedir. Soyada sap, boğumlardan meydana
gelmektedir. Sapları dik ve sert yapıda olup, üzeri sık tüylerle kaplıdır. Bitki
boyu çeşide, ekim zamanına ve bakım şartlarına bağlı olmakla birlikte 60-170
cm arasında değişebilir. Erkenci çeşitler daha kısa ve az yapraklı, geççiler ise
daha uzun boylu ve bol yapraklıdır.

Şekil 1.2: Ekim sıklığına göre soyada dallanma durumu (a. Sık ekimde b. Normal ekimde c.
Geniş ekimde)
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Yaprak: Soya yaprağı genellikle 3 yaprakçıktan meydana gelmektedir. Bazı
çeşitlerde yaprakçık sayısı 5, 7, 9 veya 11 arasında değişmekte, yaprakçıklar dar
veya geniş, oval veya uzun şekilde olabilmektedir Yapraklar yeşil renkli olup,
üzerinde tüyler bulunmaktadır. Soyanın fazla yapraklı olması istenilen bir
özellik olup, verimle yakın ilişkisi saptanmıştır. Yaprak koltuklarından çiçek
sürgünleri meydana gelir.

Şekil 1.3: Soya yaprak şekilleri



Çiçek: Yaprak koltuklarında, 3-15 adet kısa saplı çiçek bir arada bulunur.
Ancak, bu çiçeklerin bir kısmı bakla bağlama sırasında dökülür. Çiçek rengi
çeşitlere göre değişmek üzere beyaz veya mor renkte olabilir. Soyada kendine
döllenme söz konusudur.

Resim 1.7: Soya çiçeği



Tohum: 3-5 cm uzunlukta ve 1 cm kalınlıkta olan soya baklaları, hafif boğumlu
ve tüylü olup, içlerinde genellikle 2-3 tohum bulunur. Yeşil renkli baklalar
olgunlaşma döneminde sarı ya da kahverengiye dönüşür. Normal olarak bir
bitkide 30-40 bakla bulunurken, bu rakam uzun boylu. , bol dallı bitkilerde
200’ün bile üstüne çıkabilmektedir. Soya tohumları yassı ya da yuvarlak
şekillidir. Tohum kabuğu ise, sarı veya kahverenginin değişik tonlarındadır.
Tohum göbeğinin rengi, en belirgin çeşit özelliği olarak beyaz, sarı, kahverengi,
gri, yeşil ya da siyah olabilir. Tanelerde protein oranı % 40-45 ve yağ oranı da
% 18-22 arasında değişir. Yağı alınmış soya küspesi insan beslenmesi yanında,
çok değerli bir hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır.
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Şekil 1.4. Soyada meyve ve tohumlar

Soya proteininde bulunan yüksek orandaki lizin (% 6,5) hayvan beslenmesi
bakımından çok önemlidir. Vücutta sentezlenmeyen lizin, dışardan hazır olarak hayvan
vücudunda olması gerekmektedir. Tahıllar lizin bakımından çok fakir oldukları için, kaba
yem üretiminde, soya küspesi ilave edilmek suretiyle, yemlere lizin takviye edilmekte ve bu
şekilde hazırlanan yemlerin besleme değeri yükselmektedir. Özellikle kanatlı hayvanların
beslenmesinde lizin çok önemli esansiyel aminoasitlerden birisidir.

1.2.3. Aspir
1.2.3.1. Aspirin Ekonomik Özellikleri
Aspir bitkisi ülkemizde yalancı safran, Amerikan safranı veya boyacı safranı gibi
isimlerle tanınmaktadır.

Resim 1.8: Aspir tarlası
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Aspir bitkisi ilk olarak Asya kıtasının güneyinde, Orta Doğu’da ve Akdeniz
ülkelerinde yetiştirilmiş ve buradan dünyaya yayılmış bir bitkidir. Önceleri tıbbi amaçlarla
ve çiçeğindeki boya maddesinin gıda ve kumaş boyacılığında kullanılması amacıyla
yetiştirilmiş, daha sonra ise tohumundaki yağı için yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca
içerdiği linoleik (Omega-6) ve oleik (Omega-9) yağ asitleri içermesi sebebiyle yemeklik yağ
üretiminde kaliteli bir yağ bitkisidir, bunun yanında biyodizel yapımında kullanılabilen ve
küspesi hayvan yemi olarak değerlendirilen bir bitkidir.
1.2.3.2. Aspirin Bitkisel Özellikleri


Kök: 2-3 metreye kadar derinlere inebilen kazık kök yapısına sahiptir. Kazık
kök etrafında çok sayıda ince ikincil kökler oluşmaktadır. Bu kökler 60-90 cm
kadar uzayabilmektedir. Köklerinin derine inebilmesi özelliği ile bitkiye
toprağın büyük bir kısmından su ve besin maddelerini çekme yeteneğini
kazandırmıştır.

Resim 1.9: Aspir kökü





Sap: Sapları kuvvetli, silindir yapıda, dip kısmı oldukça kalın, dallanmanın
artması ile daha ince yapıya dönen, tüysüz, düz ve açık gri veya yeşilimsi beyaz
renktedir. Bitki boyu, bir çeşit özelliği olup, iklim ve kültürel uygulamalardan
etkilenmektedir. Genel olarak aspir 80-120 cm boylanabilen, geniş yapraklı bir
bitkidir. Ana sapta 15-20 cm uzunluğunda yan dallar oluşturmaktadır.
Yaprak: Yaprak iriliği ve şekli, teksel bitkilerde ve çeşitler arasında oldukça
farklılık getirmektedir. Yaprak genişliği 2,5-5 cm, uzunluğu ise 10-15 cm
arasında değişim göstermektedir. Yapraklar gövdenin alt kısmında genellikle
büyük ve derin dişlidir. Çiçeklerin etrafını saran çiçek sapı yaprakları (brakte)
yumurta şeklinde ve sert yapıdadır. Yapraklardaki dikenlilik, bir çeşit özelliği
olmakla beraber dikenli çeşitlerde alt yapraklardan üst yapraklara gittikçe
artmaktadır. Yaprak ve gövdedeki dikenlilik tarla kenarlarında aspirin çit bitkisi
olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
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Resim 1.10: Aspir yaprağı ve çiçeği





Çiçek: Aspir çiçekleri sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renkte olup tabla
şeklindedir. Bir bitkideki tabla sayısı 5-50 arasında değişir ve her tablada
yaklaşık 100 çiçek bulunur. Aspir 20-25 günde çiçeklenir ve kendine döllenme
görülür.
Tohum: Kalın, sert ve lifli meyve kabuğuna sahiptir. Genel olarak tanede
kabuk oranı % 50 civarındadır. Tohum kabuğu beyaz, krem rengidir. Meyve
kabuğunda diken olmamakla beraber bazı çeşitlerde hafif dikene
rastlanmaktadır. Bin tane ağırlığı 40-50 gr arasında değişim göstermektedir.
Aspir tohumu ayçiçeği tohumuna benzese de beyaz renkli olması nedeni ile
kolayca ayırt edilebilir.

Resim 1.11: Aspir tohumu

1.2.4. Kolza (Kanola)
1.2.4.1. Kolzanın Ekonomik Özellikleri
Kolza bitkisi, bitkisel yağ kaynağı olarak ülkemize II. Dünya Savaşı sırasında
Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler vasıtasıyla girmiştir. İlk üretim alanı olarak
Trakya Bölgesi olmuştur. Kolza bitkisi ülkemizde uygun iklim koşullarına sahip Trakya’da,
Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Çukurova, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Güney
Marmara’da rahatlıkla yetiştirilmektedir.
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Resim 1.12: Kolza tarlası

Kolza, içeriğinde % 40-50 yağ ve % 15-24 protein oranı bulunan önemli yağ
bitkilerinden biridir. Kolza yağında oleik ve linoleik asit miktarı yüksek değerde bulunur.
Ayrıca kolza yağı kaynama noktası yüksek bir bitkidir. Ortalama 1 kg kolza tohumdan
yaklaşık 450 gram yağ elde edilmektedir. Kolza yağının metanol ile reaksiyondan sonra
biyodizel yakıt elde edilmektedir. Küspesi içerdiği % 38-40 oranındaki protein ile hayvan
beslemesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı çeşit kolzalarda bulunan erusik asit ve
glikosinolat maddeleri toksik maddeler olup ıslah yöntemleri ile ortadan kaldırılmış, böylece
kolza bitkisel yağ olarak kullanım imkânı bulmuştur.
1.2.4.2. Kolzanın Bitkisel Özellikleri


Kök: Kolza kazık köklü bir bitkidir. Kökler toprakta 100-120 cm derine iner ve
yanlara doğru 50-80 cm yayılabilir.

Resim 1.13: Kolza bitkisi




Sap: Kolza sapı sert yapıda, dayanıklı, dik ve dallı olup bitki boyu 150-160
cm’e kadar ulaşabilir. Bitkide dallanma; çeşit özelliğine, ekim sıklığına ve
yetiştirme koşullarına göre değişiklik gösterir.
Yaprak: Kolza yaprakları 1,5 aylık döneme kadar lahana yapraklarına çok
benzer. Yaprak rengi koyu yeşil-mavimtırak renktedir. Alt yaprak büyük ve
yırtmaçlı yapıdadır. Üst yapraklar daha dar ve uzun yapıdadır.
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Çiçek: Kolza çiçekleri şemsiye salkım yapısındadır. Çiçekler çeşitlerin çoğunda
açık sarı renktedir. Çiçekler ana sap ve her dal üzerinde diziliş gösterir.
Tohum: Kolza meyveleri iki boğumdan oluşmuş baklaya (kapsül şeklinde)
benzer. Kapsül içinde tohumlar bulunur. Kolza tohumları küçük ve yuvarlak
olup tohumların rengi koyu kahveden siyaha kadar değişir. Kolza tohumlarının
bin tane ağırlığı 3-7 gr arasında değişir. Bu nedenle tohum yatağı çok düzgün
hazırlanmalıdır.

Resim 1.14: Kolza meyveleri ve tohumları

1.2.5. Haşhaş
1.2.5.1. Haşhaşın Ekonomik Özellikleri
Ana vatanı Ön Asya olarak bilinen haşhaş yüzyıllardır uyuşturucu elde etmek için
kullanılmıştır. Uyuşturucu madde ihtiva eden alkaloitler haşhaşın dal ve yapraklarında ve en
yoğun olarak kapsülünde bulunur. Kapsül içerisindeki tohumlarında ise hiç alkaloit
bulunmamaktadır.
Haşhaşın en önemli iki ürünü, tohumu ve kapsül kabuğudur. Bunların dışında henüz
genç devresindeki bitkiler yeşil salata, bitki artığı sapları yakacak olarak ülkemizde
değerlendirilmektedir. Ülkemizde 3 ayrı renkte haşhaş tohumu ekilmektedir. Bunlardan sarı
renkli tohumlar, hamur işleri ve yağ elde etmek için ekilmektedir. Beyaz tohumlular hem
ülkemizde değerlendirilmekte hem de ihraç edilmektedir. Son yıllarda en yüksek fiyatı beyaz
tohumlar bulmaktadır. Mavi renkteki tohumlular % 45-49 arasında yağ ihtiva etmektedirler.
Haşhaş yağları çabuk kuruma özelliğinden dolayı boya sanayinde ve genellikle de kıymetli
boyaların yapımında kullanılmaktadır. Haşhaş tohumu ayrıca güçlü bir protein kaynağıdır. %
20-30 arasında protein içermektedir.
Haşhaş küspesi hayvan beslemede kullanılan oldukça değerli bir bitkidir. Haşhaş
küspesiyle beslenen süt hayvanlarının sütlerinde yağ oranı artmaktadır.
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1.2.5.2. Haşhaşın Bitkisel Özellikleri

Şekil 1.15: Haşhaşta bitkisel organlar



Kök: Haşhaş kazık köklü bir bitkidir. Yan kökleri zayıf gelişmektedir. Haşhaş
kökleri ekim zamanına, bitkinin gelişmesine ve toprağın durumuna göre 40 cm
derine kadar inebilir. Kökleri zayıf olduğundan bitkinin rüzgârlara dayanımı az
ve sökümü kolaydır.

Resim 1.16: Haşhaşta kök



Sap ve dallar: Haşhaş 30-165 cm arasında değişebilen farklı boylara sahiptir.
Haşhaş bir tek saptan meydana gelebildiği gibi 8-10 sap da oluşturabilir. Haşhaş
yukarıdan aşağıya doğru dallanmakta, en yaşlı dal en üstte, en genç dal ise en
altta bulunmaktadır. Gelişme sırasında bitkinin bütün aksamında süt bulunur.
Bitkinin sap ve dalları yuvarlak yapıda olup içleri boştur. Haşhaş sapı maviyeşil renktedir ve üzeri bir mum tabakası ile kaplıdır. Çiçek sapları çeşitlere
göre tüylü veya tüysüz olabilir.

Resim 1.17: Sap ve yaprak
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Yaprak: Haşhaş yapraklarının oluşumu aşağıdan yukarıya doğrudur. Yapraklar
bitki sapa kalkmadan önce rozet şeklindedir. Bitki sapa kalkmaya başladığında
oldukça büyük bir durum gösterir ve sapsız bir şekilde sapı veya dalı sarar.
Haşhaş yaprakları kalın, etli, kenarları dişli ve orta damar belirgindir. En üstteki
yaprak koltuğundan çiçek tomurcuğu meydana gelir. Bir haşhaş bitkisi
üzerindeki yapraklar dört alt grupta toplanır.






Dip yapraklar: Genişliği en dar olan yapraklardır. Kısa bir sapçıkla ana
sapa birleşirler. Ortadan uca kadar kuvvetli bıçkı dişli parçaları ve
kenarları hafif parçalıdır.
Orta yapraklar: Haşhaşın esas fotosentez yüzeyini oluşturur. Kuvvetli
veya hafif bıçkı dişli parçalıdırlar. Yaprak kenarları çift dişlidir. Şekilleri
bitkinin ortasından ucuna doğru geniş dil şeklinden yumurta ve kalp
şekline döner.
Uç yapraklar: Hafif testere dişli parçalı, parçasız ve kalp şeklindedir.
Muhafaza yaprakları: Esas yaprakların koltuklarında oluşurlar ve
tomurcukları muhafaza ederler. Karınlı kayık şekillidir. Bitkinin en küçük
yaprakları bunlar olup sonradan gelişerek büyürler ve uç yapraklara
dönüşürler.

