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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Türkiye değişik iklim özellikleriyle bir kıta manzarası göstermektedir. İklimde görülen
bu değişiklik dolayısıyladır ki dünyada kültürü yapılan 138 meyve türünden 80’den fazla tür
ülkemizde yetiştirilmektedir. Bu tür zenginliğinin yanında büyük bir çeşit zenginliğe sahip
olan ülkemiz meyvecilik kültürünün tabii bir müzesi gibidir.

Meyveler insan vücudunun gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sindirim
organlarının iyi çalışması için gereken besin maddelerini bünyelerinde bulundururlar. Bunlar
ayrıca kalori sağlarlar, görünüşleri ile iştah üzerine etki yaparlar. Yapılarındaki selüloz ve
lifli maddeler nedeniyle hazımları kolaylaştırır ve pek çok hastalığı önlerler, karaciğer ve
böbreklerin iyi çalışmasına etki yaparlar.

Türkiye gibi ormanları hızla azalan ülkelerde meyve bahçeleri, ülke topraklarının
korunması, güzelleştirilmesi ve yeşilliğin korunmasında daha da önem kazanmaktadır.

Dünya meyve üretim miktarında birçok üründe ilk sırada yer almamıza rağmen verim,
dış satım ve kişi başına tüketim miktarlarında oldukça gerilerde bulunduğumuz bir gerçektir.
Bunu aşmanın ve dış satımda da hak ettiğimiz yere ulaşmamızın tek çaresi ise modern teknik
ve teknolojilerin kullanılmasıyla modern meyveciliğin bir an önce uygulamaya konulması ile
mümkün olabilecektir. Ayrıca insan nüfusu ile birlikte artan gıda ihtiyacını da karşılamak
için birim alandan ve ağaçtan en yüksek verimi almak zorundayız.

Muz, tropikal bölgelerde doğal olarak yetişen bir ağaçsı bitki olup bu bitkinin sarı
kabuklu uzun meyveleridir. Ülkemizde daha çok Anamur ile Alanya arasında üretilmektedir.
Muz dünya üzerinde belki de en fazla tüketilen meyvelerden biridir. Çünkü bu meyve çok
besleyici bir besin kaynağı olup birçok vitamin, protein, mineral ve aminoasitleri
içermektedir. Bu yüzden pek çok faydası vardır.

Bu modül, muz yetiştiriciliği konusunda teknik bilgiler vermektedir. Muzun
yetiştirilmesi için gerekli olan tüm aşamalar sırası ile anlatılmıştır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun muz bahçesi kurabileceksiniz.

 Ülkemizde yetiştirilen muz çeşitleri hakkında bilgi toplayınız.

1. MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

 Âlem : Plantae

 Bölüm : Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)

 Sınıf : Liliopsida (Bir çenekliler)

 Takım : Zingiberales

 Familya : Musaceae (Muzgiller)

 Cins : Musa

Fotoğraf 1.1: Muz

Muzun anavatanı Güney Çin, Hindistan ve Hindistan ile Avustralya arasında kalan
adalardır. Muzu kültür bitkisi olarak ilk yetiştiren insanların balıkçılar olduğu sanılmaktadır.
Balıkçılar ağ yapmak için muzun yapraklarından yararlanmışlar ve bu şekilde tarımı
başlamıştır. Muzla ilgili ilk eser MÖ 600-500 yıllarına aittir ve Hindistan’da bulunmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Muz bitkisi ülkemize ilk defa 1750 yıllarında Mısır’dan süs bitkisi olarak getirilmiştir.
Ülkemizde ilk defa Alanya’da yetiştirilmiştir. Muzun meyve verdiğinin görülmesi üzerine,
1930'lu yıllardan sonra meyvesi için ticari amaçla yetiştirilmeye başlanmıştır.

Bugün ülkemizde sadece Anamur, Bozyazı, Gazipaşa ve Alanya ilçeleri ile çevresinde
Musa Cavendish dediğimiz bodur muz üretimi yapılmaktadır.

Dünyadaki muz üretimi en fazla Asya kıtası ülkelerinde yapılmaktadır. Bu kıtayı
sırasıyla Güney Amerika, Orta Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri
izlemektedir. Dünya muz üretimi 1975 yılı istatistiklerine göre 37 milyon tondur. Ekiliş alanı
ise 29.150.000 dekardır.

