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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
Yetiştiricilik yapılacak olan yeşil aksamı ve
yaprakları yenen sebzeleri inceleyebileceksiniz.
2. Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde,
bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
ekim-dikim yapabileceksiniz.
3. Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde,
bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak
bakım yapabileceksiniz.
4. Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde, hasat
ölçütlerine (kriterlerine) uygun olarak hasat ve hasat
sonrası işlemleri yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
sera, laboratuar, atölye)
Donanım: Toprak, ravent, sap kereviz, yaprak kereviz,
Çin lahanası, lahana, ıspanak, pazı, semizotu, kıvırcık,
marul, salata, Brüksel lahanası, maydanoz, dereotu, roka,
tere, nane, çiftlik gübresi, torf, perlit, kum, çakıl, talaş,
cocopeat, elek, kürek, traktör, toprak hazırlama alet ve
makineleri, ilaçlama alet ve ekipmanları (donanımları);
bitki bakım alet ve makineleri, traktör, BGD, zirai
kimyasallar, sulama donanımları; hasat alet ve
donanımları, ambalajlama ürünleri; afiş, broşür, sunu,
projeksiyon cihazı, video, literatür, Yerel Ağ (İnternet)
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MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizdeki iklim koşulları birçok tarımsal ürünün yetiştirilmesine olanak
vermektedir. Ayrıca ülkemizdeki nüfusun önemli bir kısmı, hâlâ tarım iş kolundan geçimini
sağlamaktadır. Dünyada meydana gelen hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, önüne geçilemeyen
erozyonlar gibi bir takım olumsuz değişimlerden dolayı, tarımın önemi gelecek yıllarda
artarak devam edecek ve insanların beslenme ihtiyacı en önemli sorunlar arasında yer
alacaktır. Gelecek yıllarda, tarımsal üretimi sürdüren ve çok üreten ülkeler diğer ülkelere
oranla daha başarılı olacaktır.
Ülkemiz tarımda ileri ülkeler seviyesine ancak tarımla uğraşan kesimin yaptığı işi
biraz daha bilinçli yapmasıyla gelecektir. Tarımsal üretim işletmelerinin kurumsallaşması,
kendi kayıtlarını ve arşivlerini oluşturması, istatistiklerini çıkartabilmesi, geçmişten ders
alarak geleceğe ait planları daha doğru ve en az hata ile yapabilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler giderek artan bir talebe sahiptir.
Modül ile sizlere genel olarak yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler tanıtılmış ve onları
yetiştirme koşulları gösterilmeye çalışılmıştır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME KAZANIMI
Yetiştiricilik yapılacak
inceleyebileceksiniz.

olan

yeşil

aksamı

ve

yaprakları

yenen

sebzeleri

ARAŞTIRMA




Çevrenizde bulunan sebze üreten tarımsal işletmeleri araştırınız.
Hangi tür sebzeler yetiştirdiklerini belirleyiniz.
Bu sebzelerden hangilerinin yeşil aksamı ve yaprakları için yetiştirildiğini ve
ekonomik önemini araştırınız.

1. YEŞİL AKSAMI VE YAPRAKLARI
YENEN SEBZELER
1.1. Önemli Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzeler
Kışlık sebzelerin, önemli bir kısmını bu sebze grubu oluşturmaktadır. Kışın sofralarda
yer alan salata ve yemek malzemelerinin önemli bir kısmını oluşturduklarını söyleyebiliriz.
Bu sebzelerin yeşil aksamı ve yapraklarından faydalanılır.
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler grubunda ravent, sap kereviz, Çin lahanası,
baş lahana, ıspanak, pazı, semizotu, kıvırcık, marul, salata, Brüksel lahanası, maydanoz,
roka, nane ve tere yer almaktadır. Bu sebzelere bakıldığında değişik familyalara ve bitkisel
özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Ancak tüketilen kısımları hepsinde ya yeşil aksamı
veya yapraklarıdır.
Bu sebzelerin tüketilen kısımlarının elde edildiği dönem, çoğunlukla kış aylarına denk
gelir bu nedenle bunlara kışlık sebzeler de denir. Kış mevsimi dışında yetiştirmek
istediğinizde sebzelerin, çiçek ve tohum oluşturmak üzere hemen bir sap çıkardıkları ve
üretim amaçlarının dışına çıktığı görülecektir. Ayrıca sap çıkarmaları gecikse bile yeme
kaliteleri düşecek, dokular sertleşecek ve lifli bir yapı kazanacak, tatlarında içerdikleri
kimyasallara bağlı olarak acılaşma ve olumsuz yönde bir kalite değişimi yaşanacaktır.
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1.2. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin Ekonomik Önemi
Yeşil aksamından ve yapraklarından faydalanılan sebzelerin kış döneminde taze
tüketim ve endüstriye yönelik üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bunların içinden ravent,
kereviz, Çin ve Brüksel lahanası ile pazı ülkemizde çok kısıtlı alanlarda yetiştirilmektedir.
Ancak üretildiklerinde ve pazarlama imkânı bulunduğunda ekonomik önem arz edecek
ürünlerdir. Bu ürün grupları içinden, lahana ve marul grubu, dünyada en çok yetiştirilen on
sebze grubunda yer almaktadır. Maydanoz, tere, roka, dereotu ve nane de hiç
azımsanmayacak kadar çok yetiştirilmektedir.
Sebze yetiştiriciliğine başlamadan veya karar vermeden önce iyi bir pazar araştırması
yapılması, bölgenin üretim ve tüketim miktarlarının ne kadar olduğu, arz ve talebin ne zaman
artıp ne zaman düştüğü, fiyatı belirleyen faktörlerin neler olduğu ve bizim üretim
sistemimizin ürün miktar ve kalitesindeki etkileri iyice incelenmelidir. Bu incelemeler
neticesinde yeşil aksamından ve yapraklarından faydalanılan sebzeler içinden bölgeye ve
bizim sistemimize en uygun olanı seçilmelidir.
Bir bölgede çok iyi para kazandıran, üreticisinin yüzünü güldüren, bölgenin iklim ve
toprak koşullarına uyum gösteren bir sebze, diğer bir bölgede aynı başarıyı yakalamayabilir.
Eğer üretici bunu iyi analiz etmemiş veya ürününü pazarlamak için alternatif yollar
geliştirmemiş ise aynı üründe kendi bölgesinde zarar etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun en
güzel örneği semizotu olabilir. Bir bölgede özel koşullarda yetiştirilerek, sadece semizotu
üretimi ve satışından insanlar hayatını kazanabilirken diğer bir bölgede kimse onu satın
almayarak üretimi ve satışını imkânsız hâle getirebilmektedir.
Yıllar

Sap Kereviz

Ispanak

Pazı

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yıllar

1.687
1.534
1.345
1.559
1.617
1.532
Lahana

225.343
218.291
221.632
222.225
220.274
207.676
Semizotu

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yıllar
2009
2010
2011
2012

507.655
491.228
498.073
481.511
496.864
492.610
Maydanoz
58.145
56.332
54.956
56.614

3.690
4.936
5.501
6.945
7.102
5.797
Nane
10.998
11.772
12.160
12.598

6.396
5.211
5.184
5.953
6.207
6.060
Salata
(Iceberg)
62.917
61.202
68.408
68.584
64.625
65.551
Tere
2.143
2.380
2.750
4.476

4

Brüksel
Lahanası
1.504
1.651
1.693
1.697
1.818
2.759
Kıvırcık

Kırmızı
Lahana
114.209
118.170
121.824
133.234
138.329
164.069
Marul

141.569
131.952
138.466
145.019
159.971
172.207
Roka
3.592
4.058
4.524
7.689

233.552
226.144
217.378
205.463
212.189
260.755
Dereotu
2.837
2.978
2.836
2.901

2013
2014

57.619
58.351

14.143
14.700

7.371
8.732

8.962
8.791

3.806
4.603

Tablo 1.1: Türkiye’de yetiştirilen yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin yıllık üretim
miktarları (ton)

Bir sebze grubunu yetiştirmeye karar vermekteki en önemli etken elbette o üründen
para kazanmaktır. Bir ürünün ekonomik önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Eğer bir ürün
para kazandıracaksa ekonomik açıdan önemlidir. Eğer para kazandırmıyor ise o ürünün
ekonomik öneminden bahsetmek yanlış olur.
Bu sebze grubunun besin maddelerinin içerikleri değerlendirildiğinde insanın sağlıklı
beslenmesinde bu maddelerin önemli bir yerinin olduğu da içerdikleri kimyasallar ile
sağlığımıza olumlu katkıları görülecektir. Ancak insanlar beslenmeleri için ürün seçerken
sadece sağlıklı veya besleyici oldukları için değil, aynı zamanda damak tatlarına hitap ettiği
için de tercih ederler. Bu nedenden tür ve çeşit seçiminde, hitap edilen pazardaki tüketicilerin
damak tatlarını da dikkate almak gerekir. Aksi takdirde talep oluşmaz ve o üründen
beklenilen ekonomik kazanç elde edilemez.

1.3. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin Önemli Bitkisel
Özellikleri


Ispanak

Kurak koşullarda derine giden kazık kök, iklim ve toprak koşulları uygunsa yüzlek
kök oluşturur. Ispanakta vejetatif gelişme sırasında kök boğazı üzerinde küçük bir gövde
oluşur. Ancak generatif gelişme başladığı zaman bitki, sapa kalkarak gövde belirgin bir hâle
gelir. Gövde boyu 40-80 cm arasında değişir.
Ispanaklarda tüketilen kısım yaprak olduğu için yaprak özellikleri ıspanak
yetiştiriciliği açısından çok önemlidir. Ispanak yaprakları çeşitlere bağlı olarak farklı renkte,
şekilde ve büyüklükte olabilir. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişmekte ve
koyu yeşil yapraklar daha fazla besin maddesi içermekte ve tüketiciler tarafından tercih
edilmektedir. Ispanak yaprakları yuvarlaktan, uçları sivri olan yaprak şekillerine kadar
değişiklik göstermektedir. Yaprakların yüzeyleri düz olabildiği gibi kabarcıklı olan ıspanak
çeşitleri de mevcuttur. Yaprak büyüklüğü verimi arttıran en önemli faktörlerden biridir.
Kabarcıklı yaprak yüzeyine sahip çeşitler daha etli ve büyük yapraklara sahiptir. Uzun
yaprak sapına sahip çeşitler makineli hasada daha elverişlidir. Yine makine ile yapılan
hasatta yaprak sapı ile toprak yüzeyi arasındaki açının yaprakların daha dik durması için
yüksek olması istenir.
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Resim 1.1: Ispanak bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

Uzun gün koşullarında ıspanak bitkisinin gövdesi uzar ve üzerinde çiçekleri
bulundurur. Günün 12 saat üzerine çıktığı durumlarda çiçeklenme başlar. Ancak vejetatif
gelişme döneminde düşük sıcaklıklara maruz kalma (vernalizasyon), kuru ve sıcak havalar
çiçeklenmeyi teşvik etmektedir. Tohumlar oval şekle sahiptir. 1 g tohumda 90-100 adet
tohum bulunmaktadır. Tohumlar karanlıkta ve 16-24 °C’de bir haftada çimlenir. Uygun
koşullarda saklanan ıspanak tohumları çimlenme gücünü 4-5 yıl muhafaza eder.


Kereviz

Sap kerevizlerde kök ince ve ağ şeklindedir. Etkili kök derinliği 20-30 cm’dir. Sap
kerevizlerinde belirgin bir yumru oluşmaz. Kereviz yaprakları varyetelere göre değişmek
üzere 15 cm’den başlayarak 60 cm’ye kadar uzayan yaprak sapı oluşturur. Sap kerevizlerde
yaprak sapı daha kalın ve etlidir. Yaprak saplarının dip kısmı 3-4 cm genişliktedir. Rengi
açık yeşil, sarı veya beyazdır. Yaprak sapının kesitinde üst tarafta bir oluk meydana gelir, alt
tarafı ise yuvarlaktır. Sap kerevizlerde yaprak saplarının beyazlatılması gerekmektedir.
Beyazlatma; kerevizi toprak içine gömme, sık dikim veya bazı materyallerle yaprak sapları
sarılması ile yapılabilir.
Gövde üzerinde yaprak koltuklarından çıkan sürgünler şemsiye şeklindeki çiçek
tablası ile son bulur. Tohumlar tamamen olgunlaşmadan havuçta olduğu gibi çiçek tablaları
hasat edilerek kurutma ve harmanlama yerlerine alınmalıdır. 1 g tohumda 2000-3000 adet
tohum bulunur. Tohumlar çimlenme özeliklerini 4-6 yıl kadar devam ettirir. Optimum
çimlenme sıcaklığı 20-30 °C’dir ve ekimden 14-15 gün sonra çimlenir.
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Resim 1.2. Kereviz bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Pazı

Dikine büyüyen kazık kök sitemine sahiptir. Kök, gövdeye bağlandığı ve yaprakların
çıktığı yerde havuç gibi 3-5 cm kalınlığa ulaşır. Pazı kök yapısı nedeni ile kuraklığa
dayanıklıdır. Kökün toprak yüzeyine yakın kısmında rozet şeklinde bir gövdesi vardır.
Çiçeklenme başlangıcında gövde uzar ve 1-1,5 m gibi bir uzunluğa ulaşır. Yapraklar rozet
gövdeden çıkar. Yaprak, uzun bir sap ve geniş bir yaprak ayasından oluşmaktadır. Yaprak
sapının orta damarları yeşil, beyaz, pembe ve kırmızı renkli olabilir. Yaprakları ıspanak gibi
değerlendirilen çeşitleri de vardır. Yaprak sapları kuşkonmaz gibi değerlendirilen çeşitleri de
mevcuttur. Yaprak ayası ve sapının rengi ve büyüklüğü çeşitlere göre değişir.
İlkbaharda havaların ısınması ve uzun günlerin gelmesinden sonra çiçek taslaklarını
taşıyan sap uzar ve çiçekleri oluşturur. Çiçekleri rüzgârla döllenir ve bu çiçekler yabancı
döllenmeye de açıktır. Tohumların bin dane ağırlığı 15-25 g arasıdır. Çimlenme özelliklerini
5-6 yıl devam ettirirler. Normal koşularda ekimden 14-16 gün sonra çimlenme gerçekleşir.
Çimlenme için optimum sıcaklık 10-15 °C’dir.