Resim 1.18: Uç yaprak (sol taraf) ve dip yaprak (sağ taraf)



Çiçek: Haşhaş büyük ve gösterişli çiçeklere sahiptir. Haşhaş bitkisinin her sap
veya dalının ucunda bir çiçek meydana gelir. Bir bitkide ilk önce ana sap
ucundaki tomurcuk çiçek açar. Çiçek tomurcuğu yumurta ve armut şeklindedir.
Haşhaş çiçeği dört kısımdan meydana gelir. En dışta bir çanak yaprağı bulunur.
Çanak yaprağı yeşil veya beyaz renkte olup 2-3 tanedir. Daha içte ise 80-100
adet arasında değişen erkek organlar vardır. Orta kısımda ise 4-20 bölmeli olan
yumurtalık bulunur. Taç yapraklar büyük ve gösterişli renklere sahiptir. Çiçek
renkleri beyaz, kırmızı, pembe, viyola renklerine kadar değişir. Taç yaprakların
dip kısmında ise kalp şekline benzer beyaz veya viyola renkli benekler bulunur.
Haşhaşta genellikle kendine döllenme görülür.
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Resim 1.19: Haşhaşta çiçek ve kapsül





Kapsül: Haşhaş kapsülleri koza, kozalak, kelle, baş, kafa gibi isimle
anılmaktadır. Kapsül oval, yuvarlak, konik, fıçı ve basık küre şeklinde olabilir.
Kapsül genişliği 1-8 cm arasında değişirken, uzunlukları 1,5-9 cm arasında
değişebilir. Kapsül renkleri gri yeşil, deniz yeşili arasında değişmektedir.
Tohum: Haşhaş tohumları böbrek şeklindedir. Tohumlar 1-1,5 mm
uzunluğunda ve 0,5-0,9 mm genişliğindedir. Haşhaş tohumunun bin tane
ağırlığı 0,3-0,6 gram arasında değişmektedir. Haşhaş tohumları beyaz, sarı, açık
kahverengi, pembe, gri, mavi, çiğ kahve ve gri mavi renklerde olabilir. Beyaz
ve sarı renkli tohumların yağ içerikleri yüksektir.

Resim 1.20: Kapsül içerisindeki haşhaş tohumu

1.2.6. Yer Fıstığı
1.2.6.1. Yer Fıstığının Ekonomik Özellikleri
Yer fıstığı, yetiştirildiği bölgelerde üreticiye en fazla gelir sağlayan ürünlerdendir.
Birim alandan soya, susam, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerden daha fazla; pamuk kadar gelir
sağlar. Buğday hasadından sonra ikinci ürün olarak başarıyla yetiştirilebildiği için üreticiye
ek gelir sağlamaktadır.
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Tohumlarında yüksek oranda yağ bulunmaktadır. Bu yağ katı ve sıvı yemeklik olarak
kullanıldığı gibi, balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, gevrek, şekerleme ve sabun
yapımında kullanılır. Yağının dayanıklılığı yüksek olduğundan dünyada kızartma yağı olarak
çok tercih edilmektedir.
Yer fıstığı tohumları protein içeriği bakımından da zengindir. Yer fıstığında proteini
oluşturan amino asitlerin kolay sindirilebilir özellikte olması beslenmedeki değerini
artırmaktadır. Bu nedenle yer fıstığı tohumları taze ya da kuru kavrulup çerez olarak çok
fazla tüketilmektedir. Tohumların ezilmesi ve çeşni veren maddelerin katılmasıyla fıstık
ezmesi yapılır.
1.2.6.2. Yer Fıstığının Bitkisel Özellikleri


Kök: Yer fıstığı kazık köklü bir bitkidir. Toprak ve yetişme şartlarına göre 100150 cm kadar uzayabilmektedir. Yer fıstığında, ana köke paralel olarak gelişen
çok sayıda yan kökler bulunmaktadır. Yan kökler, ana köklerden çıktıktan
sonra, önce 10-20 cm yanlara doğru uzamakta, daha sonra ise aşağıya doğru
yönelerek 100-150 cm derine kadar inebilmektedirler. Ana ve yan kökler
üzerinde çok sayıda nodoziteler halinde çıkıntılar bulunmaktadır. Bunlar azot
bağlayıcı bakteriler (Rhizobium trifolii) tarafından oluşturulan nodozitelerdir.

Şekil 1.6: Yer fıstığı bitkisi



Sap: Yer fıstığında sap, gelişme durumuna göre; yatık, yarı yatık ve dik olarak
büyümektedir. Gelişmenin ileri dönemlerinde ana gövde üzerinde çok sayıda
yan dallar meydana gelir. Yer fıstığında sap, gelişme tiplerine göre 30-90 cm
yukarıya ve yanlara doğru uzayabilmektedir. Yer fıstığı sapları taze iken köşeli
ve yassıdırlar, gelişme tamamlandığında saplar yuvarlaklaşır. Sap rengi, yeşil ve
koyu yeşil arasında değişmektedir. Genel olarak sap çıplaktır, bazı çeşitlerde
tüylü olabilmektedir. Yer fıstığı sapları otsu yapıya sahiptirler. Yer fıstığında
yan dallar ana sapın yaprak koltuklarından çıkar, sayıları ekim sıklığına ve çeşit
özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Yer fıstığında dallanma istenen bir
özelliktir.
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Resim 1.21: Yer fıstığı gövdesi





Yaprak: Yer fıstığında yapraklar, ana sap ve yan dallar üzerinde meydana
gelmektedir. Yer fıstığında yaprak, bileşik yaprak özelliğinde olup, dört adet
yaprakçıktan oluşmaktadır. Yaprakçıklar bir yaprak sapı üzerinde karşılıklı
olarak dizilmişlerdir. Yaprakçıkların şekli uzun ve ovaldir. Yaprak rengi yeşil
olup, üzeri çıplaktır. Bazı çeşitlerde yaprakların üzeri tüylerle kaplıdır. Bir
bitkide çok sayıda yaprak meydana gelmektedir.
Çiçek: Yer fıstığı bitkisi, toprak üzerinde belirli bir büyüklüğe ulaştığında,
yaprak koltuklarından 2-4 adet çiçek teşekkül eder. Yer fıstığında çeşit
özelliğine bağlı olarak, ekimden 40-50 gün sonra ilk çiçekler açmaya başlar.
Çiçeklenme aşağıdan yukarıya ve ortadan yanlara doğru olmaktadır. Çeşit
özelliğine ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak bir bitkide, 600-1000 adet çiçek
açmakta, ancak, bunların %60-75'i döllenerek ginofor oluşturmaktadır. Oluşan
ginoforların %8-13'ü toprak içerisine girerek, meyve oluşturmaktadır.

Resim 1.22: Yer fıstığı çiçek ve ginofor oluşumu



Tohum: Yer fıstığı meyvesi belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, içerisinde
tohumlar oluşmaya başlar. Meyve içerisinde meydana gelen tohum sayısı, yer
fıstığı gruplarına göre farklı olmaktadır. Virginia ve Runner grubunda 2-3 adet,
Valancia’da 2-4 adet ve Spanish grubunda ise 2 adet tohum teşekkül etmektedir.
Meyve içerisinde oluşan tohumun şekli, çeşit özelliğine göre değişmekle
beraber, yuvarlak-oval ile uzun-oval arasında değişim göstermektedir. Yer
fıstığı tohumunun kimyasal bileşimi çeşitlere göre oldukça farklılık
göstermektedir. Yer fıstığı tohumunda % 45-60 yağ, % 20-30 protein, % 18-20
karbonhidrat bulunmaktadır.
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1.2.7. Susam
1.2.7.1. Susamın Ekonomik Özellikleri
Susam bitkisi dünyada kültüre alınmış en eski yağ bitkilerinden biridir. Günümüzde
başta Hindistan, Sudan ve Çin olmak üzere dünyanın tropik ve subtropik iklim kuşaklarına
sahip birçok yerinde yetiştirilmektedir.
Tohumunda yaklaşık % 50-60 oranında yağ ve % 25 oranında protein içeren susam
bitkisi son yıllarda Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ikinci ürün olarak
yetiştirilmektedir.

Resim 1.23: Susam tarlası

Susam yağı yemeklik bir yağ olmasına karşın, ülkemizde bu alanda pek
kullanılmamaktadır. Daha çok tahin ve tahin helvası üretiminde, kuru pasta ve simit gibi
unlu gıdaların imalatında, kozmetik sanayinde ve sabun yapımında kullanılmaktadır.
Tohumları kavrulup çerez olarak kullanılmaktadır. Ayrıca üretiminden elde edilen küspe
kaliteli bir hayvan yemidir.
1.2.7.2. Susamın Bitkisel Özellikleri


Kök: Susam, kazık köklü bir bitkidir. Kökler, genel olarak 40-50 cm derinler ve
15-70 cm. yanlara yayılırlar. Toprak yapısına ve su durumuna göre, kökler 100150 cm. derinlere kadar uzamaktadır.
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Şekil 1.7: Susam bitkisinin genel görünümü



Sap: Susamda bitki boyu, çeşide ve çevre şartlarına bağlı olarak, 40-300 cm
arasında değişmektedir. Ortalama bitki boyu 60-120 cm’dir. Sap rengi; açık
yeşil ile eflatun arasında değişmekte (genellikle koyu yeşil), üzeri çıplak veya
tüylerle kaplı olabilmektedir. Türkiye’de üretilmekte olan susamların %90’dan
fazlasının sapları tüylüdür. Tüylülük bir çeşit özelliğidir.

Resim 1.24: Susam gövdesi ve yapraklar

Susam dallanabilen bir bitkidir. Dallanma; çeşit özelliğine, çevre faktörlerine (gün
uzunluğu, yağış ve sıcaklık), ve ekim sıklığına bağlı olarak değişebilmektedir. Erkenci
çeşitlerde dallanma daha az, geççi çeşitlerde ise dallanma daha fazladır. Yine; sık ekimlerde
bitkiler daha az dallanmakta, ekim sıklığı azaldıkça dallanma artmaktadır.


Yaprak: Susam bitkisinde yapraklar basit yaprak özelliğinde olup, ana sap ve
yan dallar üzerindeki boğumlardan çıkarlar. Yapraklar, sap üzerinde alt
kısımlarda karşılıklı, üst boğumlarda ise almaşıklı olarak dizilmişlerdir. Yaprak
şekilleri, çeşitlere göre değişebildiği gibi, aynı bitki üzerinde bile farklı
olabilmektedir. Yapraklar “polimorfik” yapıdadır. Alt boğumlarda büyük ve
geniş, üst boğumlarda dar ve uzundur. Yaprak kenarları dişli veya düz
olabilmektedir. Yaprakların üzeri tüylü olabilmektedir.
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Çiçek: Çiçekler yaprak koltuklarından çıkarlar. Bir yaprak koltuğunda 1-3 çiçek
oluşmaktadır. Genel olarak Türkiye’de üretilmekte olan susamlar tek çiçekli ve
üç çiçekli olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tek çiçekli grupta; her yaprak
koltuğunda yalnız bir çiçek tomurcuğu meydana gelmekte ve bunun iki
tarafındakiler dumura uğramaktadır. Türkiye susamlarının yaklaşık %93’ü bu
gruptadır. Üç çiçekli grupta ise, her yaprak koltuğunda 3 çiçek teşekkül eder.
Ortadaki çiçek önce açar ve yanlardakinden önce olgunlaşır. Üç çiçeklilerde,
oluşan 3 çiçekte gelişerek kapsül oluşturur. Türkiye’de üretilmekte olan
susamların % 7’si üç çiçeklidir. Üç çiçekli çeşitler, tek çiçekli çeşitlere kıyasla,
daha fazla kapsül oluşturmaktadır. Kapsül sayısı ile tohum verimi arasında
olumlu bir ilişki olduğundan, üç çiçekli susamlar daha verimlidir.

Resim 1.25: Susam çiçeği

Çiçek rengi genel olarak krem, beyaz veya pembe renkli olabilmektedir. Bazen çiçek
üzerinde kırmızı-mavi beneklerde görülmektedir


Meyve: Susam meyvelerine “kapsül” denmektedir. Kapsüller yaprak
koltuklarında teşekkül ederler. Bir bitki de oluşan kapsül sayısı; çeşit özelliğine
ve bitkinin dallanma durumuna göre değişmektedir. Bitki başına oluşan kapsül
sayısı, 60-200 adet arasında değişmektedir. Bu sayı üç çiçekli susamlarda daha
fazla, tek çiçeklilerde ise daha azdır. Kapsüller; ortalama 2-2.5 cm.
uzunluğundadır. Susam bitkisinde oluşan kapsüllerin uç kısımları sivri ve
üzerleri tüylerle kaplıdır (Bazı çeşitlerde çıplaktır. Susam Kapsülleri
olgunlaştıklarında karpel denilen kısımlara ayrılırlar. Karpeller iki gözlü olup,
birbirlerinden yalancı bir zarla ayrılmaktadırlar.). Tohumlar bu bölmeler (göz)
içerisinde üst üste dizilmiş halde bulunurlar
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Resim 1.26: Susam kapsülü ve tohumu



Tohum: Susam tohumları küçük yapılı olup, şekilleri oval ve uçla sivridir. Bin
tane ağırlığı 2.5-5 gramdır. Tohum rengi; beyaz krem, sarı, kahverengi ve siyah
olabilmektedir. Türkiye’de yetiştirilen susam tohumlarının; %45’i kahverengi,
% 35’i sarı, %12’si beyaz, % 7’si koyu kahverengi ve %1-2’sinin ise siyah
renkli olduğu saptanmıştır.

Susam tohumlarında, ortalama % 50-55 oranında yağ bulunmaktadır. Genellikle koyu
tohum rengine sahip susamlardaki yağ oranı, açık renkli susamlara göre daha düşüktür.
Bunun yanında susam tohumunda ortalama %21 protein bulunmaktadır. Tohumlarından yağ
çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspede, % 43 oranında ham protein bulunmaktadır. Bu
nedenle susam küspesi değerli bir hayvan yemi katkı maddesidir. Susam proteininde bulunan
başlıca amino asitler ve oransal değerleri aşağıda verilmiştir.