Muz ülkemizde Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ve çevresinde, Toros dağlarının
koruduğu mikroklimalarda, çok sınırlı alanlarda yetiştirilmektedir. Bu nedenle üretim miktarı
azdır. 1994’de 12.000 dekar alanda 30.000 ton iken 2000 yılında 20.000 dekar alan ve
80.000 ton üretime ulaşmıştır. Ülkemizin yıllık muz tüketimi ise 400.000 ton civarındadır.

Muz, sağlığımıza yararlı bir besindir. Yararları şu şekilde özetlenebilir:

 Muz potasyum bakımından zengin bir bitkidir. Bu özelliği nedeniyle tansiyonu
belli düzeyde tutar.

 Muz ham olarak tüketildiğinde kabızlığa, olgun tüketildiğinde ishale iyi gelir.

 Muz yemek kişiye psikolojik yönden iyi gelir ve uykuyu düzenler.

 Muz ülser yaralarının tedavisine yardımcı olur.

 Muz yüksek kolesterolü düşürür.

100 g muzda bulunan besin değerleri

Enerji 85 kalori

Protein 1,1 g

Karbonhidrat 22,2 g

Kolesterol 0

Yağ 0,2 g

Lif 0,5 g

Fosfor 26 mg

Kalsiyum 8 mg

Demir 0,7 g

Sodyum 1 mg

Potasyum 370 mg

Magnezyum 33 mg

A vitamini 190 IU

B1 vitamini 0,05 mg

B2 vitamini 0,06 mg
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B3 vitamini 0,7 mg

B6 vitamini 0,5 mg

C vitamini 7 mg

Folik asit 10 mg

E vitamini 0,4 mg

Tablo 1.1: Muzun besin değeri

1.2. Muzun Botanik Özellikleri

1.2.1. Kök Yapısı

Muz kökleri, toprak altında bulunan ve esas gövdeyi oluşturan yumrudan çıkar.
Yumrunun daha çok üst taraflarından çıkar. Bu çıkış dörder adetlik gruplar hâlindedir. Muz
eğer tohumdan yetiştirilmişse henüz yumru oluşmamıştır. Kök, kazık kök şeklindedir. Kazık
kök daha sonra yumruya dönüşür.

Muz kökleri 5-8 mm çapındadır ve uzunlukları boyunca kalınlıkları değişmez. Bu
kökler yumrudan biraz uzaklaşınca kendilerinden daha ince yan kökler oluşturur. Bunlar da
4-5 mm çapa ulaşır ve aynı kalınlıkta kalır. Kılcal kökler bu yan kökler üzerinde bulunur.
Muz köklerinin dış kısmı koyu kahverengi, siyaha yakın, iç kısmı ise beyaza yakın krem
rengindedir. Kılcal köklerin görünüşü ise beyazdır.

Fotoğraf 1.2: Muz bitkisi kökleri

Muzda meydana gelen kök sayısı bitkinin sağlık durumuna bağlıdır. Bir yumru 200-
300 ve daha fazla kök meydana getirebilir. Ülkemizde kökler en fazla ilkbahar mevsiminde
meydana gelir.
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Uygun şartlarda kökler, 50 cm yanlara ve 75 cm derinliğe kadar gidebilir. Köklerin
çoğunluğu 15-40 cm derinliktedir. Bununla birlikte 140 cm derinliğe kadar inen köklere de
rastlanmıştır. Muzun kökleri kısa ömürlüdür.

Fotoğraf 1.3: Muz bitkisinin genel görünüşü

1.2.2. Gövde Yapısı

Muzun gerçek gövdesi toprak altında bulunur ve yumru şeklindedir. Yumru gövde
besin depo eder. Gövdede kuru madde miktarı fazladır. Gerçek gövde çok yıllıktır.

Fotoğraf 1.4: Muz bitkisinin gövdesi

Muzun toprak üstünde görülen gövdesi yalancı gövdedir. Buna toprak üstü gövdesi de
denir. Yalancı gövde toprak üzerinde sanki yaprak saplarının birleşmesinden meydana
gelmiş bir kütük gibidir. Bodur muzlarda gövdenin boyu 1,5-2,25 m’ye kadar çıkar. Üst
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kısmında dört bir tarafa açılmış yapraklar bulunur. Yeni yapraklar gövdenin orta kısmından
meydana gelir. Yalancı gövde yeşilimtrak görünüşlü ve yaşlandıkça unumsu bir örtü ile
kaplanır. Elle dokunulduğu zaman bu beyazlık ele bulaşır.

Yalancı gövde, yapraklarını tamamladıktan sonra meyve salkımını andıran bir
tomurcuk (hevenk, dal) oluşturur. Bu olaya muz üreticileri muz doğurdu demektedir.