Resim 1.3: Pazı bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri
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Brüksel Lahanası

Doğrudan tohum ekimi yöntemiyle yapılan yetiştiricilikte bitki bir ana kazık kök
etrafında bol miktarda saçak kök oluşturur. Fide ile yapılan yetiştiricilikte ise söküm
sırasında kazık kök koptuğundan kök çatallanır ve bol miktarda saçak kök meydana getirir.
Gövde uzunluğu diğer lahanalardan daha fazladır. 1,5-2 m boy alabilir. Gövde lahanada
olduğu gibi kalın ve dayanıklı bir yapıdadır. Bitki gövdesi, üzerinde uzun saplara sahip geniş
ayalı yapraklar meydana getirir. Açık yeşil renkten koyu grimsi yeşile kadar varyasyon
gösteren yapraklarının yüzeyi mumsu yapıdadır. Yaprak koltuklarından çıkan minyatür
lahana başları sık ve seyrek olarak bulunurlar. Minyatür lahana başlarının sıkı ve küçük
olması istenir. Bitki üzerinde çeşit özelliğine bağlı olarak 30-50 adet minyatür lahana başı
bulunabilir.

Resim 1.4: Brüksel Lahanası bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

Çiçek sürgünleri yaprak taşımaz. Çiçeklerin döllenmesi sonucu oluşan baklalar mayıs,
haziran ve temmuz ayları içinde olgunlaşır. Tohumlar bakla adı verilen bu meyve içinde yer
alır. Bir gramda 200–250 adet tohum bulunur. Çimlenme özelliklerini normal koşullarda 4–5
yıl muhafaza eder. Tohumlar 7 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 2–3 gün içinde çimlenir.


Kırmızı ve Baş Lahana

Lahanalar kazık köklüdür. Kazık kök etli, kalın ve koniktir. Çevresinde bol miktarda
kök bulunur. Saçak kökler normal büyüklüğünü alınca kazık kök büyümesi durur.
Lahanalarda türün özelliğine göre yapraklar gövdeye uzun ya da kısa saplarla bağlanır.
Gövde, bütün lahanalarda kalın ve kuvvetli bir yapıya sahiptir. Gövde uzunluğu ise 30-40 cm
kadardır.
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Resim 1.5: Lahana bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

Baş lahanalarda yaprak sapları çok kısadır. Başlangıçta kıvırcık olan yapraklar daha
sonra dalgalı bir hâl alır. Yapraklar tür ve çeşitlere göre değişmekle birlikte oldukça geniş ve
büyüktür. Dış yaprakların üzeri mumla kaplı olup yeşil, gri ve sarı renklerin karışması ile
değişik tonlardadır. Ayrıca kırmızı renkte olanları da vardır. Başın şekli, bitki üzerinde
oluşan yaprak şekillerine uymaktadır. Lahanalar, oval konik ve basık başlı lahanalar olarak
gruplandırılır.
Lahana düşük sıcaklılarda vernalize olduktan sonra ikinci yılda sıcaklığın 15 °C’nin
üzerine çıkması ile çiçek sapı çıkar. Çiçek sürgününün boyu 1-2 m arasında değişmektedir.
Çiçeklenme sonucu meyve baklaları meydana gelir ve her baklada 10-30 arasında tohum
bulunur. Bir gramda bulunan tohum sayısı 280-350 adettir. Çimlenmelerini normal
koşullarda 4-6 yıl muhafaza eder. Normal koşularda ekimden 3-4 gün sonra çimlenme
gerçekleşir. Çimlenme için optimum sıcaklık 20-25 °C’dir.


Semizotu

Semizotunun toprağın 20-40 cm derinlerine kadar inen bol saçaklı kökleri vardır.
Gövde, otsu yapıda olup dik büyür. Bitkiler birbirine yakın ise dik büyüme devam eder.
Ancak bitkiler arası mesafe arttığında gövde toprak yüzeyinde sürünerek gelişir. Gövde,
boğum ve boğum aralarından oluşmaktadır. Boğumlardan yapraklar ve yaprak
koltuklarından yan sürgünler meydana gelir. Semizotunun taze gövdeleri ve yaprakları sebze
olarak tüketilir. Sebze olarak değerlendirilen gövdenin ince ve taze olması istenir. Her
boğumdan 3-5 adet yaprak çıkar. Yaprakların şekil, renk ve irilikleri değişkendir. Çiçekler
sürgün uçlarında oluşur. Eğer semizotları zamanında hasat edilmezse sürgünlerin uçlarında
çiçek oluşur. Sürgün uçlarında kapsül şeklinde meyveler oluşturur ve içinde çok sayıda
tohum bulundurur. Tohumların bin dane ağırlığı 0,4-0,5 g arasındadır. Çimlenmelerini
normal koşullarda 4-5 yıl muhafaza eder. Normal koşularda ekim tarihinden 3-10 gün sonra
çimlenir. Çimlenme için optimum sıcaklık 20-30 °C’dir.
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Resim 1.6: Semizotu bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Marul (Iceberg, Göbekli, Kıvırcık)

Marullar, kuvvetli ve oldukça derine giden etli bir kazık kök ile bunun etrafına
dağılmış bol miktarda saçak köklere sahiptir. Saçak kökler doğrudan kazık kök üzerinden
çıkar ve toprağın 20-30 cm derinliğine yayılır. Gövde, köklerin toprak üstü kısmına doğru
uzar, rozet şeklindedir ve hemen toprak seviyesinin üzerinde yer alır. Gün uzunluğu ve
sıcaklığın artması ile birlikte gövde uzar. Ortalama 80-100 cm boy aldıktan sonra yaprak
koltuklarından yan dallar ve çiçekler oluşur. Yetiştiricilikte gövdenin gelişmesine izin
verilmeden bitki hasat edilir.

Bitkinin sebze olarak tüketilen kısmı salata-marul yaprakları, çeşitlere göre oldukça
büyük farklılık göstermektedir. Yapraklar renk, şekil, irilik, uzunluk, genişlik, düz veya
kıvırcık yapı, etlilik gibi karakterler bakımından çeşitler arasında değişik formlar gösterir ve
buna göre sınıflandırılabilir. Kültür çeşitleri arasında koyu yeşil, açık yeşil, sarımtırak yeşil,
kahverengimsi yeşil, serpme vişne rengi, açık ve koyu kırmızı, lekeli ve dağınık mor
renklerde yaprağa sahip olabilir. Yapraklar büyüklük bakımından; küçük, orta ve büyük
olarak yaprak şekli bakımından ise yuvarlak, oval-yuvarlak, basık-yuvarlak, basık, uzun ve
orta-uzun olarak tanımlanır.
Salata ve marullar, sürgün ucuna doğru boğum arası uzunluğunun kısalması ve
yaprakların açılmasının kısıtlanması ile baş bağlar. Marullarda oluşan baş şekline genelde
“göbek” , salatalardakine “baş” denir.
Salata ve marullarda çiçeklenme, gün uzunluğu (fotoperyodizm) ile yakından
ilişkilidir. Vejetatif gelişme döneminde kısıtlanan gövde uzaması gün uzunluğunun artması
ve sıcaklığın yükselmesi ile ortadan kalkmakta ve bitki çiçeklenmeye yönelmektedir.
Salataları, fotoperyodizm karşısında gösterdikleri reaksiyon dikkate alınarak iki gruba
ayırmak mümkündür:
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Uzun gün salataları (kış ve ilkbahar salataları): Gövde oluşturmaları
ve çiçeklenmeleri gün uzunluğuna bağlıdır. Kısa gün çiçeklenmeyi
geriletirken uzun gün teşvik eder.



Gün uzunluğuna nötr olan salatalar (yaz salataları): Gövde
oluşumunda ve çiçeklenmede gün uzunluğu etki yapmaz. Yazlık çeşitler
kısa günde yetiştirilirse bunlarda gövde oluşmaz fakat baş teşekkülü
güçleşir.

Uzun gün salatalarının çiçeklenmesinde sıcaklığın ve kuraklığın rolü büyüktür.
Sıcaklık ve kuraklık jetatif gelişmeyi durdurur. Dolayısıyla çiçeklenme eğilimini geliştirir.
Gün uzunluğunun ve sıcaklığın artması ile birlikte generatif devreye geçen bitkilerde oluşan
çiçek sapları 60-120 cm boylanır. Bitki üzerinde değişik sayıda çiçek sapı vardır. 1 gramda
1000-1200 adet tohum bulunur. Salata tohumları çimlenme gücünü 3-5 sene muhafaza eder.
Salata ve marul tohumları sıcaklığın 15-20 °C arasında bulunduğu koşullarda 4-7 günde
çimlenir. Sıcaklığın 26 °C üzerine çıkması çimlenmede kısıtlayıcı etki gösterir. Çimlenmede,
sıcaklık yanında ışığın etkisi de bulunmaktadır. Işık miktarındaki azalma çimlenme oranını
azaltır.

Resim 1.7: Marul bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Ravent

Ravent; ülkemizde daha çok Doğu Anadolu Bölgesinde “ışgın”, “uşgun, doğu muzu”
gibi isimlerle bilinir. Doğal olarak yetişen ve doğal yetişme alanlarından toplanan bir
sebzedir. Kökleri toprak altında gelişen düzensiz şekilli, boğumlu, odunsu ve etli yapıdaki
rizomlardan çıkar. Rizomlar üzerinde emici tüyler vardır. Bu emici tüyler ile rizomlarda
besin maddesi depo eder. Çok yıllık bir bitkidir. Kökler, toprak ve iklim koşullarına bağlı
olarak 60 cm toprak derinliğine kadar iner. Gövde, rizomun üzerinde ve toprak seviyesinde
rozet şeklinde gelişmiştir. Yapraklar ve çiçek sapı bu rozet gövdeden çıkar. Rozet gövde
üzerinden sebze olarak değerlendirilen yaprak sapları çıkar, bu saplar 40-70 cm uzunluğuna
ulaşabilir. Yaprak sapı yeşil veya yeşil-kırmızı olabilir. Yaprak ayaları oldukça geniştir. 4050 cm gibi geniş bir alana ulaşabilir ancak sebze olarak değerlendirilmez. Bitkiler ikinci yıl
çiçeklenir. Rozet gövdenin üzerinden çıkan çiçek sürgünleri 1,5-2 m kadar boylanır ve
çiçeklenir. Çiçekler büyük oran da rüzgârla tozlanır ve 50-60 adedi 1 g gelen tohumları
meydana getirir. Tohumlar 3-4 yıl kadar çimlenme yeteneklerini korur. Çimlenmeleri için
gerekli olan optimum sıcaklık 25-30 °C arasıdır.
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Resim 1.8: Ravent bitkisinin morfolojik özellikleri



Çin Lahanası

Kök sistemi oldukça yüzeyseldir. Kazık kök küçük ve zayıftır. Gövde vejetatif
gelişme döneminde rozet şeklindedir. Ancak bu dönemde gövde uzunluğu 20 cm kadar
uzayabilir. Çapı ise 4-7 cm civarındadır. Gövdenin boyuna bağlı olarak yaprak sayısı ve
sıklığı değişmektedir. Sebze olarak değerlendirilen yapraklar vejetatif gövde üzerinde
dizilmiştir. Bu yapraklar lahana gibi sıkı baş oluşturabildiği gibi bazı çeşitlerde açık baş
oluşturur. Baş oluşturmayan yapraklar gövde üzerinde spiral olarak yer alır. Genelde
yapraklar hafif kıvırcık şekildedir. Yaprak renkleri dıştan içe doğru açılır. Dış yapraklar
yeşil, içte kalan yapraklar ise açık sarı veya beyaz renklidir. Vejetatif gövde üzerinde yaprak
koltuklarında 1-1,5 m uzunluğunda çiçek sapları çıkar. Tohumlar baklalarda meydana gelir.
Bir gramda ortalama 200-250 tohum bulunur. Tohumlar uygun koşullarda saklandığında
canlılıklarını 3-4 yıl muhafaza eder. Uygun koşullarda 3-4 günde çimlenir. Optimum
çimlenme sıcaklığı 22 °C civarıdır.

Resim 1.9: Çin lahanası bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

12



Maydanoz

Maydanoz, derinliği 50-60 cm kadar inen kazık kök sistemine sahiptir. Ancak büyük
bir çoğunluğu 15-25 cm derinlikte toplanmıştır. Kök boğazının hemen üstünde rozet şeklinde
bir gövde vardır. Yaprakları düz veya kıvırcık, tüysüz ve kokuludur. Yaprak rengi toprak ve
iklim koşullarına göre yeşilin tonlarında ortaya çıkar. Kıvırcık çeşitlerde yaprak, brokoli
sebzesini andıran bir yapı gösterir. İklim ve bakım koşullarına bağlı olarak ikinci yıl çiçek
sürgünleri meydana getirir. Tohumlarının 70-800 adedi 1 grama ulaşır. Tohumlar
canlılıklarını 2-3 yıl kadar muhafaza eder. Tohumların çimlenmesi için uygun sıcaklık değeri
20 °C civarıdır.

Resim 1.10: Maydanoz bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Dereotu

Dereotu 60-70 cm’ye kadar inen kazık kök sistemine sahiptir. Aynı zamanda bu kazık
kök üzerinde bol miktarda saçak kök bulunur. Kök boğazının hemen üstünde rozet şeklinde
bir gövde vardır. Dereotu yaprakları iğne şeklinde, etli yapıda ve parçalıdır. Yaprak sapları
yuvarlak ve üzerleri çizgilidir. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olara çiçek sapı çıkartır ve
çiçek sapı 1-1.25 m boya ulaşabilir. 1 gram tohumda yaklaşık 500-600 adet tohum bulunur
ve canlılıklarını 2-3 yıl muhafaza ederler. Tohumlar optimum çimlenme koşullarında (20-30
°C) 7-21 günde çimlenir.

Resim 1.11: Dereotu bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri
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Tere

Kuvvetli bir kazık kök ve kazık kökün etrafında bol miktarda saçak kök meydana
getirir. Kökler 20-40 cm derinliğe kadar gidebilir. Gövde toprak seviyesinde, bir rozet
görünümündedir. Yapraklar yeşil, mavi yeşil renklidir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan
terelerde iki farklı yaprak tipi vardır. Bunlar; maydanoz tipli (tel tereler), parçalı yapraklı
tereler, düz parçasız ve uzun-oval (roka yapraklı) yapraklı terelerdir. Sıcaklığın artması ile
beraber, gövdenin orta kısmında çiçek sapı çıkar. Tohumun 1g’ında 400-500 adet tohum
bulunur. Tohumlar canlılıklarını 4-5 yıl korur. Tohumlar optimum çimlenme koşullarında
(20-25 °C) 2-3 günde çimlenir.

Resim 1.12: Tere bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Roka

Kuvvetli bir kazık kök ve kazık kökün etrafında bol miktarda saçak kök meydana
getirir. Kökün gideceği derinlik toprak koşullarına bağlı olarak değişir. Sürekli yaprak üreten
rozet gövdeye sahiptir. Yaprakları uzun, oval, yaprak kenarları düz ve yırtmaçlıdır. Yeşil
renkli yaprakları vardır. Bu yaprakların şekil ve rengi iklim koşullarına bağlı olarak değişir.
Düz, parçasız, selülozik yapısı az ve çok aromatik madde içermeyen yapraklar tercih edilir.
Vernalizasyon isteğini tamamladıktan sonra çiçek sapı çıkartır. Tohumlar bakla içinde
oluşur. 1 gramda 500 civarında tohum bulunur. Çimlenme sürelerini normal koşullarda 4-5
yıl muhafaza eder. Optimum çimlenme sıcaklığı 20-25 °C’dir.