23

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yağ bitkilerinin literatür bilgilerine göre;
kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapısını açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yağlı bitkilerin kök özelliklerini
inceleyiniz.

 Yağlı bitkilerin sahip olduğu kök
yapılarının neler olduğunu araştırınız.
 İlgili bitkilerin kök görsellerini
yetiştirerek, çevreden edinerek veya
görsellerini elektronik ortamda
araştırabilirsiniz.

 Yağlı bitkilerin sap özelliklerini
inceleyiniz.

 Yağlı bitkilerin sap uzunluklarının neler
olduğunu araştırınız.
 İlgili bitkilerin sap görsellerini
yetiştirerek, çevreden edinerek veya
görsellerini elektronik ortamda
araştırabilirsiniz.

 Yağlı bitkilerin yaprak özelliklerini
inceleyiniz.

 Bitkilerin yaprak büyüklüklerini ve
şekillerini araştırabilirsiniz.
 Yaprak ayasını araştırınız.
 Yapraklarının gövdeye bağlanış
şekillerini inceleyiniz.

 Yağlı bitkilerin çiçek, meyve ve tohum
özelliklerini inceleyiniz.

 Yağlı bitkilerde görülen çiçek görselleri
ile ilgili uyarıcı bir pano
hazırlayabilirsiniz.
 Yağlı bitkilerde görülen meyve tiplerinin
farklılıklarının neler olduğuna dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Susam bitkisi ülkemizin farklı yörelerinde günebakan, gündöndü ve gün çiçeği
isimleriyle de bilinmektedir.

2.

( ) Ayçiçeği saçak köklü bir bitkidir. Saçak kökler, toprak içerisinde 10-15 cm
derindeki ana kök üzerinden çıkarlar ve 60-150 cm yanlara doğru gelişirler.

3.

( ) Ayçiçeğinin güneşe yönelmesi hareketine heliotropizm adı verilir.

4.

( ) Soya saçak köklü bir yağ bitkisidir.

5.

( ) Soyada ana kök ve yan kökler üzerinde nodoziteler (şişkinlik) bulunur. Bunlar
azot bağlayıcı bakteriler tarafından meydana getirilirler.

6.

( ) Soya içerdiği lizin amino asidi ile kanatlı beslenmesinde önemli bir kaynaktır.

7.

( ) Yer fıstığı çiçekleri sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renkte olup tabla
şeklindedir.

8.

( ) Kolzadaki erusik asit ve glikosinolat maddeleri toksik maddeler olup ıslah
yöntemleri ile ortadan kaldırılmış, böylece kolza bitkisel yağ olarak kullanım imkânı
bulmuştur.

9.

( ) Kolza bitkisinden morfin, tebain, narkotin, kodein, papaverine gibi tıpta kullanılan
alkaloitler elde edilir.

10.

( ) Haşhaş tohumları sarı, mavi ve beyaz renkli olanları ekonomik açıdan oldukça
önemlidir.
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Aşağıdakilerin hangisi haşhaşta görülen yaprak tiplerinden biri değildir?
A) Brakte yapraklar
B) Dip yapraklar
C) Orta yapraklar
D) Uç yapraklar
E) Muhafaza yapraklar

12.

Susam meyvelerine verilen isim aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ginofor
B) Kapsül
C) Tohum
D) Karpel
E) Dane

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 yağlı bitki tohumlarını çimlendirip kök, sap, yaprak ve çiçek özelliklerini
inceleyiniz.



Yağ bitkilerinde çimlendirme

Malzemeler





Ayçiçeği, kolza, aspir, haşhaş, soya, yer fıstığı tohumu
Saksı
Toprak
Su

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

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

Evet Hayır

Yağ bitkilerinin yetiştirilmesi için uygun ortamı hazırladınız mı?
Yetiştirme ortamına tohum ekimini gerçekleştirdiniz mi?
Yetiştirme ortamınızı uygun zamanlarda suladınız mı?
Yetişen bitkiler arasındaki kök farklılıklarını incelediniz mi?
Yetişen bitkiler arasındaki sap farklılıklarını incelediniz mi?
Yetişen bitkiler arasındaki yaprak farklılıklarını incelediniz mi?
Yetişen bitkiler arasındaki çiçek 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
Yağ bitkilerinde bitki türüne göre ekim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tohumum ekimi için yapılması gereken hazırlıklar nelerdir? Araştırınız.



Yağ bitkileri tohumlarının ekiminde hangi araçlar kullanılmaktadır? Araştırınız.



Çevrenizde yağ bitkisi üretimi yapılan bir yeri ziyaret ederek bilgi alınız.



Bilgilerinizi derleyerek arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. YAĞ BİTKİLERİNİN TOHUM YATAĞI
HAZIRLANMASI VE EKİMİ
2.1. Yağ Bitkilerinin Adaptasyonu ve Toprak İstekleri
2.1.1. Ayçiçeği
Ayçiçeği bitkisi adaptasyon açısından ülkemizin her bölgesinde yetiştirilebilir. Fakat
tarımı ülkemizde Trakya Bölgesi’nde yoğun olarak yapılmaktadır.
Ayçiçeğinin sıcaklık isteği fazladır. Yetişme döneminde (100-150 gün) yaklaşık
2600–2850 °C civarında toplam sıcaklığa ihtiyaç duyar. Ayçiçeği, tohumların
çimlenebilmesi için 8-10 °C’lik sıcaklığa ihtiyaç duyar. Genç bitkiler dona karşı
dayanıklıdır. Kotiledon döneminde genç fideler -5°C’ye kadar dayanabilmektedirler. Bu
nedenle ilkbaharda erken ekilebilmektedir. Bitki 6-8 yapraklı dönemden sonra 4°C’nin
altındaki sıcaklıklardan zarar görür. Çiçeklenme ve tane olgunlaşma dönemlerinde sıcaklık
isteği fazladır ve hava sıcaklığının 21-24°C olmasını tercih eder. Ayçiçeği yıllık yağışı 700800 mm olan yerlerde iyi yetişir. Büyüme mevsimi boyunca 400 mm’den daha fazla yağış
alan yerlerde sulamadan yetiştirilebilir. Kuraklığa yüksek derecede dayanıklı değildir. Fakat
kazık ve derin kök sistemine sahip olduğundan diğer bitkilerin zarar gördüğü kurak koşullara
daha dayanıklıdır. Kuraklık açısından ayçiçeğinde en kritik dönem çiçeklenmeden 20 gün
öncesi ve 20 gün sonrası arasındaki 40 gün süredir.
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Şekil 2.1: Ülkemizde ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan bölgeler

Ayçiçeği kumludan killiye kadar yapısı farklı topraklarda yetiştirilebilir. Fakat yüksek
bir verim alabilmek için drenajı iyi, pH değeri 6,5-7,5 olan, su tutma kapasitesi yüksek, derin
profilli, rutubetli ve humuslu toprakları tercih etmek gerekir. Taban suyu yüksek ve asitli
yapıda topraklardan hoşlanmaz. Ayçiçeğinin tuzluluğa dayanması orta derecedir.

2.1.2. Soya
Soya bitkisi farklı iklimlere uyum sağlamış olup dünyanın pek çok yerinde başarıyla
yetiştirilmektedir. Gelişme döneminde günlük ortalama sıcaklığın 25 °C olması istenir. 18
°C’nin altındaki ve 40 °C’nin üstündeki sıcaklıklar soya bitkisinin gelişimini olumsuz yönde
etkiler. Soya bitkisi ışık isteği bakımından kısa gün bitkileri içerisinde yer alır. Bu nedenle
uzun günlere karşı hassastır. Soyanın gelişme dönemi boyunca 550-600 mm su ihtiyacı
vardır. Bu nedenle yağışı bol Karadeniz Bölgesi dışında mutlaka sulama yapılması
gereklidir.
Soya bitkisi toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Çok kumlu topraklardan
hoşlanmaz. En iyi gelişimi kumlu-killi topraklar üzerinde gösterir. Yetiştiricilik yapılacak
toprakta iyi bir drenaj yapılmalıdır. Tuzlu ve çorak topraklar soya verimini olumsuz etkiler.
Toprak asitliliği soya için oldukça önemlidir. Genellikle nötr yapıda (pH 6-6,5) topraklar
soya için uygundur. Asit karakterli topraklarda soya köklerinde bulunan bakteriler iyi
gelişemez.

2.1.3. Aspir
Aspir sıcak iklim bitkisidir fakat değişik iklimlere adapte olmuştur. Yüksek sıcaklık ve
kurak şartlara birçok yağ bitkisinden daha dayanıklıdır. Yazlık ekilen aspir 120-150 günde
olgunlaşır. Günlük ortalama 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda olgunlaşma süresi kısalır.
Aspirin yağış isteği yıllık ortalama 600 mm’dir. Işık bakımından nötr gün bitkisidir. Kısa
gün koşulları rozet dönemi uzatırken uzun gün koşulları rozet dönemi kısaltıp sapa kalkmayı
teşvik eder. Aspir; drenajı iyi, kumlu veya killi-tınlı yapıda ve nötr karakterli (pH=5-7)
topraklarda çok iyi yetişir. Tuzlu yapıda olan topraklara karşı dayanıklıdır.
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2.1.4. Kolza
Kolza bitkisi ülkemizde kışlık tahılların yetiştirildiği bölgelerde rahatlıkla
yetiştirilebilir. Kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilen türleri mevcut olup ülkemizde
genellikle kışlık kanola tarımı yapılmaktadır. Kolza, kar örtüsü altında -15°C soğuklara
dayanıklıdır. Kışlık kolzanın yıllık sıcaklık isteği toplamı 2300-2500°C’dir. Kolza, büyüme
döneminde nemli bir hava ister. İlkbaharda ve sonrasında yeterli yağış alan bölgelerde
sulanmadan yetiştirilebilir. Kolza bitkisi yıllık 300-2800 mm yağış ve 5-27°C ortalama
sıcaklık değerlerinde rahatlıkla yetiştirilebilir.
Kolza bitkisi; drenajı iyi, verimli, derin yapılı, humusça zengin nötr ve alkali yapıda
topraklardan hoşlanır. pH değeri 6-7 arasında değişen topraklarda yetiştirilebilir. Kolza
kumlu ve hafif topraklardan pek hoşlanmaz. Su tutan, göllenen tarım alanlarında bitki çok
zarar görür.

2.1.5. Yer Fıstığı
Yer fıstığı bitkisi tropik ve subtropik iklim bölgelerine uyum sağlamış bir bitkidir.
Çeşitlere ve iklim şartlarına göre değişmekle beraber genel olarak yetişme süresi 120-140
gün arasında değişir.
Yer fıstığı sıcak veya çok sıcak iklim bölgelerine uyum sağlamış bir bitkidir. Bu bitki
sıcak iklimlerde daha kısa zamanda olgunlaşır. Aylık ortalama sıcaklık isteği 20°C olan yer
fıstığı yetişme süresi boyunca toplam 3000-4500°C sıcaklık ister. Çimlenme için toprak
sıcaklığı en az 12-13°C olmalıdır. 25°C sıcaklıkta 7-8 günde çimlenir. Sıcaklığın az olduğu
bölgelerde erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi daha uygundur. Yer fıstığı bir ışık bitkisidir.
Güneşli günlerin daha fazla olduğu bölgelerde daha iyi yetişir. Yer fıstığı, yağışın yetişme
süresi içinde düzenli dağılmasını ister. Yer fıstığı yetişme süresince 500-600 mm yağış ister.
Ginoforların toprağa kolay girmeleri ve meyvelerin toprak içinde normal olarak gelişmeleri
için toprağın devamlı nemli olması gerekir. Yeterli yağış olmadığı dönemlerde su açığı
sulama ile giderilmelidir.
Yer fıstığı topraktan çok fazla besin maddesi kaldırdığı için kumlu-killi, humuslu, iyi
havalanan ve bitki-besin maddelerince zengin toprak ister. Taban suyu yüksek ve ıslak
topraklarda kökler ve meyveler havasız kalacağından iyi gelişim gösteremez. Yer fıstığı
toprağının pH değeri 5,7–6,2 arasında olmalıdır.

2.1.6. Haşhaş
Haşhaş bitkisi sıcak isteği olan bir bitki olmasına rağmen düşük sıcaklıklara da
dayanıklıdır. Bu nedenle kışlık olarak ekilebilmektedir. Haşhaş çimlenme döneminde
5°C’nin altındaki sıcaklıklardan zarar görür. Fakat bu soğuk şartlara yeterince büyümüş ve 45 yapraklı rozet devresindeki haşhaşlar dayanabilir ve kar altında kışı rahatlıkla
geçirebilirler. Haşhaş bitkisinin yetişme süresinde toplam sıcaklık isteği 2300-2700°C’dir.

30

Çiçeklenme süresince meydana gelen yüksek sıcaklıklara bir de düşük rutubet
eklenirse tozlanmada engeller ortaya çıkar ve veriminin düşmesine neden olur.
Haşhaş yetiştiriciliğinde ışıklanma süresinin uzun olduğu veya vejetasyon dönemi
boyunca havanın açık geçtiği yıllarda kapsüldeki morfin oranı yükselmektedir. Haşhaş,
normal yağış alan bölgelerde sulanmadan yetiştirilebilir. Kurak bölgelerde ise 1-3 defa
sulamak gerekmektedir. Fakat çiçek açtıktan sonra afyon oranının düşmemesi için sulama
kesilmelidir. Haşhaş bitkisinin yıllık yağış ihtiyacı 600-700 mm’dir. Bu yağışın 300-400
mm’ lik kısmın yetişme periyodundan, çiçeklenmeye kadar olması idealdir.
Haşhaş, orta dereceli ağır ve alüvyonlu topraklarda iyi yetişir. Taban arazilerdeki
kuvvetli topraklar haşhaş yetiştirmek için son derece uygundur. Çok ağır toprakların su
tutma kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle sık ekimlerde köklere olumsuz etkilerinin
olduğu gibi hafif topraklarda şiddetli rüzgârlarda bitkilerin yatarak kırılmalarına engel
olamazlar.