Tomurcuk bir defa gerçekleşmekte ve daha sonra görevini bitirmektedir. Meyvesini
vermiş olan yalancı gövde, muzun hasadından sonra yanında bırakılacak olan fidenin
beslenmesi için kesilmemeli, yerinde bırakılmalıdır. Sadece tepesinden (yaprakların ayrıldığı
bölgeden) vurulmalı, kesilen kısım da toprakta organik gübre olarak bırakılmalıdır. Yerinde
bırakılan yalancı gövde, yanındaki fideyi besleyecek, zaman içinde pörsüyerek çökecektir.
Bir sonraki onarma döneminde bu kısım toprak altına gömülerek, ayrışması hızlandırılarak
toprağın organik madde içeriğinin zenginleşmesi sağlanmalıdır.

1.2.3. Yaprak Yapısı

Muzun yaprakları ilk çıkışta boru şeklindedir. Sonra uç kısmı yavaş yavaş açılarak
karakteristik muz yaprağını oluşturur. Muzun yaprakları büyüktür. Yaprak uzunluğu 2 m ve
genişlik de genellikle 60–90 cm olabilir. Yaprak sapı daralmış kanal görüntüsünde ve alt
tarafı yuvarlaktır.

Fotoğraf 1.5: Muz bitkisinin yaprak yapısı

Yaprak ayasında ortada toprağa bakan kısmı bükey, yukarı bakan kısmı ise yalancı
gövdeye doğru oluklu bir ana damar vardır. Ana damara dikey yakın bir açı ile ve birbirine
paralel olan yan damarlarla bağlıdır. Bu yan damarların arası yaprak yüzeyini meydana
getirir. Rüzgârlı havalarda bu yan damarlar ana damara kadar yırtılır ve yaprak dilim dilim
olur.

Yapraklar yeşil görünüşlü ve yaşlandıkça unumsu bir madde ile örtülürler. Yaprağın
uç kısmında, yaprak ucu denen bir kısım vardır. Bu yaprak uzama olanakları ararken yaprak
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ayasının gideceği yolu açmak için kullanılan bir organdır. Yaprak oluşumu tamamlanınca
düşer.

Yaprak üzerinde, damar aralarında, sapında ve kınında stoma dediğimiz gözenekler
bulunur. Sap ve kında milimetrekarede 6–7 tane, ayada 160–170 tane stoma (gözenek)
vardır. Ayanın alt kısmında üste göre 4–5 misli fazla stoma vardır.

1.2.4. Tomurcuk ve Çiçekler

Muzda tomurcuk, çiçekler ve meyve salkım şeklindedir. Yalancı gövdenin sonunda bir
çiçek sapı ve üzerinde büyük bir tomurcuk meydana gelir. Tomurcuk çok sayıda çiçek taşır.
Tomurcuğun üstü kurşuni renkte mumsu bir tabaka ile örtülüdür. Bazı çeşitlerde çiçek sapı
aşağı doğru eğilirken bazılarında dik olarak büyür. Muzun esas çiçekleri tomurcuk
üzerindeki brakte yapraklarının altındadır. Brakteler tek tek açılır ve dış yüze doğru
kıvrılırlar. Kıvrılan braktelerin altından meyve elleri ortaya çıkar.

Muz salkımlarında 3 çeşit çiçek bulunur. İlk açılan braktelerin altlarından çıkan
çiçekler dişi çiçek olup daha sonra muza dönüşürler. Dişi çiçeklerin muza dönüşmesi için
döllenme olması gerekmez. Bu nedenle muzlara bu özelliklerinden dolayı partenokarpi
denir. Kuruyan stigmalar hasada kadar dökülmeden meyve ucunda kalabilirler.

Salkımdaki çiçek sayısı ne kadar fazla olursa salkım ağırlığı da o kadar fazla olacaktır.
Salkımdaki dişi çiçek sayısı sıcaklığa bağlı olup sıcak aylarda artar, soğuk ve ılık aylarda az
olur.

Fotoğraf 1.6: Muz bitkisinin çiçek yapısı
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Dişi çiçeklerin hemen altında çift organlı çiçekler bulunur. Bu çiçeklerden oluşan
meyveler küçük ve kalitesizdir. Çift organlı çiçeklerin hemen altında ise erkek çiçekler
bulunur. Bodur muzlarda erkek çiçekleri örten brakteler meyve sapına bağlı kalır ve
genellikle açılmazlar.