Resim 1.13: Roka bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri
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Nane

Nane, rizom kök yapısına sahiptir. Yüzlek olan bu rizom kökler üzerinde çok sayıda
saçak kök meydana gelir. Köklerin büyük çoğunluğu ilk 20-30 cm’lik kısımda yer alır. 80
cm’ye kadar uzanabilen boğum ve boğum aralarından oluşan bir gövdesi vardır. Gövde başta
otsudur fakat daha sonraki dönemde yarı odunsu bir hâl alır. Gövdede tepe hâkimiyeti çok
fazladır ve yan dallanmaya izin vermez. Ucu koparsa ancak yan dallanma meydana gelir.
Her boğumda karşılıklı dizilmiş 2 yaprak vardır. Yapraklar oval şekillidir ve yüzeyi tüylerle
kaplıdır. Sıcak ve kurak havanın hâkim olduğu yaz döneminde sürgünün uç kısmında
çiçeklenme meydana gelir. 1 gramda 10-20 bin adet civarında tohum bulunur. Çimlenme
sürelerini normal koşullarda 2-3 yıl muhafaza eder. Optimum çimlenme sıcaklığı 20-30
°C’dir ve 15-20 günde çimlenir.

Resim 1.14: Nane bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

1.4. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin İklim ve Toprak
İstekleri
1.4.1. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin İklim İstekleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler genel olarak değerlendirildiğinde hepsi
ılıman iklimden ve nemli ortamlardan hoşlanır. Her ne kadar kışın yetiştiricilikleri
yapılıyorsa da kışın sert koşullarına ya dayanamazlar ya da bu dönemde gelişimleri çok
yavaşlar. Yetiştiricilikleri Akdeniz Bölgesinde kış dönemi, yayla ve iç kesimlerde ise yaz
döneminde gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden ekim, dikim, bakım ve hasat dönemleri
sebzelerin yetiştirildikleri bölgelere göre çok fazla değişiklik gösterebilir. Fide dikimi
Akdeniz Bölgesinde sonbaharda yapılırken İç Anadolu Bölgesinde ilkbaharda yapılır.
Ilıman iklim sebzesi olan marullar, kışları sert olmayan bölgelerde bütün yıl boyunca
yetiştirilebilir. Yalnız yaz aylarında sulamanın düzenli olması gerekmektedir. Marulun sıcak
bölgelerdeki üretimini engelleyen en önemli iklim faktörleri sıcaklık ve gün uzunluğudur.
Uzun gün koşulları, sıcaklık ve kuraklık ile birleştiği zaman bitkilerde vejetatif gelişme durur
ve bitkiler generatif faza geçer.
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Bu aşamadan itibaren marul yaprakları sertleşir, süt oluşturur ve yapraklarda acılaşma
meydana gelir. Bitki gelişme döneminde ortam sıcaklığının ortalama 12-15 °C olması
gerekir. Buna karşılık bazı kışlık çeşitlerin 0 °C ve –5°C’ye dayanabildiği belirlenmiştir.
Ancak bu sıcaklıklarda bitki gelişimi tamamen durduğu için kış mevsimi soğuk geçen
bölgelerde marulların sera veya tünel altında yetiştirilmesi gerekir. Diğer taraftan yeni
dikilmiş 3-5 yapraklı marul fideleri düşük sıcaklıklara daha fazla dayanıklıyken hasat
olgunluğuna gelmiş ve baş oluşturmuş marulların düşük sıcaklıklardan büyük oranda zarar
gördüğü belirlenmiştir.
Ispanak, serin iklim sebzesidir. Bu nedenle kurak ve yüksek sıcaklıklardan hoşlanmaz.
Ispanaklar, kış aylarının sıcaklıklarına bağlı olarak erken ilkbaharda, geç sonbaharda ya da
kış aylarında üretilebilmektedir. Ispanaklar için en iyi gelişme sıcaklığı 15-20 °C’dir. Ancak
yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, ıspanakların erken çiçeklenmesine neden olur. Ispanaklar, kış
aylarında -6 °C’ye kadar düşen sıcaklıklara dayanıklıdır. Ispanak, uzun gün bitkisidir. Gün
uzunluğunun 14 saate çıktığı günlerde çiçeklenmesine dikkat edilmelidir. Ilık ve nemli
havalar, ıspanaklarda kaliteli yaprakların oluşmasını teşvik eder. Fakat çok uzun süreli kapalı
ve yağışlı havalar, yaprak hastalıklarının oluşmasına neden olur.
Lahana, grubu sebzelerin baş oluşturabilmeleri için en uygun sıcaklık 15-20 °C’dir. 25
°C üzerindeki sıcaklık büyümeyi engeller. Yüksek sıcaklığın yanında suyun az olması,
lahanaların normal gelişmesini engeller ve küçükbaşlar oluşmasına neden olur. Erkenci
çeşitler, 5 °C de büyümeye devam eder ve ortalama sıcaklığın 0 °C’nin altına düşmesini
istemez. Geççi çeşitler ise –10 °C sıcaklığa dayanabilir. Ancak düşük sıcaklıkta kalma
süresi artarsa lahanalar zarara uğrar. Lahanaların çiçeklenebilmeleri için düşük sıcaklığa
ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılanmadığında bitkiler sürekli vejetatif devrede kalır.
Lahanalar fazla ışıktan hoşlanır. Işık miktarının azaldığı ağaç altlarında ve gölgeli yerlerde
verim düşüktür. Lahanalar sudan hoşlanır. Yetiştirme dönemi uzun olan geççi lahanaların
yıllık 450-600 mm bir suya ihtiyacı vardır. Ayrıca yüksek sıcaklığın büyüme ve kalite
üzerindeki etkisi sulama ile ortadan kaldırılabilir. Lahanalardaki en iyi gelişme ve en yüksek
verim, topraktaki kullanılabilir suyun %30-50’si tüketildiğinde yapılan sulama ile elde
edilmektedir. Toprak suyu yanında hava nemi de önemlidir. Lahanalar, hava nemi yüksek
deniz ve göl kenarlarında yüksek nemli yaylalarda daha sağlıklı büyür.
Kerevizler, yetişme döneminde 15-20 °C sıcaklık ister. Bu sıcaklıkların altındaki ve
üstündeki sıcaklıklardan hoşlanmaz. 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gelişme olumsuz
yönde etkilenir. Tohumların toprakta çimlenebilmesi için minimum sıcaklığın 4 °C olması
gerekir. Bitki –1 °C’ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanabilir. İlkbahardaki geç donlardan
olumsuz yönde etkilenir. Bitkiler 10 °C’nin altındaki düşük sıcaklıklarda vernalizasyona
uğrar ve erken çiçeklenme meydana gelir. Kereviz bitkisi ılık ve serin iklimleri sever. Nemli
deniz kıyılarında ve kuvvetli topraklarda bol ürün verir. Soğuklara karşı oldukça dayanıklı
olduğu hâlde sıcak ve kurak şartlardan hoşlanmaz. En iyi geliştiği iklim, nispeten serin ve
yağışın gelişme periyodu içinde muntazam dağıldığı iklimlerdir. Kerevizler ışıktan fazla
hoşlanmaz. Gölge yerlerde daha iyi gelişim gösterir. Kerevizler fazla rüzgârı da sevmez.
Ancak havadar yerlerden hoşlanır. Kuytu ve havasız yerlerde gelişme yavaşlar ve çeşitli
mantar hastalıklarına yakalanır.
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Pazı, ılık iklim sebzesidir. Bununla birlikte çok soğuk olmayan bölgelerde de
rahatlıkla yetiştirilebilir. Yetişme sıcaklığı, 18-20 °C’dir. Kısa süreli -3,-4 °C’lere dayanır.
Sıcaklık 0 °C’nin altına düştüğünde büyüme durur. Yüksek sıcaklık gelişmeyi yavaşlatır,
yaprakların küçük kalmasına ve sapların liflenmesine neden olur. Yaprak eti kalınlaşır ve
kabalaşır. Sıcaklığın istenilen düzeyde seyretmesi, havadaki nemin iyi olması ve gün
uzunluğunun artması hâlinde kalite yükselir. Yapraklar irileşir, büyür, yaprak ayası incelir.
Ravent, iklim isteği bakımından seçici bir sebze değildir. Uygun (optimum) gelişme
sıcaklığı 18-22 °C’dir. Sıcaklık yükseldiği zaman yaprakların alanı daralır ve verim azalır.
Toprak altı rizomlarda 15-20 cm gibi derinlikte yer aldığından kış soğuğu problem
oluşturmaz. Bitki, nemli ortamlarda daha iyi gelişir ancak fazla nem problem oluşturur.
Erkencilik için güneye bakan güneşli taraflara bahçe kurulur fakat verim burada düşük olur.
Gölge olan kuzey yöneylerde hasat geç olmasına rağmen verim ve kalite yüksektir.
Semizotu, bir ılık iklim sebzesidir. Soğuklardan ve özellikle kırağıdan zarar görür. Kış
ayları ılık geçen bölgelerde de yetiştirilebilmesine rağmen genellikle erken ilkbahar en iyi
gelişme mevsimidir. Sıcak ve gün uzunluğunun fazla olduğu yerlerde ve susuz kaldıklarında
hemen çiçeklenir. Çiçeklenme ürün kalitesini düşürdüğü için istenmeyen bir durumdur.
Nemli ve ılık bölgeler uygun yetişme alanlarıdır.
Tere, ılıman iklim koşullarında yaz ayları dışındaki her dönemde başarılı bir şekilde
yetiştirilir. Soğuk bölgelerde, kışın çok düşük sıcaklıklarda zarar göreceği için ilkbahar ve
sonbahar arası yetiştiricilik yapılır. Ege ve Akdeniz’de sıcak yaz dönemi hariç yetiştirilir.
Roka, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde sıcaklığın çok düşük veya çok yüksek
olmadığı iklim koşullarında ve yeterli nemin bulunduğu dönemlerde başarılı bir şekilde
yetiştirilir. Düşük ve yüksek sıcaklıkta yaprakların şekil ve tatlarında olumsuz bir değişim
yaşanır. Kaliteli bir yaprak oluşumu için ortamın nemli olması istenir.
Maydanoz, ılıman ve nemli iklime sahip olan her bölgede rahatlıkla yetiştirilir. Yılın
sıcak dönemlerinde gölge ve serin yerlerde yetiştiricilik yapılmalıdır. Ülkemizde yazın
Marmara bölgesinde, kışın ise Ege ve Akdeniz Bölgesinde yüksek kaliteli maydanoz elde
edilir.
Dereotu, ilkbahar ve sonbahar döneminde iklimin ılık seyrettiği dönemde iyi gelişir.
Kışın düşük sıcaklıklar hem gelişimi yavaşlatır hem de dereotuna zarar verir. Yazın yüksek
sıcaklıkları da çiçek sapı oluşumunu hızlandırır ve kaliteyi bozar.
Nane, ılıman ve nemli iklime sahip olan bölgelerde çok iyi gelişir. Sıcak ve kurak
koşullarda iyi gelişemez, yaprak küçülür ve çiçeklenme gösterir. Kış mevsiminde iyi
gelişmez, üst kısım donabilir fakat toprak altı kısmı donmaz.
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1.4.2. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin Toprak İstekleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin hemen hepsinin toprak bakımından özel
istekleri yoktur. Genellikle besin maddelerince zengin, pH değerleri 6,5-7,5 arasında olan,
havalanması ve su tutma kapasitesi iyi, organik maddece zengin, çok ağır veya kumlu yapıda
olmayan, drenaj ve taban suyu problemi bulunmayan araziler yetiştiricilik açısından
uygundur.
Semizotu her tip toprakta yetişir. Bununla birlikte kumlu-tınlı, tınlı ve tınlı-killi
topraklarda en iyi sonucu verir. Toprak organik maddelerce zengin, su tutma kapasitesi
yüksek, kolay işlenebilir olmalı, çok ağır ve çok hafif topraklarda kalite ve verim
bakımından düşüş yaşanır.
Raventler, toprak bakımından seçici değildir. Sadece ağır toprak tiplerinde büyük
habituslu çeşitler, hafif toprak tiplerinde küçük habituslu çeşitler seçilmelidir. Rizomların 34 günden daha fazla süre ile su altında kalması engellenmelidir.