2.1.7. Susam
Susam bitkisi, yetişme süresi 90-120 gün gibi oldukça kısa olan bir bitkidir. Toprak
seçiciliği az ve sıcağa toleransı yüksektir. Susam sıcak bölgelerin bitkisidir. Yetiştirildiği
bölgelerde aylık sıcaklık ortalamasının 20°C’den aşağı düşmemesi istenir. Tohumların
çimlenme döneminde toprak sıcaklığının yaklaşık 15-20 °C ve daha yukarı ısılarda olması
gereklidir. Gelişme süresi boyunca yıllık ortalama 2500-2800°C’lik sıcaklık ister. Kuraklığa
dayanıklı olup su ve yağış isteği diğer bitkilerden daha azdır.
Susam toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Susam kumlu-killi ve alüvyal
yapıdaki topraklarda daha iyi yetişir. Kil oranı fazla ve kireçli ağır toprakları sevmez.

2.2. Yağ Bitkilerinde Toprak İşleme
Yağ bitkileri tarımında toprağı işlemenin amacı, iyi bir tohum yatağı hazırlamak, ön
bitkiden kalan sap artıklarını gömmek, toprağı havalandırmak, yabancı otları yok etmek ve
toprakta depolanan su miktarını korumaktır.
Yağ bitkilerin yağ bitkileri ekiminin yapılacağı zamana göre iki farklı toprak
işleme yapılabilir:


Sonbahar toprak işlemesi: Ekimi planlanan tarla, ön bitkinin hasadından sonra
pulluk ile 20-25 cm derinlikte sürülmelidir. Bu ilk sürüm her yıl farklı derinlikte
yapılarak pulluk tabanı oluşması engellenmelidir. İlk sürümden sonra yağışlar
nedeniyle tarlada yabancı ot çıkışı görülebilir. Bu otlar toprak 10-15 cm
derinlikte kültivatör ile işlenerek yok edilmelidir. İlkbaharda kazayağı, diskaro
veya tırmık ile 10-15 cm derinlikte toprak tekrar işlenerek ekime hazır hale
getirilir.
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İlkbahar toprak işlemesi: Bu amaçla ilkbaharda toprak tava geldiğinde, önce
kültivatör, sonra diskaro, tırmık veya yaylı tırmık ile 10–15 cm derinlikte
işlenerek iyi bir tohum yatağı hazırlanmalı ve tarla ekime hazır hale
getirilmelidir. Kurak bölgelerde ilkbaharda topraktaki nem ve tavın kaybına yol
açabilecek kulaklı pulluk ile sürümden kaçınılmalıdır.

Resim 2.1: Yağ bitkilerinde toprak işleme

Özellikle sonbaharda soklu pulluk ile sürüm, ilkbaharda kazayağı veya diskaro ve
ardından tırmık ile yapılan tohum yatağı hazırlığı en ekonomik toprak işleme yöntemi olarak
bildirilmektedir.

Resim 2.2: Yağlı bitkilerde toprak işlemede kullanılan bazı araçlar

2.3. Yağ Bitkilerinde Ekim İşlemleri
İyi bir tohum yatağı hazırlandıktan sonra tohum ekimi yapılmalıdır. Ekim zamanı ile
toprak sıcaklığı arasında sıkı bir ilişki vardır. Tohumlarının çimlenebilmesi için toprak
sıcaklığının belirli bir sıcaklığın üzerinde olması gerekir. Toprak sıcaklığı arttıkça tohumun
çimlenme ve sürme hızı da artmaktadır. Bu nedenle ekim zamanı iyi ayarlanmalı
zamanından önce veya sonra ekim yapılmamalıdır.
Ekim zamanını belirleyen önemli unsurlardan birisi de yetiştirildiği bölgenin iklim
koşullarıdır. Kuru koşullarda yapılacak ekimde iklim koşullarının sınırlayıcı etkisi göz
önünde tutulmalı, bitkinin erken ekimle kış ve ilkbahar yağışlarından daha iyi yararlanması
için hemen ekim yapılmalıdır.
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Ülkemiz iklim koşulları dikkate alındığında yağlı tohumlu bitkiler için ekim
zamanı şöyledir:









Ayçiçeğinde Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için mart ayı, Marmara, İç
Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri için nisan ve Doğu Anadolu Bölgesi için nisan
ve mayıs aylarıdır. Sulu tarımın yapıldığı yerlerde ekim nisan-mayıs aylarında
yapılabilir. Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde haziran ayında
ikinci ürün olarak ekimleri de mevcuttur.
Soya bitkisi ana ürün veya ikinci ürün olarak farklı şekillerde ekilebilir. Ana
ürün olarak ekilecekse toprak sıcaklığının 12-13°C olduğu nisan ayı ortasından
itibaren ana ürün olarak ekilebilir. Geççi çeşitler nisan ayı sonuna kadar erkenci
çeşitler ise mayıs ayı ortasına kadar ekilmelidir. İkinci ürün olarak hububat
hasat edildikten hemen sonra haziran ayı içinde ekilmelidir. İkinci ürün olarak
ekilecekse toprağı tavına getirmek için sulama yapılmalıdır. Ekim, çok erkenci
çeşitler hariç kesinlikle temmuz ayına bırakılmamalıdır
Aspir, yazlık olarak ekilecekse, yazlık ekim işlemi 20 mart-20 nisan tarihleri
arasında yapılmalıdır. Kışlık ekilecekse ekim ayı içinde ekim yapılmalıdır.
Kolzada ekim zamanı bölgelere göre değişmekle birlikte ekim yazlık ve kışlık
olarak yapılabilir. Kışlık ekimlerde bitkinin soğuklara daha dayanıklı olması
için, bitkinin 10-12 cm boya ulaşması gereklidir. Bu nedenle İç Anadolu
Bölgesinde ekim işlemi eylül ayı başında bitirilmelidir. Daha ılıman iklime
sahip Trakya ve Marmara Bölgesi’nde ise bu süre ekim ayı ortasına kadar
uzayabilir. Yazlık ekim ise mart-nisan aylarında yapılmalıdır.
Yer fıstığı ilkbaharda ekilir. Ekim zamanında toprak sıcaklığının 13-15°C’nin
üzerinde olması gerekir. Bu derecelerde ekim yapıldığında 15 günde çimlenme
olmaktadır. Yer fıstığı ana ürün olarak 10 nisan-20 mayıs tarihleri arasında,
ikinci ürün olarak ekilecekse buğday hasadını takip eden en kısa sürede
ekilmelidir.

Yağlı bitkilerde verimi etkileyen en önemli unsurlardan biride dekara atılacak tohum
miktarıdır. Bu amaçla dekara atılacak tohum miktarının hesaplanması gerekmektedir.

Ekimi etkileyen diğer bir unsurda sıra arası ve üzeri mesafe ile ekim derinliğidir. Buna
göre;
Ayçiçeği bitkisinde makine ile ekimde sıra arası mesafe 65–70 cm, sıra üzeri mesafe
30–35 cm olarak ayarlanmalıdır. Ayçiçeği bitkisinde ekim derinliği normal şartlarda 5-8 cm
arasında olmalıdır. Fakat toprak nemi derinlere kaçmış ise biraz daha derinlik alt sınırına
yakın yapılabilir. Dekara ortalama 400 g tohum ekilir.
Soya ekiminde sıra arası mesafe 60 cm, sıra üzeri mesafe ise ana üründe 5 cm, ikinci
üründe 3-4 cm olarak ayarlanmalıdır. Ekim derinliği ise 3-4 cm’dir.
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Aspir ekim makinesinde sıra arası 40 cm, süre üzeri ise 10 cm olarak ayarlanmalıdır.
Ekimde kuru şartlarda 2,5-3 kg’da, sulu şartlarda 1-1,5 kg’da tohum yeterlidir. Ekim
derinliği çıkışı güçleştirmeyecek şekilde ortalama 3-5 cm olarak ayarlanmalıdır.
Kolzada sıra arası mesafe 40-50 cm olarak ayarlanmalıdır. Sıra üzeri mesafe ise 8-10
cm kadardır. Çıkışın iyi olabilmesi için tohumlar 3-5 cm derinliğe ekilmelidir. Dekara
atılacak tohum miktarı ortalama 0,8-1 kg kadardır.
Yer fıstığı bitkisinde sıra arası mesafe 75-80 cm, sıra üzeri mesafe 25-30 cm olmalıdır.
Ekim derinliği ortalama olarak kumsal topraklarda 6-9 cm, ağır topraklarda ise 5-6 cm olarak
ayarlanmalıdır. Ekim zamanı tohumlar, mantari hastalıkları ve toprak altı kurtlarına karşı
ilaçlanmak ve elde mevcutsa 100 g iç tohuma 600 g bakteri kültürü aşılanmalıdır. Atılacak
tohum miktarı iç dane olarak, iri tanelilerde 6-7 kg, küçük tanelilerde ise 4-5 kg'dır. Ekim
derinliği 5-7 cm'dir.
Haşhaşta ekim derinliğinin 1-1,5 cm olarak ayarlanması gereklidir. Havalı mibzerde
sıra arası 50 cm, sıra üzeri 20 cm olacak şekilde ayarlanarak ekim yapılmalıdır. Normal
buğday mibzeri ile ekim yapılacaksa tohum 2-3 katı dolgu maddesi ile karıştırılmalıdır. Bu
amaçla buğday mibzerinin üç göz kapatılıp bir göz açılmak suretiyle ekim yapılabilir.
Susamda mibzerle yapılacak ekimde sıra arası 60-70 cm, sıra üzeri ise 20-25 cm ekim
derinliği ise 2,5-4 cm olarak ayarlanmalıdır. Sıra üzeri mesafeler ekimden bir ay sonra
yapılacak tekleme işlemine göre ayarlanmalıdır. Mibzerle ekimde dekara 0,4-0,6 kg tohum
kullanılmalı ve ekim derinliği 1,5-2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

2.4. Ekimde ve Toprak İşlemede Kullanılan Araçlar
2.4.1. Toprak İşlemede Kullanılan Araçlar
Yağlı tohumlu bitkilerin toprak işlemesinde farklı araç ve gereçler kullanılmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır:


Pulluklar: Kulaklı pulluklar ve diskli pulluklar olmak üzere iki çeşittir:
Kulaklı pulluk, toprağı derinden sürüm için kullanılır. Diskli pulluk, yağ
bitkisi 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.
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Resim 2.3: Kulaklı pulluk, dip kazan ve çizel






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.
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 rutubeti çabuk
kaybolmamasını sağlar.

Resim 2.4: Dişli tırmık ve merdane

2.4.2. Ekimde Kullanılan Araçlar
Bitkisel üretimde iyi bir toprak işlemeden sonra tohumların ideale yakın koşullarda
tarlaya bırakılmasında ekim makinelerinden yararlanılır. 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.
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Resim 2.5: Yağ bitkileri ekiminde kullanılan mibzer

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.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yağ bitkilerinde bitki türüne göre ekim
yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yetiştireceğiniz yağ bitkisinin bitkisel
özeliklerini belirleyiniz.









 Katalog veya internetten yetiştireceğiniz
bitkisini inceleyiniz.
 Toprak analizi yaptırınız.
 Analiz sonuçlarını değerlendiriniz.
Toprak analiz sonuçlarını değerlendiriniz
 Uygun gübreleri belirleyiniz.
ve gübreleme yapınız.
 Gübre verme zamanlarını belirleyiniz.
 Gübreyi uygun şekilde toprağa veriniz.
 Yetiştiricilik alanını belirleyiniz.
 Tekniğine uygun olarak ve uygun
Yağ bitkileri için yetiştirme ortamlarının
zamanda toprağı işleyiniz.
hazırlığını yapınız.
 İyi bir tohum yatağı hazırlayınız.
 Uygun aletleri kullanınız.
 Güvenlik tedbirlerini alınız.
 Ekim makinesinin ayarlarını yapınız.
 Kullanılacak tohum miktarını
ayarlayınız.
 Ekim derinliğini ayarlayınız.
Yat bitkisi tohumlarını tarlaya ekimini
 Sıra arası ve sıra üzeri mesafesini
gerçekleştiriniz.
ayarlayınız.
 Ekimi zamanında yapınız.
 Ekim zamanında toprağın tavında
olmasına dikkat ediniz.
 Tekniğine uygun şekilde ekim yapınız.
 Uygun aletler kullanınız.
Toprağı sıkıştırınız.
 İşlemi zamanında yapınız.
 Kaymak tabakası oluşup oluşmadığını
Ekimden sonra yapılan sulama veya
gözlemleyiniz.
yağmurda oluşabilecek kaymak tabakasını
 Uygun aletler kullanarak kaymak
kırınız.
tabakasını kırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Ayçiçeği büyüme mevsimi boyunca 400 mm’den daha fazla yağış alan yerlerde
sulamadan yetiştirilebilir.

2.

( ) Ayçiçeğinde kuraklık açısından ayçiçeğinde en kritik dönem çiçeklenmeden 20
gün öncesi ve 20 gün sonrası arasındaki 40 gün süredir.

3.

( ) Aspirde kısa gün koşulları rozet dönemi uzatırken uzun gün koşulları rozet
dönemi kısaltıp sapa kalkmayı teşvik eder.

4.

( ) Ginoforların toprağa kolay girmeleri ve meyvelerin toprak içinde normal olarak
gelişmeleri için toprağın devamlı kuru olması gerekir.

5.

( ) Ayçiçeği bitkisi, yetişme süresi 90-120 gün gibi oldukça kısa olan bir bitkidir.

6.

( ) Sonbaharda soklu pulluk ile sürüm, ilkbaharda kazayağı veya diskaro ve ardından
tırmık ile yapılan tohum yatağı hazırlığı en ekonomik toprak işleme yöntemi olarak
bildirilmektedir.

7.

( ) Soya yazlık olarak ekilecekse, yazlık ekim işlemi 20 mart-20 nisan tarihleri
arasında

8.

( ) Soya ekiminde sıra arası mesafe 60 cm, sıra üzeri mesafe ise ana üründe 5 cm
olmalıdır.

9.

( ) Pulluklar, toprağı devirmeden (alt üst etmeden) işlemek için kullanılır.

10.

( ) Mibzerle ekimden maksat bütün bitkilerin hem topraktan hem de güneşten eşit
oranda yararlanmasını sağlamaktır

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 yağ bitkilerinin ekimini gerçekleştiriniz.


Yağ bitkilerinde ekim

Malzemeler







Traktör
Yağ bitkisi tohumu
Toprak işleme ekipmanları (kulaklı pulluk, kültüvatör, 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 uygun şekilde mibzerle ektiniz mi?
4. Ekim sırasında yeterli gübreleme yaptınız mı?
5. Sulama yaptınız mı?
6. Kaymak tabakası oluştu mu? Kaymak tabakasını kırdınız 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
Yağ bitkilerinde bitki türüne göre bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yağ bitkilerinin üretiminde bakım işlemleri nelerdir? Araştırınız.