Salkımdaki tarak sayısı kaynağı yalancı gövdede olan dişi çiçek sayısına bağlıdır. Dişi
çiçek sayısı da sıcaklıkla ilgilidir. Dişi çiçeğin oluştuğu anda iklim ne kadar soğuk olursa
tarak sayısı da o kadar az olur. Parmak büyüklüğüne ise toprak verimliliği, kullanışlı su ve
fotosentez derecesi gibi etmenler etkili olmaktadır.

1.2.5. Meyve Yapısı

Taraklar üzerinde bulunan meyveler karşıdan bakıldığında sağdan sola doğru gelişirler
ve çift sıralı, satranç şeklinde dizilmişlerdir. Bu nedenle gelişme devresi sonunda parmaklar
5 köşeli ve sağdaki meyveler daha iri olur.

Her tarakta 10-26 parmak bulunur. İlk taraklarda parmak sayısı fazla ve meyveler
iridir. Uca doğru gidildikçe meyveler sayıca azalır ve küçülür.

Fotoğraf 1.7: Muz bitkisinin meyveleri

1.3. Muz Çeşitleri

 Kısa boylu çeşit: Dwarf Cavendish kenar yüksekliği en az 3,5 metre olan
seralar için önerilen bodur çeşittir. İyi yetiştirme koşullarında parmak uzunluğu
15-25 cm bulur. Ülkemizde yıllardır yetiştirilmektedir. Kısa boylu olduğu için
hemen hemen her türlü serada yetiştirilebilir.

 Orta boylu çeşit: Ülkemizde Grand Nain adıyla bilinen çeşittir. Dwarf
Cavendish çeşidinden 1 metre kadar daha uzun boyludur. Uzun parmak yapısı,
sağlıklı kök gelişimi, geniş gövde kuturu, nematod ve kök çürüklüğüne karşı
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dirençli olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilir. Kenar yüksekliği en az
4,5 metre olan seralarda yetiştirilmesi önerilir.

 Uzun boylu çeşit: Ülkemizde Williams adıyla bilinen uzun boylu çeşit, kısa
boylu dwarf cavendish çeşidinden 1,5 - 2 metre kadar daha yüksek bir gövde
yapısına sahiptir. Bu çeşidin dikileceği seralarda kenar yüksekliği en az 5-5,5
metre olmalıdır. Grand nain çeşidinin özçelliklerine benzer yapıdadır. Bu çeşitte
uzun boy, işçilik masraflarının artmasına neden olabilir.

1.4. Genel İstekleri

Muz tropikal iklim bitkisidir. Ortalama sıcaklığın 26-27 0C olduğu bölgelerde yetişir.
Ülkemizde Akdeniz iklimi görülen bölgelerde yetiştirilmektedir. Sıcaklığın 2-3 0C’ye
düştüğü durumlarda bitkiyi korumak için önlemler alınmalıdır. Sıcaklık sıfır dereceye
düştüğünde bitki zarar görmeye başlar. Sıfırın altına düşen sıcaklıklarda ise bitkinin toprak
üstü kısımları ölür. Aşırı sıcaklarda ise bitki iyi gelişemez.

Muz gece ile gündüz, yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının çok olmasını
istemez. Kış aylarında sıcaklığın 12 0C’nin altına düşmediği ve sıcaklık farklarının az olduğu
zamanlarda iyi verim alınır.

Muz yetiştiriciliğinde rüzgar önemlidir. Şiddetli rüzgarlar muz yapraklarının
parçalanmasına neden olur. Çok şiddetli rüzgarlar ise bitkinin gövdesine zarar verir, kökten
sökülmesine neden olur. Bu nedenle çok rüzgar alan bölgelerde muz yetiştirilmesi önerilmez.
Bu bölgelerde muz yetiştirilmekte ısrar ediliyorsa rüzgar kıranlar yapılmalıdır.

Muz yetiştirilecek bölgelerde havanın nemi de önemlidir. Havadaki nem oranı % 60’ın
altına düşmemelidir.

Muz yetiştirilecek topraklar besin maddeleri yönünden zengin olmalıdır. Derin,
geçirgen, hafif bünyeli, organik madde yönünden zengin ve alkali karakterde topraklar muz
yetiştirmek için uygundur.

Muz için toprağın pH derecesi 6 olmalıdır. Ama 4,5-8 pH arasındada muz
yetiştirilebilir. Akdeniz Bölgesi’nin toprağı kireçli olduğundan bu bölgenin pH derecesi
7’dir. Bu yüzden muz bahçelerinde gübreleme yaparken dikkatli olunmalıdır.