Resim 1.15: Farklı toprak bitkileri ve toprak tuzluluğu

Pazı, toprak istekleri bakımından seçici bir bitki değildir. Her toprakta yetişir. Önemli
olan toprakta yeterli besin maddesi ve rutubetin bulunmasıdır. Ancak çok ağır toprakları
sevmez. Başarılı bir üretim için derin bünyeli, organik maddece zengin, killi topraklar tercih
edilmelidir. İyi bir gelişme için gerekli toprak pH’ı 6,5-7 olmalıdır. Kaymak bağlayan
yapıdaki topraklarda ekim sonrası meydana gelecek yağış üretimde başarıyı engeller. Pazı,
organik maddesi zengin toprakları sevse de taze çiftlik gübresinden hoşlanmaz.
Kereviz, toprak istekleri açısından seçici bir bitki olmamakla birlikte derin bünyeli
tınlı-kumlu nitelikli toprakları sever ve buralarda iyi gelişir. Hafif bünyeli topraklarda
yapılacak üretimlerde bitkinin düzenli gübrelenmesi ve beslenmesi gerekir. Killi topraklarda
yumrular küçük kalır. Toprakta humus miktarı arttıkça yumrunun büyüklüğü ve kalitesi de
artar. Kök kereviz, toprak pH oranı 6,5-7 olan hafif killi topraklarda yetişebileceği gibi ağır
kumlu, killi toprakları da tercih edilebilir. Çok ağır toprak kullanımı sonbahar aylarındaki
yağışlı günlerde ürünün kaldırılmasında problem yaratabilir.
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Lahanalar, toprak yönünden seçici değildir. Ancak toprağın su tutma kapasitesi iyi
olmalıdır. Bununla birlikte iyi kalitede yüksek verim için derin, besin maddesi yüksek,
nemli, organik maddece zengin, tınlı-killi toprakları tercih eder. Erkencilik (erken üretim)
için hafif topraklar, geççilik (geç üretim) için ağır topraklar uygundur. Sonbahar ve kış
yetiştiricilikleri için drenajın iyi yapılması şarttır. Lahanalar için uygun pH değeri 6-6,5
arasındadır. Lahanaların çoğu tuza dayanıklıdır. Ancak tuzlu topraklarda yetiştirilen
lahanaların yaprakları koyu renkli olur ve yaprak kenarları kurur.
Ispanak, toprak yönünden seçici değildir ve bütün topraklarda başarıyla yetiştirilebilir.
Başarılı bir ıspanak yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için toprak pH’ının 6,5-7,5 arasında
olması gerekir. Ispanak; iklim şartlarına, yetiştirme mevsimine ve hasat şekline bağlı olmak
üzere ağır killi topraklardan kumlu topraklara kadar geniş bir yelpazede başarı ile yetiştirilir.
Toprak yüzeyi ile yaprak sapı arasında kalan açının küçük olması sebebiyle yere yatay
gelişen ve elle hasat edilen çeşitlerin killi topraklarda yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır.
Özellikle yetiştirme mevsiminde sağanak yağış alan yerlerde ve killi topraklarda üretilen
ıspanaklarda yaprak yüzeyine yapışan çamurun yıkanarak uzaklaştırılması büyük sorunlar
yaratır ve pazarlamayı imkânsız kılar. Bu nedenle bu topraklarda dikine büyüyen düz
yapraklı çeşitler kullanılmalıdır. Killi topraklarda verim ve kalite önemli ölçüde artar.
Bitkiler uzun ömürlü olur. Killi topraklarda ürün gelişimi yavaş ve hasat geç olur. Buna
karşılık erkencilik amaçlandığında ve ilkbaharın kısa yetiştirme periyodunda hafif karakterli
topraklar tercih edilmelidir. Tohum üretimi amaçlanıyorsa tohum kalitesi ve tohum verimi
açısından killi topraklar tercih edilmelidir.
Marullar, toprak isteği bakımından fazla seçici olmayan sebzelerdir. Hafif karakterli
topraklardan killi-ağır karakterli topraklara kadar her türlü toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir.
Ancak kökleri 100-150 cm derine kadar inebildiği için derin bünyeli, organik maddece
zengin, drenajı iyi, kumlu-tınlı topraklar marul üretiminde ideal topraklardır. Bu tip
topraklarda verim ve kalite yükselir. Buna karşılık ağır karakterli ve derin olmayan
topraklarda verim azalır ve bitki gelişimi ağır olur. Marul üretimi yapılacak topraklarda pH
değeri 6-7 arasında olmalıdır. Marul toprak tuzluluğuna karşı da hassastır ve topraktaki
tuzdan hoşlanmaz.
Maydanoz, tere, roka, dereotu ve nane toprak istekleri bakımından seçici bitkiler
değildir. Organik madde yönünden zengin, kumlu, tınlı, bol humuslu topraklar üretimleri
açısından ideal yerlerdir. Çok ağır ve çok kumlu toprak tipleri, yaprakların gelişimini
olumsuz etkilediğinden tercih edilmez. Üretim yapılacak topraklarda pH değeri 6-7 gibi nötr
veya nötre yakın değerler olmalıdır.
Bitki yetiştiriciliğinde yukarıda sayılan özel ve genel toprak isteklerini bir arada
bulmak neredeyse imkânsızdır. Yaptıracağımız toprak analiz sonucuna göre toprağın durumu
tespit edildikten sonra düzeltilmesi gereken şartlarla ilgili çalışmak gerekir. pH değerlerini
ayarlamak için kükürt veya kireç, organik maddeyi arttırmak için yeşil gübreleme veya
çiftlik gübresi, çok ağır veya kumlu toprakları ıslah etmek için çiftlik gübresi vermek
gerekir. Tuzlu topraklarda, drenaj istemi kurma ve toprağı yıkama; taban suyu yüksek
topraklarda, drenaj sistemi tesisi kurma gibi tedbirleri almak gereklidir. Ancak kireçli
topraklarda yapılabilecek bir şey olmadığı için dayanıklı tür ve çeşit seçmekten başka
seçenek olmayabilir.
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1.5. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerin Yetiştiricilik
Sistemleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler açıkta ve örtü altında olmak üzere iki
farklı sistemde yetiştirilebilir.


Açık Alanda Yetiştiricilik

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin tamamını açık alanda başarılı bir şekilde
üretmek mümkündür. Özellikle geniş alanlarda ve çok miktarda üretmek istediğimizde açıkta
yetiştiricilik yapmaktan başka şansınız kalmamaktadır. Ancak açıkta yetiştiricilik yapmaya
karar verildiyse iklim koşullarının iyi analiz edilmesi gerekir. Bitkiler, hava koşulları dikkate
alınarak; tohum ekim, fide dikim ve üretim sezonları ayarlanmalıdır. Aksi takdirde istenilen
miktar ve kaliteye ulaşmak her zaman çok mümkün olmayabilir.


Örtü Altı Yetiştiricilik

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin tamamına yakınını örtü altında
yetiştirmek mümkündür. Ancak bu her zaman ekonomik olmamaktadır. İklimin izin verdiği
koşullarda dış ortamlarda yetişenler hariç diğerlerini örtü altında yetiştirmek ve kışın
erkencilik sağlamak, ürünün miktar ve kalitesini yükseltmek mümkündür. Marul, ıspanak ve
semizotu örtü altında başarılı bir şekilde üretilir. Bu ürünler örtü altında yetiştirildiklerinde
üreticilere ekonomik anlamda önemli kazanç sağlar. Diğer ürünleri de örtü altına almak
mümkündür. Ancak hiçbir zaman unutulmaması gereken yaptığımız işin ekonomik anlamda
bir karşılığının olması gerekir.

Resim 1.16: Açık ve kapalı alanda sebze yetiştiriciliği
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Topraksız yetiştiricilik; özellikle marul grubunda yaygın olarak kullanılan bir üretim
şeklidir. Ülkemizde çok yaygın olmamakla birlikte küçük çaplı da olsa üretim başlamıştır.
Marullar özellikle hidroponik olarak üretilmektedir ancak diğer topraksız üretim yöntemleri
de kullanılabilir. Gelecekte yaygınlaşması ve üreticiler tarafında karşılık bulması
kaçınılmazdır.

Resim 1.17: Hidroponik marul yetiştiriciliği
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Ekonomik önemi olan yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri birbirinden ayırt
ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin bitkisel özelliklerini gösteren
bir pano oluşturunuz.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin yetiştirilebileceği toprak, iklim
ve yetiştiricilik sistemlerini gösteren tablo
oluşturunuz.
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 Ülkemizde ve çevrenizde yeşil aksamı
ve yaprakları tüketilen sebzeleri
belirleyebilirsiniz.
 Bu sebzelerden pazarlanabilecek olanları
seçebilirsiniz.
 Seçtiğiniz bu sebzelerin kök, gövde ve
çiçek özelliklerini gösteren resimler
bulabilirsiniz.
 Bu
resimlerden
bir
pano
oluşturabilirsiniz.
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin yetiştirileceği toprak tiplerini
belirleyebilirsiniz.
 Bu toprak tiplerine ait örnekler alabilir
veya fotoğraflayabilirsiniz.
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin
yetiştirilebileceği
iklim
koşullarını belirleyip bununla ilgili pano
hazırlayabilirsiniz.
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzeleri yetiştirme şekillerini ve
nerelerde yetiştirilebileceklerini pano
hâline getirebilirsiniz.
 Tüm bu topladığınız verileri tek bir pano
hâline getirebilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin kökleri de tüketilebilir.

2.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin hepsi ülkemizde bol miktarda

yetiştirilmektedir.
3.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler sadece fide ile yetiştirilir.

4.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri yetiştirmek için özel toprak

koşullarını sağlamak gerekir.
5.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin çiçek sürgünleri için genellikle

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

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri ……………………, .……………………,
ve ………………….. yetiştirilir.

7.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin genellikle toprak pH istekleri
……………. arasıdır.

8.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri yenen sebzeler her ne kadar
………………………… yetişiyorsa da çok düşük sıcaklıklara dayanamazlar.

9.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerden ………………………,
………………….ve ………………………..ülkemizde çok fazla yetiştirilmez.

10.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin çiçek sapı oluşturmaları
için…………………………….gereklidir.

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
Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan, bir yeşil aksamı
ve yaprakları yenen sebzeyi yetiştirmek için belirleyiniz.


Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebze belirleme


Malzemeler
o
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebze listesi
o
Kalem
o
Bilgisayar
o
Ofis programı
o
Yazıcı

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 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri belirlediniz mi?
2 Bu sebzelerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?
3

4

5

Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz
mi?
Seçtiğiniz sebzenin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu
araştırdınız mı?
Karlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından uygun olan
sebzeyi belirlediniz 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

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini
dikkate alarak ekim-dikim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin nasıl ürettiklerini araştırınız.
Belirlediğiniz bu üretim yöntemlerini seçme nedenlerini araştırınız.

2. YEŞİL AKSAMI VE YAPRAKLARI
YENEN SEBZELERDE EKİM-DİKİM
2.1. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzeleri Çoğaltma
Yöntemleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri tohum, fide ve rizomlar aracılığı ile
üretmek mümkündür. Bu grupta yer alan sebzelerin bir kısmı bitkisel özelliklerinden dolayı
mecburen tohum ile üretilirken bir kısmı kolay olması ve ekonomik nedenlerden dolayı fide
ile üretilmektedir. Sadece ravent ve naneleri rizomlar ile üretmek mümkündür. Ancak kısa
zamanda çok bitki elde etmek istediğimizde onu da tohumla üretmek mümkündür.


Doğrudan Tarlaya Tohum Ekimi Yoluyla Üretim

Doğrudan tarlaya tohum ekimi özellikle geniş alanlarda işçiliğin pahalı olduğu ve
makineli tarımın yapılabildiği işletmelerde uygulanır. Maydanoz, tere, roka, dereotu,
ıspanak, semizotu, nane ve pazı tohum ile üretilir. Sıra arası ve üzeri mesafeler; toprak, iklim
ve bakım koşullarına göre arttırılıp eksiltilebilir.
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Sebze
Maydanoz
Dereotu
Tere
Roka
Semizotu
Ispanak
Pazı
Nane

SA(cm)
35-40
12-25
12-25
15-20
20
20-30
40-50
15-20

SÜ(cm)
3-5
3-5
3-5
3-5
2-3
3-5
20-30
5-10

(kg/da)
1-1,5
1,5-2
1,5-2
1-1,5
0,2-0,3
0,7-1
1-2,5
0,5

Tablo 2.1: Doğrudan tarlaya tohum ekiminde ekim mesafeleri ve dekara atılacak tohum
miktarları



Fideyle Üretim

Bu üretimde şeklinde önce fideler üretilmelidir. Fide üretimi yetiştirme mevsimine
göre tava veya tahtalarda yapılır. Ayrıca son yıllarda geliştirilen topraklı fide üretimi de fide
ile üretimin bir diğer şeklidir. Marul, lahana grubu, pazı, kereviz fide ile üretilir. Sıra arası ve
üzeri mesafeler; toprak, iklim ve bakım koşullarına göre arttırılabilir veya eksiltilebilir.

Sebze
Marul Grubu
Baş Lahana
Kereviz
B.Lahana
Çin Lahanası

SA(cm)
30-40
60
40-50
50-80
50

SÜ(cm)
15-25
40
25-30
50-80
40

Tablo 2.2: Fideyle üretimde dikim mesafeleri

Resim 2.1: Sebze mibzeri ve fide dikme makinesi
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Rizom ile Üretim

Bu üretim şeklinde önce, rizomlar uygun koşullarda çeliklere ayrılır ve hazırlanan
çelikler araziye uygun sıra arası ve üzeri mesafe ile dikilir. Nane ve ravent rizomla üretilir.
Sebze
Ravent
Nane

SA (cm)
100-120
15-20

SÜ(cm)
100
5-10

Tablo 2.3: Rizomla üretimde dikim mesafeleri

2.2. Tohum Ekim ve Dikim Ortamının Hazırlanması
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri yetiştirmek için ekim ve dikim
ortamlarının hazırlanmasında hangi üretim sistemini seçeceğimiz önemlidir. Direk araziye
ekim yapabilir veya fide elde eder ve bu fideleri dikebiliriz.

2.2.1. Direk Tohum Ekimi İçin Arazi Hazırlığı
Marul, ıspanak, maydanoz, tere, roka, dereotu, pazı ve semizotu tohumları çok küçük
olduğu için çok iyi toprak hazırlığı yapılmalı ve kaplanmış tohum kullanılmalıdır. Arazi ilk
önce pullukla derince işlenir ve daha sonra kazayağı, diskaro ve rotavatör gibi yüzeysel
toprak işleme aletleri ile iyice parçalanır.
Toprağın nasıl olması gerektiğini belirleyen tohumun büyüklüğüdür. Tohum
küçüldükçe daha iyi ekim yatağı için toprağın daha küçük parçalara ayrılması gerekir. Bu
grupta direk tohum ile üretilen sebzelerin küçük olmasından dolayı da çok iyi bir toprak
hazırlığı yapılmalıdır. İri kesekli hazırlanacak bir arazide, tohumlar derine düşecek ve tohum
çıkışlarında sorunlar yaşanacaktır. Tohumların derine düşenleri geç, yüzeyde olanları erken
çıkacaktır. Bu farklı tarihlerde çıkış, bitkiler arasında gelişim farklılıkları ve rekabet
oluşmasına neden olacaktır.
Tohumlar, direk düz araziye ekilebileceği gibi tava veya tahtalar oluşturup bunların
üzerine de ekimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Özellikle yağışın fazla, toprağın ağır olduğu,
mekanizasyon kullanılacak yerlerde bu tür yapılardan faydalanılmalıdır. Tahtaların genişliği
makine genişliğine veya tahtaların iki tarafında bir işçinin rahatça çalışacağı aralığa bağlıdır.

2.2.2. Tohum Ekimi İçin Harç Hazırlığı
Bu grupta yer alan ve fide ile üretimi daha kolay olan sebzelerin, fidelerini elde etmek
için harç hazırlanması gerekir. Harcın besin maddelerince zengin, hastalık ve zararlılardan
arî, kimyasal bulaşığı olmayan, havalanan, hafif ve su tutma kapasitesinin iyi olması arzu
edilir. Bölgede bulunan ve harç yapımında kullanılabilecek materyallerden yukarıda sayılan
özellikleri taşıyan bir harç elde edilir.
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Harç yapmak için gerekli şartları sağlayacak materyal bulunamıyorsa en azından
kumlu ve tınlı yapıdaki toprakları fide elde etmede kullanmamız gerekir. Hazırlanan harcın
bir örnek olmasına dikkat edilmelidir. Karıştırma ve harmanlama sırasında azami özen
gösterilmelidir. Hazırlanan bu harç kasalara, yastıklara, tavalara veya viyollere doldurulmalı
ve tohum ekilmelidir.