Yağ bitkilerinin üretiminde hangi hastalık ve zararlılar görülür? Araştırınız.



Bir yağ bitkisi seçerek bakım işlemleri takvimi hazırlayarak uyarıcı pano
oluşturunuz.



Bilgilerinizi ve materyallerinizi sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

3. YAĞ BİTKİLERİNİN BAKIM İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI
Bitkisel üretimde iyi bir ekim işleminden sonra çimlenen bitkinin vejetasyon süresi
boyunca gerekli işlemlerin yapılması da oldukça önemlidir. Çünkü iyi yapılmayan bakım
işlemleri bitki gelişimini olumsuz etkileyerek ürün verimini azaltacaktır. Bu bölümde yağ
bitkilerinin bakım işlemleri olan gübreleme, sulama, hastalık, zararlılarla mücadele ve
çapalama işlemlerden bahsedilecektir.

3.1. Yağ Bitkilerinde Gübreleme
Bitkinin gelişimi boyunca ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerini topraktan yeteri
kadar karşılayamadığı durumda bitkinin ihtiyacı kadar bitki besin maddelerinin verilmesi
işlemine “gübreleme”, bu amaçla kullanılan maddelere de “gübre” adı verilir. Gübrelemenin
amacı bitkinin topraktan bitkilerin aldığı besin maddesi miktarı kadar ilave besin maddesi
vermektir. Yağ bitkilerinin birçoğu özellikle gelişme dönemlerinde topraktan fazlaca bitki
besin maddesi almaktadır.
Bitkinin gelişmesi süresince verilecek gübre miktarının belirlenmesinde topraktaki
bitki besin maddeleri seviyelerinin belirlenmesi için “toprak analizlerinin” ve bitkinin
topraktan ne kadar besin maddesi kullandığının belirlenmesi için “bitki analizlerinin”
yapılması gerekmektedir. Bunun için “gübrelemenin esasları” modülünde toprak ve bitki
örneklerinin nasıl alınması gerektiği hakkında gerekli bilgileri inceleyebilirsiniz.
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Ayçiçeği

Ayçiçeği bitkisi topraktan en fazla azot ve potasyum elementlerini kullanır. Fosfor ve
kalsiyum ise bu gübrelere göre daha az kullanılmaktadır. Fakat yapılan genel uygulamalara
göre iyi bir verim için 7-8 kg saf azot (N), aynı miktarda fosfor (P) ve potasyum (K)
yeterlidir. Sulu koşullarda gübre miktarları arttırılır. Besin elementlerince fakir topraklarda
verilen gübre, verimi % 40- 60 arasında arttırır. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde en çok kullanılan
azotlu gübreler, amonyum sülfat (%21 N), üre (%46 N) ve amonyum nitrat (%26 N) dır.
Amonyum sülfat toprak asitliğini nötrleştirmek için tuzlu veya alkali topraklarda ekim öncesi
veya ekimde tercih edilmeli, üre ve amonyum nitrat gübreleri nötr veya asit karakterli
topraklarda kullanılmalıdır. Fosforlu gübre olarak triple süper fosfat (%43-46) gübresidir.
Potasyumlu gübre olarak potasyum sülfat (%50 K2O) gübresi kullanılabilir.
Azotlu gübreler serpme veya sıra üzerine olacak şekilde ekimle birlikte
uygulanmalıdır. Gerek duyulursa azotlu gübrelerin 1/2’si veya 1/3’ü ekimle beraber, geriye
kalan kısım ise birinci su veya seyreltme ile verilmelidir. Fosforlu veya potasyumlu gübreler
ise ekim öncesi uygulanarak toprağa karıştırılmalıdır.


Soya

Soya bitkisi kökleri azot bakterileri ile mutualist(birbirine faydalı olan) bir ilişki
gerçekleştirerek havadaki serbest azotu bağlarlar. Bu nedenle soyada azotlu güre gereksinimi
gereğinden daha azdır. Bakteriler serbest azotu bağlamaya başlayıncaya kadar ilk gelişmesini
teşvik için 2,5-3 kg’da saf azot (N) verilmelidir. Gereğinden fazla azot kullanımı nodozite
oluşumunu azaltır ve bakterileri tembelleştirir. Çıkıştan 2-3 hafta sonra kökler
incelendiğinde, bakterinin faaliyeti sonucu yumrucuklar oluştuğu görülür. Bakteriler
oluşmamış veya ölü ise sulama öncesi 20 kg’da amonyum nitrat veya 10 kg üre verip sulama
yapılmalıdır. Soyanın fosfor (P) ihtiyacı 6 kg’dır. Soya yetiştirilen topraklarda potasyum
içeriği yapılacak analize göre belirlenmelidir. Soya ekimi kombine mibzerle ekim
yapılacaksa gübre ekimle birlikte verilmelidir. Normal mibzerle ekim yapılacaksa diskaro
çekilmeden önce toprağa uygulanır ve diskaro ile toprağa gömülür.


Aspir

Aspir fakir topraklarda da başarı ile yetişen bir bitkidir. Bu nedenle fazla gübrelemeye
ihtiyaç duymaz. Toprak analizi yapılamamışsa dekara saf olarak 12-15 kg azot (N) ekim
öncesi verilmelidir. Saf olarak dekara 3-5 kg fosfor (P) verilmeli ve ihtiyaç duyuluyorsa
potasyumlu gübreler verilmelidir. Aspir bitkisi gelişimini 3,5-4 ay gibi kısa bir sürede
tamamladığından gerekli gübrelerin tamamı ekimden önce bir seferde verilebilir.


Kolza

Kolza hasada kadar 14 kg’dan daha fazla azot tüketir. 250-300 kg’da tohum verimi
için 6 kg saf azot (N), 5 kg fosfor (P), 4 kg potasyum (K) ve 5 kg’da kalsiyum (Ca) harcar.
Bunu karşılamak için saf olarak dekara, 4 kg azot, 2 kg fosfor ve 4 kg potasyum verilir. 2-3
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ton’da ahır gübresi yeterlidir. Azotun yarısı ekimle, yarısı da çiçeklenme öncesinde iki
defada verilmelidir. Fosfor ve potasyum ekimle birlikte verilir.


Haşhaş

Azotlu gübreler kurak tarlalarda saf olarak 6-8 kg’da, 8-10 kg’da azotlu gübre
verilmelidir. Azotlu gübrenin bir kısmı ekimle beraber, geriye kalan kısım ise çapalama
öncesi verilmelidir. Fosforlu gübreler kurak tarlalarda saf olarak 4-6 kg’da sulanan tarlalarda
ise dekara 6-8 kg’da azotlu gübre verilmelidir. Fosforlu gübreler bir defada, ekimle beraber
tohum yatağına verilmelidir. Ancak haşhaşın çapa bitkisi olması nedeniyle ve münavebeye
özellikle pancar gibi topraktan bolca potasyum kaldıran çapa bitkileri sokulduğu takdirde bir
miktar potasyumlu gübreler de ilave edilmeli ve tarlalara 3-5 yılda bir potasyumlu gübreleme
yapılmalıdır. Potasyumlu gübreler de fosforlu gübreler gibi bir defada, ekimle beraber tohum
yatağına verilmelidir.


Yer Fıstığı

Yer fıstığının köklerinde bulunan Rhizobium bakterileri nedeniyle azotlu gübre
ihtiyacı fazla değildir. Bu nedenle bir bölgede uzun yıllar yer fıstığı yetiştirilmiş veya bakteri
aşılaması yapılmış ise ekimle birlikte ilk gelişimi teşvik için saf madde 3 kg azot, 8-9 kg’da
fosfor yeterlidir. Gübrelerin tamamı mibzerle tohum yatağına verilir.


Susam

Yüksek verim için toprak analizleri sonucunda dekara saf madde olarak 8-10 kg azot,
8-10 kg fosfor verilmelidir. Toprakta yeterli düzeyde mevcut değilse 6-8 kg’da potasyum
verilmelidir.

3.2. Yağ Bitkilerinde Sulama
Sulama yağ bitkilerinin gelişmesinde oldukça önemlidir. Çünkü bitkinin fotosentezde
ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin taşınması topraktaki su ile birlikte olmaktadır. Bu
nedenle bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yeterli ve zamanında bitkinin kök bölgesine
verilmesine “sulama” denir. Yağ bitkilerinin sulanmasında karık, yağmurlama ve damlama
sulama yöntemleri kullanılmaktadır.

Resim 3.1: Ayçiçeğinde karık ve yağmurlama sulama
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Ayçiçeğinde yağışların sağlayacağı veya sulama ile toprağa verilecek 450 mm
dolayında su yüksek verim için yeterlidir.
Soyada vejetasyon boyunca 550-600 mm suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, Karadeniz
hariç diğer yerlerde sulama ile tarımı yapılabilir. Soyada karık usulü sulama uygundur.
Çiçeklenme ve özellikle bakla oluşumu devresinde sulanmalıdır. Vejetasyon dönemi
boyunca soyaya 4-5 defa su verilir.
Aspir kurak şartlara dayanıklı olmasına rağmen tane verimi açısından en kritik
dönemler olan sapa kalkma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde sulama yapılması verimi
artırır. Aspirde sapa kalkma dönemi, genellikle çıkıştan 20-25 gün sonraya, çiçeklenme
öncesi dönem ise çıkıştan yaklaşık 55-65 gün sonrasına denk gelmektedir. Bu dönemlerde,
yeterli yağış olmazsa yapılacak bir sulama verimi olumlu yönde artacaktır. Sulama sabah
veya akşam serinliğinde yapılmalı, kısa sürede tamamlanmalı ve kök hastalıkları riskine
karşı su tarla yüzeyinde göllenmemelidir.
Kolza kurağa dayanıklı bitki olmasının yanında, kritik dönemlerinde sulama yapılması
verimi artıracaktır. Aspirde tane verimi açısından en kritik dönemler, sapa kalkma dönemi ve
çiçeklenme öncesi dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılacak sulamalar, verimi çok önemli
düzeyde artıracaktır. Sulama yapılacaksa, kuraklık belirtileri olan kuraklık alt yapraklarının
renk değiştirerek, kahverengiye dönüşmesinden önce sulama yapılması gerekir.
Haşhaşta su tüketimi kışlık çeşitlerde yaklaşık 750 mm, yazlık çeşitlerde 425 mm’dir.
Kışlık haşhaş çeşitlerinde, tomurcuklanma döneminde bir defa sulama, yazlık haşhaş
çeşitlerinde ise tomurcuklanmada bir, çiçeklenme zamanında bir olmak üzere iki defa sulama
yeterli olmaktadır.
Yer fıstığında karık usulü ilk sulamaya ekimden bir ay sonra başlanır ve hasada 20-30
gün kala son verilir. İkinci ürün yer fıstığı ekimlerinde ise, ilk sulamaya bitkilerin çıkışından
yaklaşık 10-15 gün sonra başlanır ve hasada 20-25 gün kala son verilmelidir. Ortalama 10-11
sulama yapılır.
Susamda yapılacak düzenli sulamalar verimi artırır. İkinci ürün mutlaka sulanır.
Çiçeklenmenin başlangıcında ve ortasında olmak üzere 2 kez sulama yapılabilir.

3.3. Yağ Bitkilerinde Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele
3.3.1. Hastalık ve Zararlılar
Hastalık ve zararlılar yağ bitkileri gelişimini olumsuz yönde etkileyerek elde edilecek
ürün miktarında ve kalitesinde azalmalara sebep olmaktadır. Yağ bitkilerinde görülen önemli
bazı hastalık ve zararlılar şunlardır:
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Ayçiçeğinde zarara neden olan önemli yabancı otlardan dar yapraklı olanlar;
tilkikuyruğu, kirpi otu, çatal otu, darıcan, köpek dişi ayrığı, topalak, kamış ve kaynaştır.
Geniş yapraklı olanlar ise yeşil horozibiği, farekulağı, kara pazı, sirken, semizotu, yabani
turp, yabani hardal, sarmaşık, çobandeğneği, tarla sarmaşığı, atkuyruğu, köy göçüren ve
sütleğendir. Parazit yabancı otlar ise Orobanş (Canavar otu) ve küsküttür. Yabancı otlar hızlı
gelişme yetenekleri nedeniyle özellikle ilk gelişme dönemlerinde tarla alanını kaplayarak
ayçiçeği bitkisinin gelişmesini engeller. Bu nedenle yabancı ot mücadelesi ayçiçeği yetişme
devresinin ilk ayında çok önemlidir.

Resim 3.2: Ayçiçeğinde orobanş

Ayçiçeği bitkisinde ekonomik olarak zarara neden olan başlıca zararlılar ise yeşil kurt,
tel kurdu, bozkurt ve kuşlardır. Bazen kuş zararı %80’lere ulaşabilmektedir. Kuş zararına
karşı tablalarını yere çeviren ayçiçeği çeşitleri tercih etmek avantaj sağlamaktadır. Ayçiçeği
bitkisinde zarara neden olan başlıca hastalıklar ise mildiyö, solgunluk ve pas hastalığıdır.

Resim 3.3: Ayçiçeğinde solgunluk ve yeşil kurt

Soya yetiştiriciliğinde görülen başlıca hastalıklar; tomurcuk yanıklığı ve kömür
çürüklüğüdür. Tomurcuk yanıklığı hastalığının etmeni bir virüs olup bitkilerin yeşil
kalmasına, cüceleşmesine ve baklalarda şekil bozukluklarına yol açar. Kömür çürüklüğü
hastalığı ise fungal kökenli olup kök ve sapları kurutarak bitkilerin ölmesine ve baklaların
boş kalmasına yol açar. Soya bitkisinde görülen başlıca zararlılar ise; beyazsinek, kırmızı
örümcek, yeşil kurt, prodenya ve pis kokulu yeşil böcektir.
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Resim 3.4: Soyada kömür çürüklüğü ve beyazsinek

Aspir bitkisinde görülen en önemli hastalık, aspir yaprak lekesi hastalığıdır. Bitki
yapraklarında büyüme başlangıcında 2-5 mm çapında koyu lekeler görülmektedir. Olgun
yapraklarda koyu kahve renkli noktalar halinde lekelenmelere ilave olarak gövdede 1 cm
genişliğindeki halka şeklinde koyu kahve lekeler görülmektedir.