1.5. Muz Üretimi

Muz üretimi üç yolla yapılmaktadır. Bunlar:

 Tohumla üretim: Bu yöntemle üretim ülkemizde yapılmamaktadır.
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Fotoğraf 1.8: Muz fidesi üretim serası

 Pinçlerle üretim: Toprakaltı yumrusundan çıkan pinçlerle üretim ise muz
fidanları, yaşlı muz bitkisinin budanması sırasında bitkinin toprakaltı
gövdesinden süren 40-50 cm boyunda dar (kılıç) yapraklarının topraktan köklü
olarak sökülmesiyle elde edilir.

Fotoğraf 1.9: Muz bitkisi ve pinç
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Bu söküm sırasında kök, gövde ve yaprak fazla hasar görmemeli, bitkinin hastalık
taşımadığından emin olunmalıdır. İşte böyle elde edilen fidanlar, mart-mayıs ayında sökülüp
muz tarımı yapılacak bahçede 3-4 m aralıkla dikilir. Dikim yapılacak çukurlar (ocaklar), 1-
1,5 m çapında ve 60-70 cm derinlikte kazılır. Ocaklara, fidanın dikiminden önce 40-50 kg
kadar iyi yanmış kaliteli çiftlik gübresi ile 350'şer g azotlu, fosforlu ve potaslı kompoze
gübreler konulur. Bahçe toprağının niteliğine göre bu gübreler iki katına kadar artırılabilir.

 Toprak altı yumrularla üretim: Toprak altı yumrular göz adedine göre
parçalanır (patates üretiminde olduğu gibi). Bu parçalar sıcak yastık veya
seralara dikilir. Parçaların sürgün vermesi sağlanır. Elde edilen sürgünler gerçek
yerlerine dikilir.

Fotoğraf 1.10: Yumrulardan alınan gözlerden üretim

1.6. Bahçe Tesisi

Muz bahçesi kurmak için kuzeye kapalı, soğuktan korunmuş yerler tercih edilmelidir.
Muz bitkileri güneye bakan hafif eğimli yerlerde iyi gelişmektedir.

Muz bitkisinin dikim zamanı ülkemiz için mart -mayıs ayları arasıdır. Genellikle iklim
durumu bu süreyi belirler. Serada yetiştiricilik yapılacaksa eylül ayında dikim iyi sonuç
vermektedir.
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Fotoğraf 1.11: Yeni tesis edilmiş muz bahçesi

Bahçeye dikilecek fidanlar temin edildikten sonra bir takım ön işlemlerden geçirilir.
Bu işlemlerin en önemlisi bahçeye zararlı ve hastalıkların girmesini önlemek için yapılan
işlemlerdir.

Yeni fidanlar bahçeye sokulmadan önce ilaçlı su havuzunda en az bir saat bekletilir.
Bu havuz bahçenin bir kenarına 2 metreye 1 metre ebatlarında dikdörtgen şeklinde kazılan
çukurun içine plastik örtü kaplanarak yapılır. Havuzun içine kök çürüklüğü ilaçlarından ve
nematot ilaçlarından konur ve üzerine su eklenir. Hazırlanan bu karışım içine konulan
fidanlar yeteri kadar bekletilir. Fidanlar dikildikten sonra bu ilaçlı su can suyu olarak
fidanların dibine dökülür.

Fotoğraf 1.12: Muz bahçeleri

Bahçe dikime hazırlanırken 80-100 cm derinlikte işlenmelidir. Toprağın üstü çiftlik
gübresiyle kaplanmalıdır. Dikim çukurları 2.5x2.5, 3.5x3.5 veya 4x4 metre aralıklarla açılır.
Dikim çukurlarına toprak analizine göre gübre konulmalıdır. Fidanlar çukurlara özenle
dikilirek can suyu verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bahçe tesisi için yer belirleyiniz.
 Muz bahçesi oluşturuken bahçenin

yönüne ve rüzgara dikkat ediniz.

 Toprağın yapısının muz yetiştirmeye
uygun olup olmadığını araştırınız.

 Toprağın yapısına dikkat ediniz.

 Toprağı işleyerek dikime hazır hâle
getiriniz.

 Fidanlar için çukur açarken uygun
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

 Bölgenizde yetişmeye uygun fidan
seçimi yapınız.

 Dikim planı yapınız.

 Fidanları dikmek için çukurları
hazırlayınız.

 Dikim yapınız.

 Fidanları dikimden önce mutlaka
ilaçlayınız.