Resim 2.2: Harç karışımı ve toprak hazırlığı

2.2.3. Fide Dikimi İçin Arazi Hazırlığı
Fidelerin dikim dönemine göre yapacağımız işlemler değişir.
Eğer ilkbaharda fide dikimi yapılacaksa sonbaharda arazi derince sürülür ve ilkbahara
kadar o şekilde bırakılır. İlkbaharda kazayağı, rotavatör gibi yüzeysel bir toprak işlem aleti
ile kesekler parçalanır ve arazi dikime hazır hâle getirilir.
Sonbahar ve yaz dikimi yapılacaksa aynı şekilde derin ve yüzeysel toprak işlemeleri
ile toprak parçacıkları, dikim yapılacak ve köklerin toprakta kolayca tutunmasını sağlayacak
ve köklerin çalışmasına imkân verecek büyüklüğe kadar parçalanmalıdır.
Toprak dikime hazır hâle getirildikten sonra seçtiğimiz sulama sistemine uygun tahta,
tava ve masuralar oluşturulur. Basınçlı sulama sistemi kullanılacak ise arazi içi ana ve lateral
borular tesis edilir ve sistem çalışır hâle getirilir.

2.3. Tohum Ekimi
Tohum ekimi elle serpme veya makineyle yapılabilir. Sebze mibzerlerinin ülkemizde
çok yaygın olmadığını düşündüğümüzde araziye direk ekimlerde daha çok elle serpme ekim
gerçekleştirilmektedir. Ancak büyük alanlarda ürettim yapmak isteniyorsa mutlaka sebze
mibzerlerinden faydalanılmalıdır. Aksi takdirde mekanizasyondan faydalanmak mümkün
olmayacaktır.
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Küçük sebze tohumlarının doğrudan tarlaya ekimleri sırasında büyük problemlerle
karşılaşılmaktadır. Örneğin, özellikle sıra üzeri mesafeler ayarlanamaz ve birim alana hassas
tohum ekimi yapılamaz. Bu tür problemleri ortadan kaldırmak için üretimde mutlaka
kaplanmış tohum (peletli tohum) kullanılmalıdır. Kaplanmış tohumlar, doğal ağırlıklarının
10-15 katı ağırlığa ve çapa ulaştığı için mibzer ile hassas ekim kolayca yapılabilmektedir.
Yine bu yönteme benzer şekilde, tohumların jelâtinimsi kâğıt veya bantlar içine
yerleştirilmesi ile hazırlanan bantların toprağa gömülmesi gibi çimlenme ve fide çıkışını
iyileştirmeye yönelik çalışmalar başarıyla uygulanmaktadır. Pratik diğer bir yöntem de
tohumlar kum, kül ve harç gibi organik malzemelerle karıştırılır ve elle ekim yapılır. Bu
yöntem, serpme ekimde oldukça başarılı ve eşit tohum dağılımı sağlar.

Resim 2.3: Peletli tohum ve tohum ekimi

Viyollere ekimlerde eğer az miktarda üretim yapılıyorsa elle ekim yapılabilir. Ancak
fide seraları gibi çok büyük üretim yapan firmalar makineli ekim yapmaktadır.

2.4. Ekim Sonrası Bakım
Ekim sonrası uygulanacak bakım işlemleri şunlardır:


Sulama

Viyollere tohum ekiminden sonra yapılması gereken ilk işlem düzenli aralıklarla ve
tohum ve fideyi strese sokmadan sulama yapılmasıdır. Araziye direk ekimlerde ise tavlı
toprağa ekim yapıldığı için fideler çıkıp belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar sulama
yapılmaz.


Havalandırma

Tahta, tava ve seralarda fide etmek istediğimizde içerideki sıcak ve nemli havanın
dışarıya atılması için hava sıcaklığına bağlı olarak günlük havalandırma gereklidir. Bitkilerin
sağlıklı gelişimi için sıcaklığın 20 °C civarında tutulması gerekir. Bu derecenin altındaki ve
üstündeki sıcaklık, fidelerin gelişiminin yavaşlamasına neden olacaktır. Direk araziye
ekimlerde böyle bir durum söz konusu değildir.
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Çapalama

Toprağı kabartmak, rahat bir kök gelişimi sağlamak ve yağış sonrası toprak yüzeyinde
oluşan kaymak tabakasını kırmak için yapılan toprak işlemesidir. Elle veya makine ile
çapalama gerçekleştirilebilir. Fide elde etmede böyle bir işleme gerek yoktur.


Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

Tohumların çürümesine yol açan tohumların çimlenmesi sırasında ölümle neticelenen
hastalıklar veya tohumların ve taze fidelerin köklerini yiyen zararlılara karşı ilaçlamalar
yapılmalıdır. Bu konuda zirai ilaç bayilerinden veya teknik elemanlardan destek alınmalıdır.


Yabancı Ot Mücadelesi

Direk araziye ekilen tohumlarda, yabancı otlar problem oluşturabilir. Bunlarla ekim
öncesi, çıkış öncesi, çıkış sonrası veya seçici yabancı ot ilaçları kullanılarak mücadele
edilmelidir. Fide elde etmek için hazırlanan harçlar, tekniğine uygun bir şekilde
hazırlanmışsa yabancı ot tohumu içermeyeceği için böyle bir işleme gerek olmayacaktır.

2.5. Fidelerin Dikime Hazırlanması
Direk tohum ekimi haricinde fidelerle üretilen sebzelerde, fidelerin elde edilmesinden
sonra araziye dikimden önce bir takım ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Çıplak köklü
dikim yapılacaksa fidelerin kolay sökülebilmesi için fideler bir gün önceden bol su ile
sulanır. Böylece ertesi gün sökümde meydana gelecek kök kopmaları en aza inecektir.
Viyollerde olan fidelerde aynı şekilde sulanır ve viyoldan kolayca çıkması sağlanır. Kök
bölgesindeki harç dağılmadan direk şaşırtma imkânı sunar.
Fideler söküldükten sonra veya viyoldan çıkartılmadan önce yapılacak diğer bir işlem
de fide köklerinin ilaçlı ve gübreli suya daldırılmasıdır. Kökler koptuğu zaman, bu yara
dokularından hastalık etmenleri bulaşabilir. Bu bulaşmaların önüne geçmek için kökler
mutlaka koruyucu bir karışıma bandırılmalıdır. Bu karışım içine köklenmeyi teşvik eden
kimyasallar da eklenebilir.
Eğer fazla gelişen kök ve yapraklar varsa bunlar alınmalıdır. Özellikle yaprakların ilk
dikimde su dengesini bozacak kadar çok olması durumunda mutlaka sayıları azaltılmalıdır.
Kökler çok uzunsa dikildiklerinde bükülme, topaklanma ve sıkışma gibi bir durum oluşabilir.
Bu durumda kökler mutlaka kısaltılmalı ve düzgün bir şekilde dikim yapılmalıdır.

2.6. Fide Dikimi
Fideler dikim büyüklüğüne ulaştıktan sonra zaman kaybetmeden araziye şaşırtma
işlemi yapılmalıdır. Şaşırtma işlemi sırasında fideler dikime hazırlanmalıdır. Dikime hazır
fideler taşınırken, sökülürken ve dikim yapılırken mümkün olduğunca gövdelerinden değil
yapraklarından tutularak çalışılır.
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Fideler söküldükten sonra dikim yapılır. Açılacak dikim çukuru yeterli büyülükte
olmalıdır. Kökler kolayca çukura yerleşmelidir. Dikim sırasında en önemli konu dikim
derinliğidir. Fidelerin gereğinden derin dikilmesi durumunda köklerde çürüme veya
gövdenin toprak altında kalmasına bağlı olarak gelişim geriliği görülür. Yüzlek dikim
gerçekleştirilirse yeteri kadar kök oluşmayacağı için gelişme zayıf olur ve bu da ürünün
miktar ve kalitesinin azalmasına neden olacaktır.

Resim 2.4: Fidelerde doğru dikim ve yanlış dikim şekli

Dikimi el veya makineyle yapmak mümkündür. Ülkemizde genellikle dar alanlarda
üretim gerçekleştirildiği için dikimler elle yapılmaktadır. Elle dikimlerde arazi ya sulanır ya
tavlı toprağa dikilir veya kuru toprağa dikim yapılır. Daha sonra sulama yapılır. Ancak
fidelerin zarar görmesi istenmiyor ve işçilerin rahat çalışmasını düşünülüyorsa mutlaka ön
sulamayla toprak yumuşatılmalıdır.
Makine ile fide dikimi başlangıçta belirli ürünlerde kullanılmaktaydı. Günümüzde her
fide türünü dikebilecek fide dikim ve fide çakma makineleri mevcuttur. Büyük alanlarda
işçiden ve zamandan kazanmak isteniyorsa mutlaka makineyle dikim yapılmalıdır.

Resim 2.5: Elle ve makineli fide dikimi
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2.7. Dikim Sonrası Yapılacak İşlemler
Dikimden hemen sonra yapılması gereken ilk işlem can suyu verilmektir. Can suyu,
kök ve toprak parçacıkları arasındaki boşlukların dolmasını sağlayacak ve kök toprak
tarafından tamamen sarılacaktır. Can suyu miktarı, kök bölgesini tamamen ıslatacak şekilde
olmalıdır. Tavlı toprağa dikim yapılmışsa bir maşrapa su yeterli olur ancak kuru toprağa
dikim yapılmışsa mutlaka dikimin ardından sulama yapılmalıdır.

Resim 2.6: Can suyu uygulaması

Dikim günü yapılması gereken bir diğer iş ise danaburnu, kara çekirge ve bozkurt gibi
kök ve kök boğazını kesen zararlılara karşı zehirli yem hazırlama ve araziye bırakmadır.
Bunlar için piyasada satılan kimyasallar alınmalı ve üzerindeki talimatlara göre hazırlanarak
akşam hava kararmaya yakın uygulanmalıdır. Bu zehirli yem uygulaması fidelerde meydana
gelecek kayıpları en aza indirecektir.
Dikimi takip eden birkaç gün içinde kök boğazı çürüklüğüne ve kök çürüklüklerine
karşı ilaçlama yapılmalıdır. Bu ilaçlar sırt pompası ile bitkinin gövdesinden akıtma şeklinde
veya can suyu içine eklenme şeklinde yapılabilir.
Dikimden 3-5 gün sonra çeşitli sebeplerle tutmayan ve canlılığını kaybeden fidelerin
yerine yenileri dikilmelidir. Ancak aradaki süre çok fazla uzatılmamalıdır. Aksi takdirde ilk
dikilen fidelerle son dikilenler arasında büyüme ve gelişme farkı oluşacaktır ve önce dikilen
fideler daha hızlı büyüyerek son dikilen fideleri baskılayacaktır. Bu nedenle son diktiğiniz
fideler zayıf ve cansız olacak, verim ve kalite düşecektir.
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Resim 2.7: Zehirli yem uygulaması
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde ekim ve dikim yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin ekim ve dikimi için arazi
hazırlığı yapınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin tohum ekim ve ekim sonrası
işlemlerini yapınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerin fide dikimi ve dikim sonrası
işlerini yapınız.
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 Yetiştirmeyi düşündüğünüz sebzenin
üretim yöntemini belirleyebilirsiniz.
 Arazinizde uzun süredir pulluk tabanını
kırmadıysanız
pulluk
tabanın
oluşturduğu sert tabakayı kırabilirsiniz.
 Arazinizi
pullukla
derince
işleyebilirsiniz.
 Daha sonra seçtiğiniz sebzenin tohum
büyüklüğüne uygun ekim yatağı
hazırlayabilirsiniz..
 Eğer fide ile yetiştiricilik yapacaksanız
yine aynı şekilde uygun dikim hazırlığını
tamamlayabilirsiniz.
 Sebzelerin tohumlarını ekmek için harç
veya ekim yatağını hazırlayabilirsiniz.
 Tohumları ile veya makine ile tohum
boyunun 3-5 katı derinliğe ekebilirsiniz.
 Ekimden sonra sıkıştırma ve sulama
yapabilirsiniz.
 Yeni çıkan bitkilere zarar verebilecek
etmenlere karşı ilaçlama yapabilirsiniz.
 Direk araziye dikimlerde yabancı ot
mücadelesini takip edebilirsiniz.
 Sulamalara düzenli devam ediniz.
 Fideleri dikimden önce sulayınız, ilaçlı
suya bandırabilirsiniz.
 Fideleri elle veya makine ile uygun sıra
arası ve sıra üzeri mesafelerde
dikebilirsiniz
 Dikimden sonra can suyu verebilirsiniz.
 Zararlıların kök ve kök boğaz kısmını
yememesi için zehirli yem hazırlayınız
ve uygulayabilirsiniz.
 Kök çürüklüklerine karşı kimyasalları
can suyuna katarak sulama suyu ile veya
sırt pompası ile uygulayabilirsiniz.
 Tutmayan
fideleri
yenileri
ile
değiştirebilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler sadece fide ile üretilir.

2.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde arazi hazırlığı önemli değildir, her
türlü koşulda bitkiler rahatça yetiştirilir.

3.

( ) Tohumlar direk araziye ekmek istediğimiz, toprak parçacıklarının boyutunu
belirleyen tohum büyüklüğüdür.

4.

( ) Fide dikimi sonrası hazırlanan zehirli yem kök çürüklüklerinin önüne geçmek için
kullanılır.

5.

( ) Tavlı toprağa fide dikimi yapıldığında can suyu vermeye gerek yoktur.

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

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde sadece……………….rizomla üretilir.

7.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde tohum ekimleri ……………..veya
………………………ile yapılır.

8.

Küçük tohumlu sebzelerin tohumların eşit dağılım, makine ile ekime uygunluk gibi
nedenlerden dolayı üretimde mutlaka ……………………………kullanılmalıdır.

9.

Dikim sırasında en önemli konu ……………………………..

10.

Can suyu miktarı, …………………………………………. şekilde olmalıdır.

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
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerden lahananın dikimini yapmak için fide
yetiştiriniz.


Lahana fidesi yetiştirme

Malzemeler
o
Viyol
o
Harç
o
Lahana tohumu
o
Sulama donanımı
o
Kimyasallar

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 Viyole harcı doldurdunuz mu?
2 Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?
3 Ekim sonrası sulama yaptınız mı?
4

Viyollerde ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle
kapattınız mı?

5 Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?
6

7

Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave
ettiniz mi?
Fideler dikim büyüklüğüne kadar takip edip gerekli bakımlarını
gerçekleştirdiniz 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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME KAZANIMI

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini
dikkate alarak bakım yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bölgenizde yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri yetiştiren işletmeleri
ziyaret ediniz.
Bu işletmelerde yapılan bakım işlemlerini belirleyiniz.
Bakım işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığını tespit ediniz.