Resim 3.5: Aspir yaprak leke hastalığı

Aspir tırtılı, aspirin en sık rastlanan zararlısıdır. Tırtıllar iri yapılı, yeşil ve yumuşak
yapıdadır. Larvaları yaprak ile beslenir.

Resim 3.6: Aspir tırtılı

Kolza bitkisinde ekonomik olarak zarara neden olan başlıca zararlılar; toprak pireleri,
tarla salyangozu, kolza sap hortumlu böceği, lahana kelebeği ve yaprak bitidir. Bazı
zararlılar bölgelere göre daha çok önem arz eder. Örneğin, Trakya’da lahana kelebeği ve
Karadeniz Bölgesinde ise yaprak biti zararı daha fazla görülür. Kolza bitkisinde ekonomik
olarak zarara neden olan başlıca hastalıklar ise mildiyö, kolza kök uru ve kurşuni küf
hastalığıdır.
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Haşhaşta görülen hastalıklar büyük verim kayıplarına neden olmaktadır. Başlıca
haşhaş hastalıkları mildiyö ve kök boğazı yanıklığıdır. Haşhaşın en önemli zararlısı ise
haşhaş kök kurdu isimli bir böcektir.

Resim 3.7: Haşhaşta mildiyö ve haşhaş hortumlu böceği

Yer fıstığında yaygın olarak görülen yer fıstığı hastalıkları; kök boğazı çürüklüğü,
yaprak leke hastalığı ve sap çürüklüğüdür. Ülkemizde en yaygın yer fıstığı hastalığı ise kök
boğazı çürüklüğüdür. Hastalığın ilk belirtileri bitkinin tümünün ya da birkaç dalcığının
aniden solması şeklinde görülür. İlk yapraklarının çıktığı boğum ve buna bitişik boğaz
kısmında çürüme ile ayırt edilir. Enfekteli doku önce kahverengileşir, zamanla açık bir renk
alır. Hastalığın bulaştığı bitkiler genellikle ekimden sonra 50 gün içinde ölür. Yaprak leke
hastalığı yer fıstığının en önemli fungal hastalıklarından biridir. Başlangıçta yapraklarda
kahve, siyah, kırmızı veya sarı renkte lekeler ortaya çıkar. İleriki devrede yapraklar kuruyup
dökülür. Bu hastalık yağmurlama sulama yapılan yerlerde daha fazla görülür. Sap çürüklüğü
hastalığına yakalanmış bitkilerde önce dallar sararır ve solma görülür. Hastalık ilerledikçe
özellikle yapraklar, dallar ve ginofor koyu kahverengine dönüşür ve bitkilerin dip
kısımlarında kül serpilmiş gibi beyazlıklar ortaya çıkar.
Önemli yer fıstığı zararlıları arasında kırmızı örümcek, prodenya ve toprak altı
zararlıları gelmektedir. Kırmızı örümceğin ergin ve nimfleri yaprakların alt yüzeyinde bitki
öz suyunu emerek yaprakların sararıp kurumasına neden olur. Yaprakların alt yüzeyinde
ağlar örerek içinde beslenir. Yapraklarda emgi yerleri önce beyazlaşır sonra sarı ve kahve
renkli lekelere dönüşür, kurur ve dökülür. Diğer bir önemli zararlı ise prodenyadır. Prodenya
zararını larvalar yapar. Larvalar yaprağın alt yüzeyini kemirir ve zar gibi yapar. Diğer
yapraklarda da beslenerek delik deşik bir duruma getirir.

Resim 3.8: Kırmızı örümcek ve prodenya
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Susam bitkisinde görülen başlıca hastalıklar; solgunluk hastalığı, susam bakteri
solgunluğu, yaprak leke hastalığı ve susam solgunluk (Alternaria) hastalığıdır. Ekimden
sonra bozkurt zararlısı, fide döneminde susam güvesi ve çiçeklenmeden itibaren görülen
beyazsinek başlıca susam zararlılarıdır.

3.3.2. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Yağ bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi gerekir. Hastalık
ve zararlılarla mücadelede fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekanik ve kültürel yöntemler
kullanılabilir. Fiziksel yöntemlerde yetiştirme ortamının ısısal uygulamalar yapılarak hastalık
ve zararlılarla mücadele edilebilir. Kimyasal mücadelede zarar etmeninin durumuna göre
herbisit, fungusit, bakterisit, nematisit, avisit gibi kimyasal preparatlar kullanılabilir.
Biyolojik mücadelede ise zarar etmeninin predatörü (avcı) olan canlılar kullanılarak
mücadele yapılabilir. Predatör canlılar hastalık ve zararlılarla beslenerek popülasyonlarında
azalma meydana getirebilir.
Mekanik mücadelede ise çapalama, hastalık ve zararlı içeren bitki artıklarının
yetiştirme ortamından uzaklaştırılması veya yok edilmesi şeklindedir. Kültürel mücadele ise
daha çok tohum ile ilgili özelliklerdir. Yüksek çimlenme ve sürme gücüne sahip tohum
kullanımı, hastalık ve zararlılara dayanıklı tohum kullanımı, ekim ve dikim tarihlerinde
ayarlama, yeterli ve dengeli gübreleme sayılabilir.

3.4. Yağ Bitkilerinde Çapalama
Yağ bitkilerinde bitki verimini artırmak için çıkış devresinden sonra bitkilerde
seyreltme, yabancı otlarla mücadele ve boğaz doldurma amacıyla yapılan işleme “çapalama”
adı verilir. Çapalama uygun işgücü varlığında el ile yapılabileceği gibi mekanizasyonun
yeterli olduğu durumlarda çapa makineleri kullanılarak yapılabilir.

Resim 3.9: Çapa makinesi

Bitkinin yana yatması ve devrilmesini önlemek amacıyla yapılan çapalama işlemine
“boğaz doldurma denir. Bitkilerin dip kısımlarına belirli ölçüde kenarlardan toprak çekerek
yığılmasına boğaz doldurma denir. Boğaz doldurma bir yandan bitkinin dip kısmından çıkan
kökleri kapatmak, bitkiye destek sağlamak ve diğer yandan da, sert rüzgârlarda bitkinin
yıkılmasını önlemek için yapılır.
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Boğaz doldurmanın avantajları:






Bitkinin kök bölgesindeki nemin uzun süre muhafaza edilmesi sağlanır.
Boğaz doldurma ile bitkiye rahat ve düzenli su verilmesi sağlanır.
Yabancı ot kontrolü sağlanır.
Özellikle kök hastalıklarına karşı koruma sağlanmış olur.
Suyun kök boğazı ile teması engellenir.

Bitkinin herhangi bir nedenle sık ekim yapıldığında birim alandaki bitki sayısında artış
yaşanır. Bu da bitkilerin birbiri ile besin ve su rekabetine girmesine sebep olur. Bunu
önlemek için yapılan işleme seyreltme adı verilir. Bitkiler toprak üzerine çıkış yaptığında
çapalama işlemi yapılarak birim alanda yeterli sayıda bitki bırakılır.
Ayçiçeği bitkisi gelişme döneminin başlangıcında yabancı otlardan zarar görmektedir.
Yabancı ot mücadelesinin yanında çapalama ile toprakta meydana gelen kaymak tabakası
kırılmaktadır. Bu nedenle, yabancı otlarla mücadeleye erken dönemde başlanılmalıdır.
Bitkiler 10–12 cm boylandığında (4-6 yapraklı dönem) ilk çapa, bitkiler 25-30 cm
boylandığında ise ikinci çapa yapılmalıdır. İkinci çapayla birlikte boğaz doldurma da
yapılmalıdır. Bitkiler 40 cm boylandığında çapalama işlemine son verilmelidir. Çapalama
derinliği 10 cm’den fazla olmamalıdır.
Soya, gelişiminin ilk dönemlerinde yabancı otlardan fazla etkilenmektedir. Bu nedenle
sıra aralarında traktörle, gerekirse sıra üzerinde de el çapası ile 2-3 defa yabancı ot
mücadelesi yapılmalıdır. Bitkinin gelişme dönemlerine göre birinci veya ikinci sudan sonra
da ara çapası yapılmalı ve toprak sıkışıklığı nedeniyle bitkilerin strese girmesi önlenmelidir.
Çapalama esnasında ilk bakla yüksekliğinin düşmemesi ve hasat kayıplarının olmaması için
boğaz doldurma yapılmamalıdır.
Aspir bitkisinin ekiminde eğer pnömatik mibzer kullanılmış ise seyreltme işlemine
gerek kalmaz. Aksi takdirde bitki boyu 10 cm’ye ulaştığında çapalama ve seyreltme birlikte
yapılmalıdır.
Haşhaş tohumları küçük olduğundan ekim sırasında ister istemez tohumlar çok sık bir
şekilde ekilmektedir. Gerek serpme ve gerekse mibzer ile ekimlerde birim alana düşen bitki
sayısı çok yüksek olmaktadır. Bu nedenle çıkıştan sonra seyreltme yoluna gidilmelidir.
Kıştan çıkışta haşhaş bitkileri 7-10 yapraklı olunca seyreltme ve ilk çapa yapılır. Ekim
makine ile yapılmışsa 50 cm sıra arası için sıra üzerinde her 20 cm’de bir bitki bırakılır.
İlkbaharda rozet yapraklar 7-8 adet olunca seyreltme başlamalıdır. Seyreltme ilk çapa
zamanında yapılmalıdır.
İkinci çapa birinci çapadan 15-20 gün sonra yapılmalı bu esnada da boğaz doldurma
işlemi gerçekleştirilmelidir.
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Yer fıstığı bitkisinde ginoforların toprağa ulaşabilmesi için boğaz doldurma işlemi çok
önemlidir. Ginoforlar 8-15 cm uzayarak toprağa girmeye çalışır. Bu uzunlukta toprağa
ulaşamaz ise havada kalarak kurur. Boğaz doldurma işlemi, lister tipi çapalar ile genellikle
ilk sulamadan önce yapılarak ginoforların toprağa yaklaşması sağlanır. Boğaz doldurma
yaparken sıra arasındaki toprak sıra üzerine, bitkilerin kök boğaz kısmına doğru çekilmelidir.
Yer fıstığında çapalamada sıra üzeri el çapalarıyla, sıra arası ise makine ile yapılmalıdır. Son
çapalamada lister tipi çapalar kullanılarak hem boğaz doldurma hem de sulama karığı açma
işleri bir arada yapılır. Sulamadan sonra çapalama yapılmamalıdır. Yer fıstığı bitkisinde
ginofor oluşumu başlayınca çapalamaya son verilmelidir.

Resim 3.10: Yer fıstığında çapalama ve boğaz doldurma

Susam bitkisinin ilk gelişme dönemi yavaştır. Çiçeklenme ile birlikte büyüme hızı da
artmaya başlar. Bu nedenle bitki boyu 10-15 cm oluncaya kadar tarlaya girilmemelidir. Daha
sonra tarlada bulunan yabancı ot durumuna göre el çapası veya çapalama makinesi ile sıra
aralarının çapası yapılır. Bitki gelişiminin sık olduğu yerlerde seyreltme yapılır.
Sulamalardan sonra çapalama yapılmalıdır. Bitki boyu 40-50 cm ulaştıktan sonra çiçeklerin
döllenmeden dökülmemesi için tarla içine girilmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yağ bitkilerinde bitki türüne göre bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.
 Gübrelemeden önce toprak analizi
yaptırınız.
 Bitkinizin ve toprağınızın ihtiyacına
göre uygun gübre ve gübre miktarını
analiz sonucuna göre belirleyiniz.
 Gübreyi zamanında atınız.
 Bitkinin ihtiyacından fazla gübre
kullanmayınız.
 Gübre atarken yağış veya sulama
durumuna dikkat ediniz.
 Bitkiniz için kritik dönemlerine göre
sulama dönemlerini belirleyiniz.
 En ekonomik ve uygun sulama
yöntemini belirleyiniz.
 Yeterli miktarda su kullanınız.
 Uygun dönemlerde yeterli ve tekniğine
uygun sulama yapınız.
 Yabancı ot türlerini belirleyiniz.
 Yabancı otlara karşı mücadele
yöntemlerini uygulayınız.
 Elle çapalama yapınız.
 Makine ile çapalama yapınız.
 Kimyasal mücadele yapınız.
 Uygun ilaçlar kullanınız.
 İlaçlama yöntemini belirleyiniz.
 İlaçlama için gerekli malzemeleri temin
ediniz.
 Tekniğine uygun ilaçlama yapınız.
 İlaçlama yaparken dikkatli olunuz.
 Çapalama zamanını tespit ediniz.
 Çapalama ile birlikte yabancı ot
mücadelesi yapınız.
 Çapalama zamanını geciktirmeyiniz.
 Hastalık ve zararlılarını tespit ediniz.
 Hastalık ve zararlılara karşı kültürel
mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Hastalık ve zararlılara karşı kimyasal
mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Bu yöntemleri uygularken gerekli
önlemleri alınız.

 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde gübreleme
yapınız.

 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde sulama
yapınız.

 Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde çapalama
ve yabancı ot mücadelesi yapınız.

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

( ) Gübrelemenin amacı bitkinin topraktan bitkilerin aldığı besin maddesi miktarı
kadar ilave besin maddesi vermektir.

2.

( ) Ayçiçeği bitkisi topraktan en fazla azot ve potasyum elementlerini kullanır.

3.

( ) Soyada toprağa gereğinden fazla azot ilavesi bakterilerin azot bağlama yeteneğini
artırır.

4.

( ) Rhizobium bakterileri soya ve yer fıstığının köklerinde nodoziteler oluşturarak
havadaki serbest potasyumu bağlarlar.

5.

( ) Aspir kurak şartlara dayanıklı olmasına rağmen tane verimi açısından en kritik
dönemler olan sapa kalkma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde sulama yapılması
verimi artırır.

6.

( ) Ayçiçeğinde zarara sebep olan parazit bitki orobanştır.

7.

( ) Aspir bitkisinde görülen en önemli hastalık, aspir yaprak lekesi hastalığıdır.

8.

( ) Haşhaşın en önemli zararlısı ise haşhaş kök kurdu isimli bir böcektir.

9.