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Sulama sistemi kurunuz.  Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda muz bitkisinin
pinçlerden üretimini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

1. Muz bahçesine gittiniz mi?

2. Pinç elde edeceğiniz bitkileri belirlediniz mi?

3. Bitkileri sökerken zarar vermemeye dikkat ettiniz mi?

4. Pinçleri alırken yumru gövdeden de bir parça almaya dikkat
ettiniz mi?

5. Pinçleri uygun yerlere diktiniz mi?

6. Fidanların bakımını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hayır, cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Muzun anavatanı neresidir?
A) Asya
B) Mısır
C) Güney Çin
D) Kanada

2. Muz yetiştirmek için en uygun hava şartları aşağidakilerden hangisidir?
A) Kışları ılık, yazları sıcak
B) Kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak
C) Kışları soğuk, yazları sıcak ve nemli
D) Yaz kış sıcak

3. Muz için toprağın ideal pH derecesi ne olmalıdır?
A) 6-8
B) 6
C) 7-8
D) 3-5

4. Muz bitkisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile üretilmez?
A) Üretim çekirdekleriyle
B) Pinçle
C) Doku parçalarıyla
D) Aşılama ile

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi muz için yanlıştır?
A) İki evciklidir
B) Üç çeşit çiçek yapısı vardır.
C) İki çeşit gövdesi vardır.
D) Rüzgarlı bölgelerde yetiştirilmez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Ülkemizde en çok görülen muz hastalıkları nelerdir? Araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Muz yapraklarının geniş olması, terleme yoluyla çok miktarda su kaybetmesine neden
olur. Bu nedenle sürekli nemli toprak ister. Ayrıca bitki besin maddelerini bol miktarda
almak için toprağın nemli olması gerekir.

Birçok meyve ağacı ile karşılaştırıldığında daha yüzeysel bir kök sistemine sahiptir.
Topraktaki su miktarı düştüğü zamanlarda, bitkinin topraktan su alma yeteneği azalır.
Topraktaki su eksikliğine çok çabuk fizyolojik tepki gösterir. Aşırı sulama muz köklerine
zarar verir. Toprağı çoraklaştırır ve bazı yerlerde toprağın taşınmasına neden olur. Bütün bu
nedenlerden dolayı muz bahçeleri, azar azar fakat sık sık sulanarak su sıkıntısı çekmeleri
önlenmelidir.

Fotoğraf 2.1: Damlama sulama sistemi

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Muzda sulama iklim ve toprak durumuna göre değişir. Aylık yağışın 100 mm olduğu
yerlerde ayrıca sulama yapmak gerekmez. Ancak 50 mm altında yağmur alan bölgelerde
sulamaya gerek duyulmaktadır. Muz yetiştiriciliğinde çeşitli sulama yöntemleri
kullanılmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 Çanak veya tava usulü sulama: Ağacın altında çanak şeklinde tava hazırlanır.
Su buraya verilir. Fidanlar için uygundur.

 Ark veya karık usülü sulama: Muz fidanları arasına arklar açılır. İki sıra
arasındaki arklara su verilir.

 3.Salma sulama: Bu sulama şeklinde bütün alan sulanır.

 4.Yağmurlama sulama: Suyun özel bir sistemle yağmur şeklinde bitkilerin
üzerine verilmesidir.

 5.Damlama usulü sulama: Suyun ağacın etrafındaki bazı noktalara
damlatılmak suretiyle verilmesidir.

Yukarıda anlatılan sulama şekillerinin en çok kullanılanı yağmurlama ve damlama
sistemidir. Bu sistemler sudan tasarruf sağladığı için de önemlidir.

İlkbaharda havalar kurak gitmeye başlayınca sulama da başlamalıdır. İlk zamanlar 8-
10 günde bir sulama yapılır. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sulama sıklığı artırılır. 3-
5 günde bir sulama yapılır. Sonbahar kurak geçerse geniş aralıklarla kasım ayına kadar
sulamaya devam etmek gerekir.

Muz bitkisinin fazla suya da toleransı çok değildir. Özelliklede su basması verimi
azaltır. Muz bitkisi yüksek sıralar sayesinde yüzeysel su basmasına 72 saat dayanabilir. Eğer
toprak doygunluğu 24 maksimum 48 saatten fazla sürerse önemli ölçüde verim kaybı
yaşanır. Muz bitkisi iyi drenajlı toprak ister.