3. YEŞİL AKSAMI VE YAPRAKLARI
YENEN SEBZELERİN BAKIMI
3.1. Toprak İşleme
Bütün bitkilerde olduğu gibi yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde de toprak
işleme önemlidir. Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebze alanlarında; yabancı otları yok
etmek, toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamak, bitki besin maddelerinin alımını
kolaylaştırılmak, toprağın su alımını ve tutma kapasitesini arttırmak, kılcal borucukları
kırarak taban tavını muhafaza etmek ve gübrelerin toprağa karıştırılmasını sağlamak için
toprak işleme yapılır.
Sebze bahçelerindeki toprak işlemenin ana amaçlarından biri de yabancı ot
mücadelesidir. Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında bitkilerle
rekabete girerek kültür bitkisinin güneşlenmesini engelleyerek onların gelişmelerini, ürün
verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca bitkiler arasındaki hava hareketliliğini
azaltır ve ortam neminin yükselmesine ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden
olur. Bu nedenle yabani otlar sık sık yapılacak toprak işlemesiyle yok edilebilir.
Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde kaymak tabakası adını verdiğimiz
geçirimsiz bir tabaka oluşur ve toprak sıkışır. Bu olumsuz durum fidelerin ilk başta yavaş
gelişmelerine ve normal gelişmelerinden geri kalmalarına neden olmaktadır. Fidelerin
normal gelişimini sağlamak için toprağın işlenerek kabartılması ve gevşetilmesi gerekir.
Kaymak tabakası, yağış ve sulama sularının toprağa işlemeden yüzey akışı şeklinde akıp
gitmesine ve ayrıca toprakta bulunan suyun, oluşan çatlaklardan hızlı bir şekilde
buharlaşarak kaybolmasına neden olur. Bu nedenle özellikle yaz döneminde meydana gelen
yağışlardan veya sulamadan sonra oluşan kaymak tabakasının kırılması amacıyla mutlaka
yüzeysel toprak işleme yapılmalıdır.

37

Sebze bahçelerinde toprak işleme derinliği 5-10 cm gibi yüzeyel olmalıdır. Toprak
tavlı olduğu dönemde işlenmeli, kuru toprağı işlemekten kaçınılmalıdır. Toprak gereksiz
yere işlenmemelidir. Aksi hâlde toprağın yapısında bozulmalara neden olunabilir ki bu da
toprağın verimliliğinin azalmasına neden olacaktır. Toprak işlenirken toprağın yapısını
bozmamak için mümkün olduğunca hafif alet ve donanımlar ile çalışılmalıdır.

3.2. Çapalama
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde yapılması gereken bir işlemdir. Ancak
çapalamanın her zaman kolay olduğu söylenemez. Çapalama işlemi sıraya ektiğimiz veya
diktiğimiz sebzelerde kolay, serpme yapılan ekimlerde oldukça zor bir uygulamadır.
Çapalama yabancı otlarla mücadelede etkili bir yoldur. Yabancı otlar, doğal
seleksiyon neticesinde o bölgenin iklim ve toprak koşullarına en iyi adapte olmuş bitkiler
olmaları sebebi ile kültür bitkisinden her zaman daha hızlı ve güçlü gelişir. Aralıklarla
yapılacak birkaç çapalamadan sonra kültür bitkisi yabancı otlarla rekabet edebilecek ve
onları bastırabilecek büyüklüğe ulaşır. Aksi takdirde ya kültür bitkilerini tamamen kaybeder
veya onlardan hiç verim alamayız.
Çapalamanın diğer bir etkisi toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamasıdır. Doğal
yağışlar veya sulama neticesinde toprak sıkışır ve yüzeyinde kaymak tabaksı denilen
geçirimsiz bir tabaka meydana gelebilir. Bu durum, özellikle ağır bünyeli topraklarda sıkça
görülür. Böyle bir durumda genç bitkilerin köklerinin gelişme hızı yavaşlar ve bitki istenilen
hızda ve ebatta büyüyemez. Bitkinin gelişiminin kesintiye uğramadan ve hızlı bir şekilde
devam etmesi için -fide döneminde- kök bölgesindeki toprağın, kökleri oynatmadan ve
köklere zarar vermeden kabartılması ve gevşetilmesi gerekir. Böylece kökler daha hızlı ve
güçlü gelişir ve buna bağlı olarak da üst aksam istenilen seviyede büyür.
Çapalamanın sonuçlarından üçüncüsü toprağın alt kısımlarından toprak yüzeyine
doğru oluşan kapiler borucukları kırmaktır. Doğal yağışlar ve sulama toprak içinde kapiler
borucuklar oluşturur. Eğer bunlara müdahale edilmezse tabanda bulunan su kısa sürede
topraktan uzaklaşır ve bitki su stresine girer ve sulanmaya ihtiyaç duyar. Bu kapiler
borucukların kırılması, taban tavını muhafaza ettiği için sulama aralığı uzamış ve yüzey
ıslatılmadığı için yabancı ot tohumu çimlenmesi sınırlandırılmış olur.
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Resim 3.1: Elle ve makineli çapalama

Çapalama belli bir zaman diliminde yapılır, demek yanlış olur. Bitkinin gelişimi,
yabancı ot miktarı ve otun gelişimi, toprağın durumu gibi faktörlerin hepsi dikkate alınarak
buna karar verilir. Ancak dikimden, fide tuttuktan ve gelişmeye başladıktan sonraki dönem
veya tohumlar çıkıp 4-5 yaprak oldukları dönemde çapalamaya başlanır. 10-15 gün ara ile
çapalama yapılır. Çapalama sayısını belirleyecek olan kültür bitkisinin gelişme durumudur.
Bitki hızlı gelişir ve araları kapatır, yabancı ot gelişimine müsaade etmez, gölge tavı
yapar ve çapalamayı engellerse çapalama sayısı 1-2 ile sınırlı olur. Ancak yavaş gelişiyorsa
4-5 gibi çok sayıda da olabilir.
Çapalamayı elle ve makine ile yapmak mümkündür. Ülkemizde sebze alanlarının
kısıtlı olmasında dolayı daha çok elle çapalama yapılmaktadır. Elle çaplama sırasında işçiler
sık sık derin çapalama yapmamaları, bitkilerin kök boğazı kısımlarına çok yanaşmamaları ve
bitkilerin köklerini oynatmamaları konularında takip edilmeli ve uyarılmaları gerekir. Aksi
takdirde çapalamadan beklenen fayda sağlanamaz. Makine ile çapalama yapılacaksa
makinenin yetiştiriciliğinin yaptığımız bitkiye uygun olmasına, çok derin işleme
yapmamasına ve kültür bitkisine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
Çapalama ve diğer kültürel işlemlerin kolay gerçekleştirilebilmesi için mutlaka sıraya
ekim veya dikim yapmak gerekir. Özellikle makine ile çalışılacaksa en başta arazi hazırlığı
ve sıraların oluşturulması esnasında, sıra arası mesafe eldeki makinenin şartlarına uygun
oluşturulmalıdır.

3.3. Gübreleme
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde başarılı bir gübreleme için toprak ve
yaprak analizleri yapılmış olmalıdır. Toprak ve yaprak analizi yapılmadan yapılacak olan
gübreleme, beklenen faydanın görülememesine neden olabilir.
Birçok kaynakta değişik rakamların olduğu görülür ancak bölgenin iklim ve toprak
koşullarının farklılık göstermesi sebebiyle bu rakamların hepsi yanıltıcı olabilir. Toprak ve
yaprak analizlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Toprak analizinde tespit edilmiş
bir eksiklik varsa gübreleme ile bu yerine konur.
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Bazen toprak analizinde bitki besin maddesi vardır ancak bu madde alınamaz
formdadır. Bunu tespit etmenin en kolay yolu da yaprak analizidir. Bu tür durumda
gübreleme yapılmamalıdır. Bunun yerine toprakta değişik formlara bağlı besin maddelerinin
alınabilir forma dönüştürülmesi için çaba sarf edilmelidir.
Sebze

N

P

K

Kereviz

16

12

24

Ispanak

10-12

8-10

10-15

Pazı

10-12

8-10

15-20

Lahana

18

8-10

12-16

Çin Lahanası

6

9

6

Marul Grubu

15

10

15

Semizotu

8-10

7-8

10-12

Nane

10-12

8-10

10-12

Roka

25

20

15

Tere

12-15

10-12

15

Tablo 3.1: Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde kullanılacak gübre miktarlarının
yaklaşık değerleri (kg/da)

Şekil 3.2: Gübrelerin farklı pH değerlerinde alınma oranları
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Toprakta organik madde içeriğinin yüksek olması istenen bir özelliktir. Bunu
sağlamak için toprağa ya yeşil gübreleme yapılır ya da yanmış çiftlik gübresi uygulanır.
Çiftlik gübresinin mutlaka fermente olması gerekir aksi takdirde beklenen faydaların hiç
birine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Çiftlik gübresi dekara 2-4 ton verilebilir ancak toprak
hazırlığı aşamasından önce verilmesi tavsiye edilir. Böylece gübre toprağa yeterince karışmış
olacaktır.
Gübreleme miktarları hesaplanırken ne kadar ürün hasat edileceği belirlenmeli ve ona
göre gübreleme yapılmalıdır. Bu konuda yetiştiriciliğini düşündüğümüz sebzenin 1 tonu için
ne kadar, hangi besin maddesinden kullandığını tespit etmeli ve ondan sonra toprak analiz
sonucu dikkate alınarak gübre miktarı hesaplanmalıdır. 1 ton ürüne ne kadar gübre
kullanılacağı konusunda, tohumu satın aldığımız firmalardan yardım alınmalıdır.
Toprağın pH konusu mutlaka dikkate alınmalı ve toprak analiz sonucundaki pH
değerine göre kireç veya kükürt ilavesi ile pH ayarlanmalıdır. Aksi takdirde gübrelerden
istenilen oranda faydalanılamamış olunur.

Resim 3.3: Gübrelerin toprakta hareketliliği ve toprak analizi alma kiti

3.4. Sulama
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler, açıkta ve genellikle kış aylarında
yetiştirildiklerinden genellikle çok fazla su ihtiyaçları olmaz. Doğal yağışlar ve havaların
serin gitmesi sulama ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak örtü altında yetiştirilen
sebzelerde yine sulama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu sulama ihtiyacı çok sık
aralıklarla olmasa da gereklidir.
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerdeki su ihtiyacının en fazla olduğu dönem
ilk ekildikleri veya fidelerinin dikildiği dönemdir. Genellikle ilkbahar başı, yaz sonu ve
sonbahar başlangıcında ekim ve dikimleri gerçekleştirildiği için bu dönemde su
ihtiyaçlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
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Tohumları ekmeden önce arazi sulanarak tavlı hâle getirilmeli veya ekimden sonra iyi
bir sulama yapılarak çimlenme için gerekli su sağlanmalıdır. Aksi takdirde alatav dediğimiz,
tohumun çimlenmeye başlaması fakat su eksikliğinden dolayı devam edemeyerek ölmesi
durumu ortaya çıkacaktır. Tohum çimlenip toprak yüzeyine çıkana kadar toprak tavını
kaçırmayacak şekilde sulamalara devam edilmelidir. Ancak burada çok fazla sulama yaparak
tohumların çürümesine de sebep olunmamalıdır. Sulamada ölçü; toprağın ne ıslak ne de kuru
değil, tavlı olmasıdır.
Fidelerin dikim dönemi de genellikle yılın sıcak ayları olan ilkbahar, yaz ve sonbahar
aylarına denk gelir. Bu yüzden fide dikiminden sonra mutlaka can suyu verilmeli ve yağışlar
başlayana kadar düzenli aralıklarla ve bitkiyi su stresine sokmayacak şekilde sulamalara
devam edilmedir. Sulama; salma, damlama ve yağmurlama yöntemlerinden biriyle
yapılabilir.
Lahana, marul, kereviz ve pazı gibi sıraya ekilebilen veya dikilebilen sebzelerde
damlama sulama sistemini seçmek mümkündür. Bu yöntem su ekonomisi ve gübrelemede
kolaylık sağlar fakat ilk maliyeti yüksektir.
Yağmurlama sulama sistemi bütün sebzelerde uygulanabilir ancak bu tür sulama
sonrasında mantar hastalıkları ortaya çıkabileceği, su damlalarının bitki yapraklarında
yanıklara sebep olabileceği unutulmamalıdır. Yağmurlama sulamanın ilk yatırım maliyetinin
yüksek olacağı da düşünülmesi gereken konulardandır.
Basınçlı sulama sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sulama teknolojilerinin
kullanılması devlet desteklidir. Tarımsal kredilerde faiz oranlarının düşük olduğu ve uzun
vadede geri ödeme yapıldığı da unutulmamalıdır.

Resim 3.4: Sulama yöntemleri

Salma sulama sistemi karık ve masuralara ekilen ve dikilen tüm sebzelerde
uygulanabilir ancak su kaybının fazla ve işçilik maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle pek
tavsiye edilmez.
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3.5. Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik Bozukluklar
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde görülen hastalık ve zararlılara karşı doğru
bir mücadele için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.













Zirai mücadele ilaçlarını ruhsatlı bayilerden veya yetkili kurumlardan satın alınız.
Zirai mücadele ilaçlarını kilit altında ve özel yerlerde saklayınız.
Zirai mücadele ilaç etiketini dikkatle okuyunuz, etikette yer alan bilgi ve ikazlara
uyunuz.
Zirai mücadele ilaçlarına uygulama belgesi alınız ve ilaç uygulamalarının
kayıtlarını tutunuz.
İlaçlamadan önce zirai mücadele makinenizi kontrol ediniz.
Zirai mücadele ilaçlarını hazırlamadan önce mutlaka koruyucu malzemelerinizi
giyiniz ve ilaçlama bitinceye kadar çıkartmayınız.
Zirai mücadele ilaçlarını uygularken hedef dışı bulaşmaları engelleyiniz.
Zirai mücadele ilaç ambalajlarını çevreye atmayınız.
Uygulama sonrası temizliği ihmal etmeyiniz.
Uygulama yapılan tarım alanlarına insan ve hayvanların girmesine izin
vermeyiniz.
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye (bekleme süresi) mutlaka uyunuz.
Acil yardım durumunda doktora başvurunuz.

İlaçlama sırasında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı ve uyarılar
dikkate alınmalıdır. Zehirlenme belirtileri görülmesi durumunda Ulusal Zehir Danışma Hattı
(UZEM): 114 aranmalı ve yardım alınmalıdır.

Resim 3.4: Bakteriyel
yumuşak çürüklük

Resim 3.5: Kereviz mildiyösü
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Resim 3.6: Kereviz kök
çürüklüğü

Resim 3.7: Yalancı mildiyö

Resim 3.8: Yaprak bitleri

Resim 3.9: Kereviz sineği

Resim 3.10: Beyaz küf

Resim 3.11: Danaburnu

Resim 3.12: Salyangozlar

Resim 3.13: Lahana yaprak
güvesi

Resim 3.14: Lahana sineği

Resim 3.15: Toprak piresi
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Resim 3.16: Lahana kök-ur
hastalığı

Resim 3.17: Lahana mildiyösü

Resim 3.18: Lahana Kök
çürüklüğü

Resim 3.19: Yumuşak
çürüklük

Resim 3.20: Lahana siyah
çürüklük

Resim 3.21: Septorıa
Yaprak Lekesi

Resim 3.22: Pas Hastalığı

Resim 3.23: Marul Mildiyösü

Resim 3.24: Bozkurt
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Resim 3.25: Kuş otu

Resim 3.26: Sütleğen

Resim 3.27: Ballıbaba

Resim 3.28: Kazayağı

Resim 3.29: Karahindiba

Resim 3.30: Semizotu

Resim 3.31: Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde zararlı, hastalık ve yabancı otlar
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde bakım işlemlerini yapınız.
İşlem Basamakları

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde toprak işleme yapınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde çapalama yapınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde gübreleme yapınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde sulama sistemini
kurunuz.