( ) Kimyasal mücadelede zarar etmeninin durumuna göre herbisit, fungusit,
bakterisit, nematisit, avisit gibi kimyasal preparatlar kullanılabilir.

10.

( ) Bitkinin yana yatması ve devrilmesini önlemek amacıyla yapılan çapalama
işlemine boğaz doldurma denir.
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Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Aşağıdakilerin hangisi boğaz doldurmanın avantajlarından biri değildir?
A) Bitkinin kök bölgesindeki nemin uzun süre muhafaza edilmesi sağlanır.
B) Boğaz doldurma ile bitkiye rahat ve düzenli su verilmesi sağlanır.
C) Bitkinin aşırı nem kaybetmesini sağlar.
D) Özellikle kök hastalıklarına karşı koruma sağlanmış olur.
E) Yabancı ot kontrolü sağlanır.

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 yağ bitkilerinin bakımlarını yapınız.


Yağ bitkilerinin bakımı

Malzemeler





Sulama sistemi
Gübre( ki myasal veya organi k)
Tarımsal mücadele ilacı ve çapa
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 yağ bitkilerinin toprağında tav kontrolü yaptınız mı?
2. Bitkileri uygun zamanlarda suladınız mı?
3. Bitkileri uygun zamanlarda gübrelediniz mi?
4. Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlarla zamanında 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 FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Yağ bitkilerinin bitki türüne göre hasat ve hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yağ bitkilerinin hasat edilmesinde hangi kriterler önemlidir? Araştırınız.



Yağ bitkilerini hasat ederken nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.



Yağ bitkilerinin hasat edilmesinde kullanılan araçlar nelerdir? Araştırınız.



Bilgilerinizi derleyerek arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

4. YAĞ BİTKİLERİNİN HASAT, HARMAN VE
DEPOLANMASI
4.1. Ayçiçeğinde Hasat, Harman ve Depolama
Ayçiçeği bitkisinde hasat zamanı ekilen çeşidin erkencilik durumuna, havaların sıcak
veya yağışlı olmasına göre değişmektedir. Ayçiçeği bitkisi genellikle çiçeklenmeden 45-60
gün sonra hasat olgunluğuna ulaşmaktadır. Bu nedenle ülkemizde ayçiçeği hasadı ağustos
ayı ortasından başlayarak eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir.
Hasadın erken yapılması tohumların olgunlaşamamasına, yağ oranının düşmesine ve
tohum veriminin azalmasına neden olmaktadır. Geç yapılan hasatta ise dane dökülmeleri ve
dolayısıyla verim kaybı olmaktadır. Bitkilerde hasat olgunluğu bakımından eş zamanlı
olgunluk zaman, işgücü planlaması ve maliyet açısından önemli yararlar sağlar. Ayçiçeği
bitkisinin vejetasyon süresi çeşitlere göre farklılıklar göstermekte olup bu bakımdan olmak
üzere beş gruba ayrılır.






Çok erkenci çeşitler (70-90 gün)
Erkenci çeşitler (90-110 gün)
Orta geççi çeşitler (110-130 gün)
Geççi çeşitler (130-150 gün)
Çok geççi çeşitler (145-165 gün)

Hasat olgunluğuna gelen ayçiçeği bitkilerin bitkinin sap, yaprak ve tablaları
sararmakta, tablanın kenarındaki sarıçiçekler dökülmekte, tablanın kenarında bulunan
koruyucu yapraklar kahverengi renk almakta ve tohumdaki rutubet oranı %25’in altına
düşmektedir.
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Hasat öncesi ayçiçeği tablalarındaki tanenin nem oranının %12 civarında olması
gerekir. Fakat bu durumda tanelerde dökülmekte ve kuş zararı meydana gelebilir. Bu nedenle
tohumdaki rutubet oranının %12’lere düşmesi beklenmeden %20-25 nem oranında hasada
başlanmaktadır.

Resim 4.1: Ayçiçeğinde hasat olgunluğu

Ayçiçeği hasadında aranacak başlıca kriterler şunlardır:







Ayçiçeği tablaları içerisinde yer alan ve çekirdekleri çevreleyen çeperler
kurumuş veya kahverengimsi bir yapıya dönüşmeli,
Sarı (kısır) çiçekler kuruyup dökülmüş olmalı,
Tabladaki çekirdekler üzerindeki fertil çiçek kalıntıları kahverengileşmiş veya
dökülmüş olmalı,
Yapraklar gözden geçirildiğinde kurumuş ve tablaya yakın yapraklar
kahverengine dönüşmüş bir halde olmalı,
Gövde kahverengine yakın renkte olmalı,
Tabla belirli büyüklüğe ulaşmış ve toprağa doğru yönelmiş olmalıdır.

Ayçiçeği hasadı elle veya biçerdöverle yapılabilir. Ülkemizde işçilik, zaman tasarrufu
ve maliyetler düşünüldüğünde biçerdöverle hasat avantaj sağlamaktadır.



Elle hasat: Hasat zamanı geldiğinde, tablalar orakla kesilir ve römorklara
doldurularak harman yerlerine taşınırlar. Harman yerinde, tablalar ve
üzerlerindeki tohumlar iyice kuruduğunda harman yapılır.
Biçerdöverle hasat: Buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerinin tablaları
değiştirilip ve gerekli ayarlar yapılmak suretiyle ayçiçeği hasadı
yapılabilmektedir. Biçerdöverle hasatta biçim yüksekliği 30-60 cm arasında
değişmektedir. Hasat sırasında biçerdöver hızı 5-8 km/saat olmalıdır.
Biçerdöverle hasatta tabla ve tohumların nem oranı yaklaşık %12-15 civarında
olmalıdır. Hasat sonrası elde edilen üründeki rutubet oranı yüksek ise
küflenmeyi önlemek amacıyla kurutma yapılmalı ve nem %9,5-10 oranına
düşürülmelidir.
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Resim 4.2: Biçerdöverle hasat
Ayçiçeği harmanı farklı şekillerde yapılabilir. Harmanda kullanılan başlıca
yöntemler şunlardır:






Kurumuş tablaların sopalarla dövülerek harman yapılması,
İki tablanın birbirine sürülerek harman yapılması,
Tablaların dövenle ezilerek harman yapılması,
Tablaların üzerinde traktörle gezinerek harman yapılması,
Tablaların özel yapılmış harmanlama makinelerinden geçirilerek veya tablalar
biçerdöverlerin önüne atılarak harman yapılması.

Harman sonunda elde edilen ürün elenerek veya savrularak temizlenir. Tohumdaki
rutubet oranı yüksek ise belirli bir süre güneş altında kurutulur.

Resim 4.3: Ayçiçeğinde harman

Kurutma, hasat ve harman sonunda elde edilen üründeki nem oranı %10’un üzerinde
ise yapılmalıdır. Kurutma sonunda tohumdaki rutubet oranı %10’un altına düşürülmelidir.
Kurutulan ürün çuvallara doldurularak depolanmalıdır.
Ayçiçeğinin muhafaza edileceği deponun içerisindeki havanın nemi %75 oranının
üzerine çıkartılmamalıdır. Depolanacak tohumdaki nem oranı ise %11’in altında
tutulmalıdır. Aksi takdirde bazı mikroorganizma faaliyeti sonucu üründe bozulma ve
küflenme meydana gelebilir. Ayçiçeği günümüzde özel yapılmış silolarda veya adi depolarda
saklanmaktadır. Depo içerisinde ürün, dökme olarak bulunmaktadır. Depo içerisinde sıcaklık
yükselmesini ve üründeki kızışmayı önlemek için, havalandırma işleminin çok dikkatli
yapılması gerekmektedir. Özellikle ısınan ve nemlenen havanın süratle depodan
uzaklaştırılması gerekmektedir.
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Resim 4.4: Silolar

4.2. Soyada Hasat, Harman ve Depolama
Hasat olgunluğuna gelen soyada yapraklar sararır ve dökülür, baklalar çeşide göre kirli
sarı veya esmerimsi bir renk alır ve tohumlar sertleşir. Yaprakların dökülmesinden 3-4 gün
sonra hasada başlanabilir. Hasat zamanında yapılmalıdır. Aksi takdirde baklalar çatlar ve
ürün kaybı olur. Soya ana ürün olarak yetiştiriliyorsa hasat eylül ayı ortası, ikinci ürün olarak
yetiştiriliyorsa ekim ayı ortasında yapılabilir. Hasat döneminde tanedeki nem oranı %13-14
civarında olmalıdır. Nem oranı yüksekse hasat sırasında tohumlar zarar görür, daha düşük ise
taneler dökülür veya çatlar.

Resim 4.5: Soyada hasat olgunluğu

Soya hasadı genellikle biçerdöverle yapılır. Biçim yüksekliği alt baklaları alacak
şekilde ayarlanmalıdır. Soya sık ekilmişse biçerdöverin tıkanmasını ve tohumların
kırılmasını azaltmak için biçerdöver hızı azaltılmalıdır. Biçerdöverle hasatta yukarıdan biçim
yapılırsa alt baklalar toprakta kalır ve hasat kayıpları artar. Normal şartlarda soya verimi;
birinci ürün olarak ekilmişse 300-400 kg’da, ikinci üründe ise 250-350 kg’da’ dır.

Resim 4.6: Biçerdöverle soya hasadı
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Hasat edilen soyada nem oranı mutlaka %13’ün altına düşürülmelidir. Nem oranı
yüksek ise kurutma yapılmalıdır. Soya direkt güneş altında kurutulmamalıdır. Aksi takdirde
tohumlarda çatlamalar meydana gelir. Bu nedenle kurutma gölge bir yerde yapılmalıdır.
Hasat edilen ve kurutulan ürün depolanacaksa aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:







Tohumların bozulmasını ve kızışmasını önlemek için depo sıcaklığı 20-22ºC
olmalıdır.
Depo havasının nispi nemi % 60’dan düşük olmamalıdır.
Depolanan ürünün yığın kalınlığı 30-40 cm’den yüksek olmamalıdır.
Yığın, düzenli aralıklarla karıştırılmalıdır.
Tohumdaki nem oranı % 13-14’ten fazla olmamalıdır.
Depoda hastalık ve zararlılara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

4.3. Kolzada (Kanola) Hasat, Harman ve Depolama
Kolza bitkisinin hasat olgunluğuna gelmesinde hava sıcaklığı, yağış ve çeşit özelliği
önemli rol oynar. Kolza normal şartlarda bu faktörlere bağlı çiçeklenmeden 40-50 gün sonra
hasat olumuna gelir. Kolza bitkisinde; sap, yaprak ve kapsüller tamamen kuruyup sararmış,
kırmızımsı-sarı bir renk oluşmuş ve tohum kahverengi olmuşsa hasat zamanının geldiği
anlaşılır. Hasat döneminde kolza tohumlarında bulunması gereken nem oranı % 10-12
oranında olmalıdır. Genel olarak Trakya’da 10 haziran, Akdeniz Bölgesi’nde ise 10 mayıstan
itibaren kolza hasadına başlanır.

Resim 4.7: Kolzada hasat olgunluk dönemi

Kolzada olgunlaşma aşağıdan yukarıya doğru olur. Hasatta bitkilerin tam
olgunlaşması beklenirse alt kapsüllerde çatlama ve dökülmeler görülür. Erken hasatta ise üst
kapsüller tam olgunlaşmadığından hasat kaybı olur. Ülkemizde kolza hasadı genellikle
biçerdöverle yapıldığından aynı zamanda harman işlemi de yapılmış olur. Ülkemizde kolza
verimi 250-350 kg arasında değişir. Harman sonrası elde edilen tanelerin nem oranı % 9’u
geçmemelidir. Aksi durumda depolanan ürünlerde bozulmalar meydana gelir.
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Resim 4.8: Biçerdöverle kolza hasadı ve harmanlanmış kolza tohumları

4.4. Aspirde Hasat, Harman ve Depolama
Aspirde hasat için önce hasat kriterlerinin belirlenmesi gereklidir. Aspir bitkisinde
yaprakların büyük bir bölümü tamamen kurumuşsa (kahverengileşme), çanak yaprakları
kahverengiye dönmüşse, tablalar elle kolaylıkla harmanlanabiliyorsa ve tanelerin tamamen
beyaz renk almışsa hasat zamanının geldiği anlaşılır. Hasat zamanı, genellikle
çiçeklenmeden yaklaşık 4-5 hafta sonrasına denk gelmektedir. Hasat zamanı ekim zamanı ve
iklim şartlarına göre değişmekle beraber temmuz ayı sonu-ağustos ayı başlarına denk
gelmektedir.

Resim 4.9: Aspirde hasat olgunluğu

Aspir hasadı geciktirilmeden hemen yapılmalıdır. Aksi durumda tanelerde renk
değişikliği meydana gelir. Aspir hasadı da diğerlerinde olduğu gibi biçerdöverle yapılabilir.
Aspirin verimi 100-200 kg arasında değişmektedir.

Resim 4.10: Aspirde harman ve depolamaya hazır tohumlar
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Hasat edilen aspir bitkisinden taneler elde edildikten sonra taneler çuvallara koyularak
depolanmalıdır. Ürünün herhangi bir problem meydana gelmeden depolanabilmesi için tane
neminin % 8-10 oranını geçmemesi gereklidir.

4.5. Haşhaşta Hasat, Harman ve Depolama
Haşhaş yetiştiriciliğinde hasat zamanı kapsül rengine bakılarak ayarlanabilir. Hasat
olgunluğuna gelen kapsüller sarımtırak bir renk almaktadır. Kapsüller sallanacak olursa
içlerindeki tohumların kapsül kenarlarına çarparak ses çıkardıkları duyulur. Bu devrede
bitkinin yaprak ve sapları sararmıştır ve kurumaya başlamıştır.

Resim 4.11: Haşhaşta hasat olgunluğu

Haşhaşta hasat, bitkiyi sökmek veya kapsülleri saplarından kırarak ayırmak şeklinde
yapılmaktadır. En son oluşan kapsüller en son olgunlaştığından hasada karar vermek için en
alt kapsüllere bakmak gerekir. Saplarından kırılarak ayrılan kapsüller büyük polietilen
çuvallara doldurularak harman yerine taşınırlar. Kapsüllerin fazla ufalanmadan ve
kırılmadan taşınmasına özen gösterilmelidir. Tohumluk için ana kapsüllerden yeteri kadarı,
başka renk karışmaması için bıçakla kesilip tohumları alınır. Ürünün geriye kalanı kapsül
ezme makinesinden geçirilir veya tahta tokaçlarla kırılır.