2.2. İlaçlama

Muz yetiştirilen bölgelerde çok çeşitli hastalık etmenleri ve zararlılar bulunmuştur.
Ülkemizde en önemli ve yaygın olan zararlılar nematotlardır. Nematotlar bitki özsuyunu
emerek onun zayıflamasına sebep olurlar. Nematodlar genellikle yapraklarda sararma,
gövdede yumuşama, bodurlaşma ve gelişme geriliği meydana getirirler.

 Nematotlar:

 Kök oyucu nematot (Radopholus similis): Kök dokularında delik
açarak bitkinin çürümesine neden olurlar. Bulaşmış köklerde kırmızı ve
siyah lekeler bulunur. Bu lekeler bütün kökün çürümesine neden olur.
Ayrıca bu delikler mantarların buralara yerleşerek başka hastalıkların da
oluşmasına neden olmaktadır. Bu nematot henüz ülkemizde
görülmemiştir.

 Spiral nematodu (Helicotylenchus multicinctus):Vücudu helezon
şeklindedir. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Bitkinin
kılcal köklerine zarar verirler. Köklerin dış kısmında yaşarlar. Bitki
özsuyunu emerek zarar oluştururlar.
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 Kök ur nematotları (Meloidogyne spp.): Bu zararlının bulaştığı bitki
söküldüğü zaman köklerinde irili ufaklı urlar görülebilir. Bu urlar enine
kesildiğinde küçük, küre şeklinde ve beyaz inci tanesi gibi dişi nematotlar
görülür. Keselerin ortasında da siyah yumurta keseleri bulunur. Bitkinin
üst bölümüne su ve besin taşıması olamayacağından tipik kuraklık ve
besin eksikliği görülür.

 Muz kök gal nematodu: Kök damarlarında delik açarak şiddetli
çürümelere neden olurlar. Erken belirtileri yaprak sararması, ufak
salkımlar, yaprakların pörsüyüp parçalanmasıdır.
Nematotlardan korunmak için muz bahçeleri nematotsuz alanlar üzerinde
kurulmalıdır. Nematotsuz dikim materyali kullanılmalı, dayanıklı muz
bitkileri münavebeye sokulmalıdır. Yeni dikilecek muz fideleri mutlaka
nematod ilaçları ile hazırlanmış ilaçlı su havuzlarında en az yarım saat
bekletilerek dikilmelidir. Zararlılar; muz yetiştirilen bölgelerde zarar
yapan 200’den fazla böcek, 7 akar, 17 nematot olduğu saptanmıştır.

Bunlardan en önemlileri muz hortumlu böceği, güve, trips ve muz
afidi’dir. Ayrıca bazı böcekler, mısır koçan kurdu, yeşil kurt, prodonya,
yaprak bitleri, tavuk, fare, domuz gibi hayvanlar da muz bitkisine zarar
vermektedir.

Muz yetiştiriciliğinde dünya çapında önemli bazı hastalıklar vardır. Ancak bunların
büyük çoğunluğu subtropik iklimde, yani ülkemizde görülmemektedir. Bazı önemli
hastalıklar şunlardır:

 Panama hastalığı

 Yaprak leke hastalığı

 Bunchy Top (Banana buncytop virus)

 Bakteriyel solgunluk

 Panama hastalığı: Bu hastalıklar içinde en önemlisidir. Hastalığın etkeni
mantarlardır. Mantar bitkiye köklerden girer. Muzların yumru gövdelerinde
zarar yapar. Mantar toprakta uzun süre dayanır. Tropikal Asya, Afrika ve
Amerika'nın birçok bölgelerinde bu mantar çeşidi yaygındır. Genel olarak bu
hastalıkla savaşmak için etkili kontroller ve bu hastalığa dayanıklı klonlarla
yetiştiricilik yapmak gerekir. Gross Michel klonu Panama hastalığına
duyarlıdır. Bu klonla kurulmuş olan bahçeler bu hastalıktan bahçenin tamamen
ölmesine varacak kadar zarar görmektedir. Bu nedenle yerini Cavendish
grubuna giren hastalığa dayanıklı klonlara terk etmiştir. Sıcak toprak ısısı ve
kötü drenaj, yüksek toprak rutubeti yayılmayı arttırır.