Öneriler
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzede hangi
amaçla toprak işleyeceğinizi belirleyebilirsiniz.
 Bu amaca uygun donanımları seçebilirsiniz.
 Kullanacağınız donanımla ilgili iş güvenliği
tedbirlerini alabilirsiniz.
 Amaca uygun şekilde toprak işlemenizi
gerçekleştirebilirsiniz.
 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakımı yaparak
muhafaza altına alabilirsiniz.
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzede hangi
amaçla çapalama yapılacağını belirleyebilirsiniz.
 Bu amaca uygun donanımı seçebilirsiniz.
 Kullanacağınız donanımla ilgili iş güvenliği
tedbirlerini alabilirsiniz.
 Amaca uygun şekilde çapalama işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakımı yaparak
muhafaza altına alabilirsiniz.
 Seçtiğiniz sebze için toprak analizi
yaptırmalısınız.
 Toprak analiz sonucuna göre gübre miktarlarını
ayarlayabilirsiniz.
 Gübrelerin atılma dönemlerini, yöntemlerini ve
gerekli donanımları belirleyebilirsiniz.
 Gübreleme için iş güvenliği tedbirlerini
alabilirsiniz.
 Zamanı geldiğinde taban ve üst gübrelemeyi
yapabilirsiniz.
 Yaprak analizi için örnek alarak analizi
yaptırmalı ve sonuçlarını değerlendirerek gerekli
tedbirleri alabilirsiniz.
 Seçtiğiniz sebze için su gereksinimini ve sulama
yöntemini belirleyebilirsiniz.
 Sulama ile ilgili iş güvenliği tedbirlerini
alabilirsiniz.
 Seçtiğiniz sulama yöntemine göre gerekli alt yapı
koşullarını (plan, proje, tesis) sağlayabilirsiniz.
 Sulama zamanlarını belirleyebilirsiniz.
 Sulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

47

 Seçtiğiniz sebze için potansiyel hastalıkların
neler olduğunu, zararlı ve yabancı otları
belirleyebilirsiniz.
 Bitki sağlığı uygulamaları için gerekli iş
güvenliği tedbirlerini belirleyebilirsiniz.
 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen  Bu belirlediğiniz potansiyel tehlikelere karşı
sebzelerde bitki sağlığı
alınacak kültürel tedbirleri alabilirsiniz.
uygulaması yapınız.
 Gerekli olduğu durumlarda koruyucu
ilaçlamaları, tekniğine uygun uygulayabilirsiniz.
 İlaçların seçiminde ve uygulanmasında ilgili
talimatlara uymalısınız.
 Gereksiz ve doz aşımı içeren uygulamalardan
kaçınmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde toprak işlemesini derin yapmak

gerekir.
2.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde çapalamayı kolaylaştırmak için

serpme ekim yapmalıyız.
3.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde gübreleme bütün bölgelerde aynı

miktarda yapılmalıdır.
4.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde sulamaya gerek yoktur.

5.

(

) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde çapalama dikimin hemen ardına

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

Sebze bahçelerindeki ……………………. ana amaçlarından bir tanesi yabancı ot
mücadelesidir.

7.

Çapalama için bitki hızlı gelişir ve araları kapatır, yabancı ot gelişimine müsaade
etmez, gölge tavı yapar ve çapalamayı engellerse çapalama sayısı ……… ile sınırlı
olur ancak yavaş gelişiyorsa ……………. gibi çok sayıda da olabilir.

8.

Çapalama ve diğer kültürel işlemlerin kolay gerçekleştirilebilmesi için mutlaka
…………………………….. yapmak gereklidir.

9.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde başarılı bir gübreleme için,
………………………………..yapılmış olmalıdır.

10.

Toprak pH’ını ayarlamak için …………………ve …………………..kullanılır.

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
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde genel bir sorun olan yaprak bitlerine karşı
kimyasal mücadele yapmak


Yaprak bitleri ile kimyasal mücadele

Malzemeler
o Sırt pompası
o Kişisel koruyucu donanım
o Kova
o Yaprak biti için insektisit

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

Evet Hayır

Kişisel koruyucu donanımı kullandınız mı?
Kimyasalı su ile karıştırdınız mı?
Karışımı homojen hâle getirdiniz mi?
Karışımı sırt pompasına koyarak bütün bitkiyi ıslatacak şekilde
uyguladınız mı?

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

ÖĞRENME KAZANIMI

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde, hasat ölçütlerine uygun hasat ve hasat
sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bölgenizde bulunan yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzeleri üreten
işletmelerin hasat yöntemlerini ve ölçütlerini araştırınız.
Bölgenizde bulunan yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzeleri üreten
işletmelerin ürünü pazara nasıl sevk ettiklerini öğreniniz.
Bölgenizde bulunan yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzeleri üreten
işletmelerin depolama yapıp yapmadıklarını araştırınız.

4. YEŞİL AKSAMI VE YAPRAKLARI
YENEN SEBZELERDE HASAT VE
MUHAFAZA
4.1. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerde Hasat Kriterleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde hasat kıstaslarına baktığımızda genellikle
çeşide özgü büyüklüğü kazanmış olması, pazarın isteklerinin karşılanmış olması ve normal
rengini kazanmış olmasının yeterli olacağı görülecektir. Bunlar için kullanacağınız ölçütler
tamamen çıplak gözle yapılan gözlemlerdir. Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde
direk olarak yeşil kısım tüketildiğinden yenen kısımlarda böcek yenmesi, leke ve kirlilik gibi
durumlar olmamalı, ilaç kalıntısı içermemelidir. Bu gruptaki sebzelerin genel hasat
olgunluk ölçütleri:









İç ve dış yaprak rengi,
Yaprak şekli, sarılış durumu ve büyüklüğü,
Başın oluşu, şekli, iriliği ve ağırlığı,
Gövdenin oluşumu, şekli, rengi, boyu ve çapı,
Tat ve aroma,
Lifleşme,
Böcek yemesi, hastalık lekeleri ve sararması, don zararı ve kirlilik,
İlaç kalıntısı şeklinde sıralanabilir.

51

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde başlıca hasat ölçütleri şunlardır:

















Baş oluşturan marul çeşitlerinde, baş oluşumunu tamamlamış olması, başın sıkı,
kendine özgü renkte, düzgün şekilli ve toplu bir görünüme sahip olması istenir.
Göbek oluşturan marul çeşitlerinde, bitki büyüme noktasında orta sıklıkta oluşan
göbek çeşide bağlı iriliği kazanmalıdır.
Baş ve göbek oluşturmayan kıvırcık marul çeşitleri ortalama çeşit iriliğine
ulaştığında hasat olgunluğuna gelmiştir.
Ispanakta bitkiler, 5-6 yaprak meydana getirdiğinde hasada başlanabilir veya
beklenerek bitkilerin daha çok sayıda yapraklı, daha büyük ve etli bir yapı
kazanması beklenir.
Sap kerevizlerde istenilen sap kalınlığı ve uzunluğuna ulaşmış, rengini kazanmış
olanlar hasat edilir.
Kırmızı lahanalar ve beyaz baş lahanalarda çeşide özgü iriliğini kazanmış olanlar
pazar durumuna göre hasat edilir.
Çin lahanalarının çeşide özgü iriliğini ve rengini kazanmış olanlar pazar
durumuna göre hasat edilir.
Brüksel lahanasında hasat, yaprak koltuklarında oluşan başların sıkılaşıp 2,5-5 cm
çapına ulaşarak parlak bir görünüm almasıyla ve sararmadan önce yapılmalıdır.
Raventte yaprak sapları normal iriliklerini kazandıkları dönemde hasat edilir.
Yapraklar hasat olgunluğuna geldiği zaman, yaprak damarları arasındaki aya
kısmı gerginleşir.
Pazı saplar ve yapraklar normal iriliklerini kazandıkları zaman ve pazar
durumuna göre hasat edilir.
Semizotu 15-20 cm gibi boya ulaştığı zaman hasat edilebilir.
Naneler normal iriliklerini kazandıklarında ve pazar durumuna göre hasat edilir.
Maydanoz normal yaprak iriliğine ulaştığı zaman ve pazar durumuna göre hasat
edilir.
Dereotu normal yaprak iriliğine ulaştığı zaman ve pazar durumuna göre hasat
edilir.
Roka normal yaprak iriliğine ulaştığı zaman ve pazar durumuna göre hasat edilir.
Tere normal yaprak iriliğine ulaştığı zaman ve pazar durumuna göre hasat edilir.
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Resim 4.1: Hasat zamanı gelmiş sebzeler

Yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzelerde de erken ve geç hasadın zararları
ortaya çıkmaktadır.
Erken hasat edildiğinde sebzeler normal iriliğni kazanmadığı için verim düşük
olacaktır. Dokular taze olduğu için kısa sürede raf ömrünü tamamlayacak bu da pazarlamada
sorun yaratacaktır. Dokuların nazik olması sebebiyle hasat, taşıma, ambalajlama ve satışta
fire daha çok olacaktır.
Geç hasatta sebzeler normal iriliklerinin üzerine çıkacağından ilk başta verim çok
yükselmiş olur. Ancak sebzelerin yenen kısımları yeşil aksamları ve yaprakları olması sebebi
ile yaşlanan bu dokular sertleşecek ve lifli bir yapı kazanacaktır. Bu şekilde bir yapı
kazanmış olan sebzelere kartlaşmış denir ve bu kartlaşmış sebzelerin satışı fiyatı düşük ve
pazarlanması problemlidir.
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4.2. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerde Hasat Yöntemleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde hasadı hem elle hem de makine ile
yapmak mümkündür. Ancak ülkemiz koşullarını değerlendirildiğinde bahçelerin küçük ve iş
gücünün ucuz olması sebebiyle daha çok elle hasat gerçekleştirilmektedir. Bir de sofralık
değerlendirilmek istenen her ürünün mutlaka dikkatli ve ürüne zarar vermeden hasat
edilmesi gereklidir. Bunun için en etkili yöntem elle hassastır. Yeşil aksamı ve yaprakları
tüketilen sebzeleri düşündüğümüzde hemen hepsi fiziksel zararlanmaya açık ürünler
olduğundan makine ile hasat edilerek sofralık tüketilmeleri çok mümkün gözükmemektedir.
Sanayi için üretim yapılıyor ise fiziksel zarar görmesi çok önemli değildir çünkü zaten
işlenmek için parçalanacaklardır.
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde hasat aşağıdaki şekilde
yapılmaktadır:
















Baş oluşturan marul çeşitlerinde, marulun en dış yapraklar temizlenerek, baş
kısmı bütün olacak şekilde bıçakla kesilerek alınır.
Göbek oluşturan marul çeşitlerinde marulun en dış yaprakları temizlenerek göbek
kısmı bütün olacak şekilde bıçakla kesilerek alınır.
Baş ve göbek oluşturmayan kıvırcık marul, kökün hemen üzerinden bütünlüğü
bozmayacak şekilde kesilir ve en dış yapraklar temizlenir. Bitkilerin kökleri
toprağın 2-3 cm derinliğinde bıçakla kesilir. Hasattan sonra pazarlanamayacak
nitelikteki yapraklar ayıklanır.
Kök kerevizlerinde hasat elle çekilerek yapılabildiği gibi bitkiler çapa veya bel ile
hasat edilebilir. Büyük işletmelerde ise özel pulluklar ile sökülür. Hasat edilen
kök kerevizlerin üzerindeki ince kökler ve pazar değeri olmayan yaşlı yapraklar
kesilerek uzaklaştırılır. Daha sonra yıkanarak temizlenir.
Sap kerevizlerde hasat, yaprak saplarının dağılmalarını önleyecek şekilde
yumrunun hemen üzerinden keskin bir bıçakla kesilerek alınması şeklinde yapılır.
Hasat edilen yaprak saplarının uç kısmındaki yaprak ayaları da kesildikten sonra
pazarlanacak yaprak sapları kalır.
Kırmızı lahanalar ve beyaz baş lahanalarda çeşide özgü iriliğini kazanmış olanlar
pazar durumuna göre hasat edilirler.
Çin lahanalarının çeşide özgü iriliğini ve rengini kazanmış olanları yapraklarına
zarar vermeden başların toprak seviyesinden kesilmesi sureti ile yapılır.
Brüksel lahanasında hasat, küçükbaşların elle tek tek toplanması şeklinde
yapılabilir. Ancak gövde üzerindeki başlar tek seferde toplanamaz, 4-5 defada
toplanması gerekmektedir. Bu durum işçilik maliyetini yükseltmektedir.
Raventte yaprak sapları aşağı doğru sıyrılarak toplanır. Kesici alet kullanılmasına
gerek yoktur.
Pazı, saplar ve yapraklar gövdelerin hemen üstünden kopartılarak veya kesilerek
hasat edilir.
Semizotu, 15-20 cm gibi boya ulaştığı zaman sökülerek veya kökün hemen
üstünden kesilerek hasat edilir.
Maydanoz, yaprakları gövdelerin hemen üstünden kopartılarak veya kesilerek
hasat edilir.
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Tere, yaprakları gövdelerin hemen üstünden koparılarak veya kesilerek
edilir.
Dereotu, yaprakları gövdelerin hemen üstünden kopartılarak veya kesilerek
edilir.
Roka, yaprakları gövdelerin hemen üstünden koparılarak veya kesilerek
edilir.
Nane, yaprakları gövdelerin hemen üstünden koparılarak veya kesilerek
edilir.

hasat
hasat
hasat
hasat

Resim 4.2: Hasat yöntemleri

4.3. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebze Hasadında Kullanılan
Alet ve Ekipmanlar
Yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzelerin hasadı çok fazla malzeme kullanımı
gerektirmez. Genellikle elle hasat yapıldığından bir bıçak ve hasat edilen ürünleri taşımak
için çuval, poşet, kasalar, ambalaj lastiği, ip kullanılır.
Makineli hasatta ise sebzeye özel ve sebzenin şartlarını düşünerek imal edilmiş hasat
makineleri kullanılır.