Resim 4.12: Haşhaşın makine ile hasadı ve ezme makinesi ile harmanı

Hasat sonrası harman yerinde kapsüller dövülerek daneler meydana çıkarılır ve
kalburlanarak temizlenir. Ülkemizde kapsül çizimi yapılmadığından kapsüller toplanıp
ortadan bölünerek tohumlar alınmaktadır. Haşhaştan ülkemizde ortalama 40-160 kg arasında
tohum verimi alınmaktadır. Haşhaşın sap verimi ise ortalama 350 kg’dır. Haşhaş sapları bazı
yörelerde yakacak olarak kullanılmaktadır.
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Hasat ve harman işlemi tamamlanan haşhaş uygun şartlarda depolanmalıdır.
Tohumların depolanmasında ortamdaki nem oranı %8-9’un altında olmalıdır. Temiz bir bez
üzerinde güneşe serilerek kurutulan danede nem oranı bu değerlere kadar kurutulmalıdır.
Özellikle kök boğazı yanıklığı hastalığının yayılmasını azaltmak amacıyla tohumluk olarak
kullanılacak taneler bu oranların çok daha altında kurutulmalıdır.

4.6. Yer Fıstığında Hasat Harman Ve Depolama
Yer fıstığı ekimden, yaklaşık 150-160 günde hasat olgunluğuna gelir. Yer fıstığında
hasat zamanının tespitinde meyve kabuğu soyma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde hasada
yakın dönemde tarlada farklı dört yerden, dört ayrı bitki seçilir ve bunların meyveleri
toplanarak sayılır. Daha sonra bunların meyve kabuğu bir bıçak yardımıyla soyulmaya
başlanır. Kabuk rengi kırmızı-kahverengi olan meyveler bir kenara ayrılarak sayılır. Meyve
kabuğu soyma yöntemine göre kırmızı kahverengi kabuk renkli meyve oranı %55-65
olduğunda hasat zamanının gelmiş olduğu anlaşılır.
Yer fıstığı traktörle çekilen özel söküm makinesi ile sökülebildiği gibi kulağı
çıkarılmış tek soklu pullukla, bel, kürek ve elle de yapılabilir. İyi işlenmiş, otsuz ve tavlı
yerlerde patates sökme makineleriyle de hasat yapılabilir.

Resim 4.13: Elle ve pullukla hasat

Ülkemizde hasat genellikle özel söküm pullukları ile yapılmaktadır. Bu pulluklar ile
yer fıstıkları kapsülleriyle birlikte topraktan sökülür ve arkadan gelen işçiler tarafından
kapsüller elle toplanır. Bu hasat yönteminde toprakta kalan kapsüller de elle toplanmakta ve
hasat kaybı daha az olmaktadır fakat iş gücü artmaktadır.
Yer fıstığı hasadı için özel üretilmiş hasat makineleri de bulunmaktadır. Bu makineler
küçük traktörlere takılmak suretiyle bir seferde iki sıra birden hasat edebilir. Özel söküm
makineleriyle hasatta toprağın tavında olması, toprak tesviyesinin iyi olması ve yabancı ot
yoğunluğunun çok az olması gerekir. Aksi durumda hasat sırasında toprakta fazla miktarda
kapsül kalır.
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Resim 4.14: Yer fıstığında hasat makinesi

Yer fıstığı ilk hasat edildiğinde yaklaşık %35-45 oranında nem içerir. Bunun oranın
ortalama %9-10’a kadar düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle hasat edilen ürün mutlaka
kurutulmalıdır. Kurutma işlemi yerde veya özel kurutma fırınlarında da yapılabilir.


Sererek kurutma yöntemi: Bu yöntemde hasat sonrası elde edilen ürünün
serilerek kurutulması gerekmektedir. Kurutma işlemi yer fıstığının yığın halinde
yere veya sehpalara serilmesi ile yapılabilir. Yer fıstığının uzun süre
saklanabilmesi için kurutma işlemi, ürün nemi %10’un altına düşene kadar
devam eder. Bu durum, kabuk içindeki tanenin gevrekleşmesi ve elle kolaylıkla
ikiye ayrılması ile anlaşılır.

Resim 4.15: Yer fıstığının asfalt üzerinde sererek kurutma



Kurutma fırınlarında kurutma: Bu amaçla özel imal edilmiş kurutma
makineleri kullanılmaktadır. Nemli veya yağışlı havalarda bu makinelerden
yararlanılarak nem düzeyi istenilen seviyelere indirilir. Bu tip kurutmalarda
püskürtülecek hava sıcaklığının özellikle tohumluk olarak ayrılacak ürün için
45°C’yi geçmemelidir.

Resim 4.16: Yer fıstığının makine ve elle harmanı
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Harman makinesi kullanma imkânı bulunmayan yerlerde harman işi büyük çapta el
emeği ile yapılır. Yer fıstığı; kök, taş ve toprak vb. unsurlardan temizlenir. Yer fıstıkları
tarladan söküldükten sonra kapsüller kurumadan direkt elle tanelenir. Yer fıstığı bitkisinin
genel olarak 150-300 kg’da kabuklu fıstık, 300-500 kg’da kuru ot verimi vardır.

Resim 4.17: Kurutulmuş yer fıstıkları

Yer fıstığı depolanırken depo alanı düşük neme sahip, havalandırması iyi ve serin bir
alan olmalıdır. Yer fıstığını kabuklu olarak depolamak daha kolay olduğu için genellikle
kabuklu olarak muhafaza edilir. Kabuklu olarak depolanacaksa nem oranı %9’u, kabuğundan
ayrımlı (iç) olarak depolanacaksa nem oranı %6-8’i geçmemelidir. Bu şartlar altında yer
fıstığı daha uzun süre bozulmadan saklanabilir.

4.7. Susamda Hasat, Harman ve Depolama
Susam hasadına karar vermek için öncelikle hasat olum döneminin belirlenmesi
gereklidir. Susam bitkisinde kapsüllerin tamamı aynı anda hasat olgunluğuna gelmez. Hasat
zamanının tespiti için tarla kontrolleri yapılmalıdır. Yapılan kontrollerde:





Bitkilerin yaprak ve kapsüllerinin sararması,
Yapraklar kısmen dökülmesi,
Çiçeklenmenin durması,
Alt kapsüller elle kırıldığında tohum rengi beyaz tanelilerde koyu sarı,
kahverengi tanelilerde açık kahverengiye dönmesi belirtileri görülüyorsa hasat
zamanının gelmiş olduğu anlaşılır.

Susam bitkisinde kapsüllerin çatlayarak açılması nedeniyle hasadın makine ile
yapılması zordur. Ülkemizde susam hasadı genellikle elle yapılır. Elle hasatta bitki, elle
sökülür veya toprağa yakın yerden kesilir fakat hasat sonrası bitki bir süre daha gelişimine
devam ettiğinden, elle sökme daha fazla tercih edilmektedir.
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Resim 4.18: Hasat edilmiş susam bitkileri

Hasat edilen bitkiler gelişmelerine devam ettiğinden 10-25 bitki bir arada bağlanır,
düz ve temiz bir zeminde kök kısımları dışarı ve baş kısımları iç tarafa gelmek üzere baskıya
alınır. Baskıda yaklaşık bir hafta kalan bu demetler beton veya düz bir zemin üzerinde 8-10
demet bir arada olmak üzere koyulur ve tepe kısmından bağlanır. Bu işleme “tokurcun
(gümül)” adı verilir. Tokurcun işlemi yaklaşık 8-15 gün sürer.

Resim 4.19: Tokurcun yapma işlemi

Kuruyan demetler harman için hazırlanır. Harman yapılacak alana temiz branda veya
naylon örtüler serilerek demetler buraya taşınır. Demetler, kökleri sırta gelecek şekilde
koltuk altına alınır ve bir sopa yardımı ile yavaş yavaş vurularak tohumun kapsüller içinden
dökülmesi sağlanır. Bu işleme “silkme” adı verilir. Silkme işlemi demetler içinde tohum
kalmayıncaya kadar devam edilir. Üst boğumlarda oluşmuş ve henüz kuruyup çatlamamış
kapsüller varsa bu demetler tekrar kurumaya bırakılır. Kurumaya bırakılan demetler, birkaç
gün kaldıktan sonra tekrar silkilerek kapsüllerde kalan tohumların dökülmesi sağlanır.
Harman işlemi tamamlanan tohumlarda bulunan yaprak, kapsül parçaları, kavuz, taş
ve topraktan temizlenmesi amacıyla tohumlar rüzgârda veya vantilatör yardımıyla savrulur.
Temizlenen tohumlar tekrar 1-2 gün kurutulur. Daha sonra tohumların daha iyi temizlenmesi
için suda yıkanır. Yıkama işleminden sonra tohumlar tekrar kurutulur. Böylece daha temiz
tohum elde edilir. Tohum temizleme işlemi elde varsa tohum temizleme makineleriyle de
yapılabilir. Ülkemizde normal şartlarda susamdan 60-80 kg’da verim alınmaktadır.
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Resim 4.20: Susamda silkme

Temizlenen tohumlar, bez veya jüt çuvallarda saklanır. Tohumların uygun muhafazası
için sıcaklık, havalanma, nem gibi depo koşulları büyük önem taşımaktadır. Depolama
öncesi, depo alanı iyice badana ve dezenfekte edilmeli, serin, kuru ve havadar bir ortam
oluşturulmalıdır. Çuvallar tahta ızgaralar üzerine istiflenmelidir. 20 °C’nin altında uzun
süreli depolama yapılacak ise tohumlardaki nem oranı en fazla %8-9 olmalıdır. Depo
alanının nem oranı %75’in üzerine çıkarsa küflenme sorununa yol açabilir. Bu nedenle depo
koşullarının istenen düzeyden yüksek olması halinde tohumun havalandırılması ve depo
koşullarının uygun duruma getirilmesi gerekir.

Resim 4.21: Susamın çuvalda muhafazası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulama faaliyetlerini takip ederek yağ bitkilerinin bitki türüne göre hasat
ve hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yağ bitkilerini elle kontrol ederek
tanelerin sertliğine bakınız.
 Bitkideki tane dökme durumunu kontrol
ediniz.
 Bitkinin rengini kontrol ediniz.
 Bitkinin saplarını kontrol ederek kuruma
 Yağ bitkilerinin hasat ve harmanını yapınız.
durumuna kontrol ediniz.
 Bitkinin diğer özel hasat kriterlerini
kontrol ediniz.
 Hasada başlamadan önce tarladaki çiğ
durumunu kontrol ediniz.
 Uygun ekipman ve malzemelerinizi
hazırlayınız.
 Ürünü uygun şartlarda depolamaya
hazırlayınız.

 Ürünü depoya almadan önce açık veya
kapalı alanda kurutunuz.
 Verilen talimatlara göre depo kontrollerini
yapınız.
 Deponun aydınlık olmasına dikkat ediniz.
 Deponun ve ürünün nem durumuna dikkat
ediniz.
 Depo kayıtlarını gözden geçiriniz ve
gerekli uyarıları amirinize bildiriniz.
 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.

 Depoyu hazır hale getiriniz.

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

( ) Ülkemizde ayçiçeği hasadı ağustos ayı ortasından başlayarak eylül ayı sonuna
kadar devam etmektedir.

2.

( ) Ayçiçeğinde hasadın erken yapılması tohumların yağ oranının artmasına ve tohum
veriminin artmasına neden olmaktadır.

3.

( ) Ayçiçeğinde çok erkenci çeşitlerin vejetasyon süresi 145-165 gündür.

4.

( ) Ayçiçeğindeki hasat kriterlerinin biriside tabladaki çekirdekler üzerindeki fertil
çiçek kalıntıları kahverengileşmiş veya dökülmüş olmasıdır.

5.

( ) Hasat olgunluğuna gelen yer fıstığında yapraklar sararır ve dökülür, baklalar
çeşide göre kirli sarı veya esmerimsi bir renk alır ve tohumlar sertleşir.

6.

( ) Soya ana ürün olarak yetiştiriliyorsa hasat eylül ayı ortası, ikinci ürün olarak
yetiştiriliyorsa ekim ayı ortasında yapılabilir.

7.

( ) Genel olarak Trakya’da 10 haziran, Akdeniz Bölgesi’nde ise 10 mayıstan itibaren
kolza hasadına başlanır.

8.

( ) Aspir hasat edildikten sonra baskıda yaklaşık bir hafta kalan bu demetler beton
veya düz bir zemin üzerinde 8-10 demet bir arada olmak üzere koyulur ve tepe
kısmından bağlanır. Bu işleme “tokurcun (gümül)” adı verilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

Aşağıdakilerden hangisinde çok geççi ayçiçeği çeşitlerinin vejetasyon süresi doğru
verilmiştir?
A) 125-155
B) 145-165
C) 155-175
D) 165-185
E) 175-195
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10.

Yer fıstığında meyve kabuğu soyma yöntemine göre kırmızı kahverengi kabuk renkli
meyve oranı %.......-…… olduğunda hasat zamanının gelmiş olduğu anlaşılır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) 25-35
B) 35-45
C) 45-55
D) 55-65
E) 65-75

UYGULAMALI TEST
Yağ bitkilerinin hasadını ve depolanmasını gerçekleştiriniz.


Yağ bitkilerinin tohumlarını depolamak

Malzemeler







Hasat ekipmanları
Harman ekipmanları
Çuval
Kürek
Branda veya bez
Depo
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

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

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?

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Yağ bitkilerinin bitkisel özelliklerini açıklayabildiniz mi?
2. Yağ bitkilerinde ekim yatağı hazırlayabildiniz mi?
3. Ekim işlemlerinde kullanılan araç ve gereçleri sıralayabildiniz mi?
4. Yağ bitkilerinin ekim işlemleri ile ilgili durumları açıklayıp ekim
yapabildiniz mi?
5. Yağ bitkilerinin gerekli bakım işlemleri ile ilgili durumları açıklayıp
gerekli bakımları yapabildiniz mi?
6. Yağ bitkilerinin hasat-harman ve depolama ile ilgili durumları
açıklayabildiniz mi?
7. Yağ bitkilerinin uygun şartlarda hasat edip depolayabildiniz mi?

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

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
C

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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