55

4.4. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerde Hasat ve Hasat
Sonrası İşlemler
Yeşil aksamı ve yaprakları tüketilen sebzelerde hasadı, yukarıda da bahsedildiği gibi
genellikle rozet gövdenin hemen üstünden ve yaprakları dağılamayacak şekilde bıçakla
kesmek veya koparmak yeterli olacaktır.
Hasadı gerçekleştirilen ürün hemen tarlada sınıflanır, temizlenir ve gerekirse
demetlenerek, ambalajlanmak üzere ayrılır.


Sınıflandırma

Hasat edilen ürünlerden özellikle baş oluşturan sebzeler iriliklerine göre
gruplandırılabilir. Normalde standart bakımları yapıldığında bir örnek ürün elde edilmesi
gerekir. Ancak toprak ve bakım koşullarının uygun olamadığı durumlarda farklılıklar ortaya
çıkabilir. Bu tür irilik farkı varsa ürünler mutlaka gruplandırılmalıdır. Gruplarken 1. sınıf 2.
sınıf ve ıskarta olarak üç gruba ayırmak doğru olacaktır.


Temizlik

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerdeki en dışta yer alan rengi sararmış ve
kartlaşmış, tüketime uygun olmayan yapraklar temizlenir. Ravent ve sap kereviz gibi sap
kısmı tüketilen sebzelerin yaprak ayaları kesilerek uzaklaştırılır.


Demetleme

Sebzelerin hepsi lahana gibi tek başına satılamaz. Maydanoz, tere, roka gibi sebzelerin
satışa sunulmadan önce pazar istekleri dikkate alınarak uygun büyüklüklerde demet
yapılmaları gerekmektedir. Demet yapılırken bu bitkiler iple veya ambalaj lastikleri ile
bağlanır. Demetlerin büyüklüğü pazar durumuna ve tüketici grubuna göre değişir.

4.5. Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebzelerde Ambalajlama ve
Muhafaza
4.5.1. Ambalajlama
Ambalaj; içine konulan ürünü üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar dağıtım
zincirindeki dış etkenlerden koruyan, bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma
işlemlerini kolaylaştıran sargılar ve kaplar olarak tanımlanabilir. Ambalajlamanın başlıca
amaçları şunlardır:





İçindeki ürünü korumak,
Ürünün dayanıklılığını artırmak,
Yükleme, boşaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlamak,
Ürünü tüketiciye tanıtmak,
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Tüketiciyi ürünü satın almaya özendirmek.

İyi bir ambalaj materyali şu özelliklere sahip olmalıdır:








Ürünü temiz tutmalı, kirlilik ve diğer kontaminantların gıdaya bulaşmasına engel
olmalıdır.
Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.
Ambalajın dizaynı; taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında ürünü koruyacak
ve elle rahatlıkla tutulabilecek şekilde olmalıdır.
Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir. Ürünün orijinal şeklini,
büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.
Ambalaj materyali ürünü oksidasyon, ışık, mekanik darbe gibi kimyasal ve
fiziksel etkilere karşı korumalıdır.
Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriğini, en uygun kullanım ve saklama
koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.
Ambalaj materyali albeniyi artırıcı, ürünü temsil edecek şekilde tasarlanmalı ve
kullanımı kolay olmalıdır.

Günümüzde sebze türlerine göre farklı büyüklük ve şekilde, tahta kasa veya sandıklar,
oluklu oluksuz karton kutular, file çuvallar, plastik kasalar ve polietilen torbalar ambalaj
materyali kullanılmaktadır. Ambalajlama malzemeleri pazar ve tüketici ambalajları olmak
üzere iki bölümde incelenebilir. Bu ambalajların başlıca özellikleri ve çeşitleri şunlardır:


Pazar Ambalajları






Tahta kasa veya sandıklar: Genellikle kavak ağacından yapılır. İstife
dayanıklı ve serttir. Nemden etkilenmez. Telli sandıklarda yaprak
sebzeler, marul, ıspanak, kereviz, gibi hafif sebzeler taşınır.
Oluklu mukavva kaplar: Mukavva, dayanıklı kâğıttan bir veya daha
fazla katmandan oluşmuş, düz kâğıt levha arasına oluklanmış
materyalden oluşur. Sağlamlaştırmak için oluk sayısı artırılır ve kenarları
sıkıca yapıştırılır. Hafif olduğundan kolay taşınır, ambalaj üzerine isim,
marka yazılabilir. Mukavva kutular tüketici ambalajları için dış ambalaj
olarak da kullanılır.
Çuval ve torbalar: Katlı kâğıt, kenevir, pamuk plastik lif ve örtüden
yapılmışlardır. Büyüklükleri, içindeki ürüne göre değişir. Genellikle 2025 kg’lık çuvalların kullanılması daha uygundur.
Küçük kasa, sandık ve sepetler: Kartondan ve ince tahtadan çeşitli
şekillerde yapılmış kaplardır. Değerli ve kolay zarar gören ürünler için
özel olarak hazırlanır. Pahalıdır ancak albenisi yüksektir.
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Tüketici Ambalajları

Yeni satış sisteminde alıcıya seçme olanağı vermek üzere tüketici tarafından satın
alınacak miktarda ürün taşıyan ambalajlar tercih edilmektedir. Ambalaj kaplarına ürünün
çeşidine göre 0,25-5 kg ürün elle veya otomatik yerleştirilir ve ambalaj kapatılır.








Plastik torbalar: Genellikle polietilen (PE) torbalar kullanılır. Ucuz,
saydam ve dayanıklıdır. Ürünü gösterir, nem ve gaz geçirgenliği azdır.
Ancak nem sebzelerde mantar hastalıklarına neden olur. Bunu önlemek
için plastik torbalarda yeterli delik bırakılır. Yarı mamul ürünler için
ambalaj hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
Köpük tabak: Plastik köpükten yapılan tabak düz veya yuvalı, tepsi veya
kutu şeklindedir. Üzeri açık olabildiği gibi kâğıt, plastik örtü veya file ile
kapatılmış olabilir. İçine belli sayıda veya ağırlıkta ürün konabilir.
Üzerinin kapatılması içindeki ürünün sallanmasını önler.
File çuval: Çeşitli ipliklerden örülmüş torbalardır. Örme ve doldurma
otomatik yapılır. Havalandırma ve soğutmaya uygundur. Yüksek nem
sorunu olmaz. İçindeki ürünü gösterir, kolay kapatılır ve taşımaya
uygundur. Değişik renkte dokunan file, içindeki ürünün albenisini artırır.
Vakum paketleme: Temizlenip dilimlenen sebze poleofin torbalar veya
filmler ile paketlenir. Paketleme öncesi ortamdaki hava vakumla alınır.

4.5.2. Muhafaza
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde, tüketilen kısmın narin dokulu olması, su
kaybına açık olması ve hızlı bir şekilde raf ömrünü kaybetmesi sebebiyle kısa sürede
pazarlanması gerekmektedir. Özellikle taze tüketilen ve işlenmemiş sebzeler hemen
tüketilmelidir. Aksi takdirde bu ürünler satılamayacak, elde kalacaktır. Her ne kadar aşağıda
bu sebzeler için yapılmış çalışmalardan elde edilen bir takım depolama verileri verilmişse de
tüketicilere bu şekilde depolanmış ürünleri satmak pek mümkün olmayacaktır. Burada
üreticiler dikkatli olmalı ve depolama şansları olmayacakmış gibi düşünmeli ve ekim-dikim
işlerini ve tarihlerini planlarken kademeli olarak planlamalı ve hasat belli aralıklarla
gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ürünün tamamının aynı zamanda hasat edilerek
depolanması ve sonrasında aynı kalitede satılması mümkün değildir. Aşağıdaki rakamlar
incelendiğinde görülecektir ki depolama hep kısa sürelidir ve bu sürelerin sonunda ürünler
satılamaz. Üretici, bunun yerine -ürünün daha çok kış mevsiminde yetişmesi sebebiyleürünü hasat etmek yerine tarlada muhafaza etmek ve soğuktan korunmak fikri üzerinde
durmalıdır.
Marulların depolanmadan pazarlanması gerekir. Ancak pazarda yığılmalar olduğu
zaman geçici olarak depolanır. Marulların mevcut kalitelerinin korunarak yeterli bir raf
ömrüne sahip olabilmeleri için hasat edildikten hemen sonra ön soğutmaya alınması gerekir.
İyi koşullarda depolandıklarında 0 °C ve %95 nispi nemde 2-3 hafta muhafaza edilebilir.
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Kontrollü atmosfer depolarında; hızlı ön soğutma yapılması ve sıcaklığın 0-2 °C’de
tutulması koşuluyla marulları % 90-95 nispi nem koşullarında, %3 CO2 ve %3 O2 ile %5
CO2 ve %5 O2’den oluşan kontrollü atmosfer bileşimlerinde 25 gün süreyle depolamak
mümkündür.
Brüksel lahanalarını düşük sıcaklıklarda muhafaza etmek mümkündür. Muhafaza için
en uygun sıcaklık 0-1 °C, nem %90-95 ve 4-6 haftadır. Bu sıcaklıklarda Brüksel lahanasının
en az 3 hafta muhafazası mümkündür. Çok düşük sıcaklıklarda sarı olan yaprak sapları
siyahlaşır.
Ispanaklarda uygun depolama sıcaklığı 0 °C ve nispi nem % 95-100 arasındadır.
Ispanaklar 2 °C’de 24 gün, 10 °C’de 7 gün ya da 18 °C’de 25 gün sonra satılamaz hâle gelir.
Depolarda muhafaza edilecek kerevizlerde kök ve sürgünlerin tamamı kesilir. Adi
depolarda 8-10 °C sıcaklıkta, %60-80 nemde, 3-5 ay saklanabilir. Saklama sıcaklığı 0 °C’nin
altına düşmemelidir. Kök kerevizler 1-2 °C’de, %90 nemde, 6-7 ay muhafaza edilebilir.
Çin lahanası başları 1°C’de, %90-95 nispi nemde, 4-6 hafta süre ile muhafaza
edilebilir.
Lahanalar, 0 °C sıcaklık ve %90-95 nispi nem koşullarında, erkenci lahana çeşitlerinin
depo ömürleri yalnızca 3-6 hafta ile sınırlı olmakla birlikte geçici lahana çeşitleri aynı
koşullarda 3-4 ay kadar depolanabilir.
Semizotunun muhafazası pek yapılmaz. Doğrudan taze tüketimde kullanılır. Pazar
durumuna göre 2-3 °C’de, %70-80 nemde 7-10 gün soğuk hava depolarında saklanabilir.
Nane pek muhafaza edilemez. Doğrudan taze tüketimde kullanılır. Pazar durumuna
göre 4 °C’de, %80-85 nemde, 8-10 gün soğuk hava depolarında saklanabilir.
Pazı, tere, roka, maydanoz, dereotu ve sap kerevizin ekonomik olarak depolanması
mümkün değildir. Fakat bu ürünler buzdolabı koşullarında bir kaç gün saklanabilir.
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Resim 4.3: Ambalaj şekilleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde hasat ve hasat sonrası işlemelerini
gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin hasat
zamanını belirleyebilirsiniz.
 Hasatta kullanacağınız malzemeleri
tespit ve temin edebilirsiniz.
 Gerekli malzemeleri bir gün öncesinden
temin edip ve bahçeye getirebilirsiniz.
 Hasat için gerekli işçi teminini
gerçekleştirebilirsiniz.
 Hasat sırasında uyulması gereken
kurallar ve önlemler konusunda işçileri
uyarmalısınız.
 Ürününüzü belirlediğiniz dönemde
uygun şekilde hasat etmelisiniz.
 Hasat ettiğiniz ürünü tüketiciye mi yoksa
sebze hallerine göndereceğinize karar
vermelisiniz.
 Ürünü göndereceğiniz yere göre ambalaj
malzemesini seçmelisiniz.
 Seçtiğiniz malzemenin ürünün
özelliklerine ve standartlara uygun
olmasını sağlamalısınız.
 Ürünü depolamak gerekiyorsa uygun
koşullarda depolamalısınız.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde hasat zamanı ve yöntemini
belirleyiniz ve hasatta kullanılacak
malzemeleri temin ediniz.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebzelerde ambalajlamayı yapınız ve
gerekiyorsa depolamasını yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde ürün geç hasat edilirse üründe
kartlaşma dediğimiz durum ortaya çıkar.

2.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerin hasadı için ürünün sadece dış
görüşüne bakmak yeterlidir.

3.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde depolama genellikle kısa sürelidir.

4.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde pazarlama ve tüketici için ayrı ayrı
ambalaj malzemeleri kullanılır.

5.

( ) Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde hasattan sonra ürünler, herhangi bir
işlem yapılmadan olduğu gibi pazara sevk edilir.

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

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzelerde tüketici paketleri ……………………,
……………………….., ……………………….. ve ……………………… sayılabilir.

7.

Gıdanın depolanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar uygun koşullar altında
saklanabilmesi için uygulanan bir işleme ………………… adı verilir.

8.

Ülkemizde yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeler işgücünün ucuz olması ve
alanların küçük olmasından dolayı …………………….hasat edilirler.

9.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri hasat ederken hasat kriteri olarak genellikle
………………………….bakarız.

10.

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri ……………………hasat edilmez, hasat
çok seferde yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri yetiştirmek için
aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri
Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Evet Hayır

Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebzeleri belirlediniz mi?
Bu sebzelerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?
Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz
mi?
Seçtiğiniz sebzenin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu
araştırdınız mı?
Kârlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından üreteceğiniz
sebzeyi belirlediniz mi?
Viyole harcı doldurdunuz mu?
Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?
Ekim sonrası sulama yaptınız mı?
Viyollerde ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle
kapattınız mı?
Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?
Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave
ettiniz mi?
Fideler dikim büyüklüğüne kadar takip edip, gerekli bakımlarını
gerçekleştirdiniz mi?
Kişisel koruyucu donanımları kullandınız mı?
Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?
Karışımı homojen hâle getirdiniz mi?
Karışımı sırt pompasına koyarak bütün bitkiyi ıslatacak şekilde
uyguladınız mı?
Bitkilere gerekli bakım işlemlerini yaptınız mı?
Bitkileri tekniğine uygun yöntemler kullanarak hasat ettiniz mi?
Hasadı yapılan ürünleri uygun ambalajlara koydunuz mu?
Ambalajlanan ürünleri pazarlama aşamasına kadar uygun şartlarda
muhafaza ettiniz mi?

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
Y
D
D
açık alanda, örtü altında
ve topraksız kültürde
6,5-7
kış döneminde
Çin lahanası, Brüksel
lahanası ve ravent
vernalizasyon

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
D
Y
Y
ravent
elle -makine
kaplanmış tohum
can suyu
kök bölgesini ıslatacak
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
Y
Y
Y
çapalamanın
1-2/4-5
sıraya ekim dikim
toprak analizi
kireç ve kükürt

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
D
D
Y
plastik torbalar, köpük
tabak, file çuval ve vakum
paketleme
ambalajlama
elle
dış görünüşe
tek seferde
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