Bu hastalık subtropik şartlarda görülmemektedir. Bodur muzlar bu hastalığa
dayanıklıdır. Hastalık, alt yapraklarda kenardan orta damara doğru parlak sarı
bir bant görülmesi ile fark edilir. Bu yapraklar bir kaç gün içinde solar. Yaprak
sapları bükülür, kuruyarak aşağı sarkar. Sonraları üst yapraklar da kurur ve bitki
çürür. Bitkiler herhangi bir zamanda bu hastalığa yakalanabilir. Eğer meyveler
tamamen gelişmeden bitki bu hastalığa yakalanmışsa bitki ölmeden önce çok az
bir olasılıkla hasat yapılır. Yalancı gövde içindeki öz su borularında sarı
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turuncu, mor kırmızı renkli benekler görülür. Dayanıklı çeşit ve fazla suların
drene edilmesi ile hastalık denetim altına alınabilir. Ülkemizde bu hastalığa
dayanıklı türler yetiştirildiği için hastalığın zararları görülmemektedir.

 Yaprak leke hastalığı: Muz bitkisinde görülen tehlikeli bir mantari hastalıktır.
Cercospora musae mantarının neden olduğu hastalıktır. İlk belirtisi yaprağın
orta damarı boyunca ve ona paralel olarak görülen hafif kahverengi yeşil, 0.3-1
mm uzunluğundaki yapraklar üzerinde açık sarı lekelerdir. Lekeler, 1 cm
uzunluk ve 1.5 cm kadar genişliğe ulaşarak kahverengiden siyaha dönen bir hat
üzerinde eliptik, hafifçe kuru lekeler hâlini alır. Lekeler küçük kaldığı zaman
zarar önemli değildir. Fakat lekelerin çevresindeki dokular hızla ölmeye başlar,
ölü kısımların birleşmesiyle yaprağın az veya çok kısmı tamamen bozulur.
Bunların küçük bir miktarı büyür ve oval bir hâl alır. Koyu kahverengiye
dönüşür, sonra lekelerin orta kısmı ölür. Fotosentez için gerekli yaprak alanının
azalmasına bağlı olarak salkım ve meyveler küçülür. Yapraklardan sonraki
belirtisi meyvelerde görülür. Parmaklar olgunlaşmadan sararır. Meyveler köşeli
ve erken olgunlaşır. Ülkemizde henüz tespit edilmemiştir.

 Bakteriyel solgunluk: Pseudomanas solanacearum bakterilerinin neden olduğu
bir hastalıktır. Hastalık öncelikle alt yaprakların sararmasına yol açar. Hastalık
ilerledikçe diğer yapraklar sararmaya başlar ve bitki kurur. Kuruyan bitki çürür
ve yıkılır. Bitkinin gövdesi kesilerek incelenirse özsu borularında sarı,
kahverengi ve mor lekeler görülür. Hastalıktan korunmak için bahçede
kullanılan aletlerin steril olması ve hastalıksız fide kullanımı önemlidir.

Fotoğraf 2.2: Bakteriyel çürüklük hastalığı

 Bunchy Top (Banana buncytop virus): Muzlarda görülmeye başlanan
virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Bahçelere çok zarar vermektedir.
Virüsler afitlerle taşınır. Hastalık bulaşmış bitkilerde yapraklar tepede rozet
şeklinde toplanır. Hastalıklı bitkilerde büyüme geriliği görülür.

Hastalığın belirtisi yapraklardaki damarlarda görülen düzenli olmayan
şeritlerdir. Hastalık ilerledikçe şeritler bütün damarlar boyunca uzanır. Bu
hastalıktan bahçeyi korumak için hastalıksız fideler kullanılmalıdır.

Bundan başka muzlarda diğer mozaik virüsü hastalıkları da görülebilmektedir.
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2.3. Gübreleme

Muz yetiştiriciliğinde toprak pH’sı ve toprak tuzluluğu çok önemlidir. Muzun ideal pH
isteği 6’dır. Ama 4,5 - 8,5 arasındaki pH'larda yetişebilir. Akdeniz bölgesinde toprak kireçli
bir yapıya sahip olduğu için genel olarak pH 7 ' nin üstündedir. Topraktaki tuzluluk, taban
suyu yüksekliğinden, yeraltı suyu özelliklerinden, kullanılan organik gübre ve mineral gübre
özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 2.1: Muz bitkisi üzerinde besin elementlerinin rolleri

 Organik gübreleme:

Muz bitkisinin topraktaki organik maddeye oldukça yüksek oranda ihtiyacı vardır.
Organik maddenin, bitki besin elementleri ve özellikle azot yönünden topraktaki etkisi
büyüktür. Bunun yanında toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerine yaptığı katkı
bakımından da önemlidir. Organik maddenin ayrışması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve
organik asitler, toprakta bulunan besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilir hâle
dönüşmesini sağlarlar. Ayrıca toprak ısısını bitki gelişmesi açısından daha uygun bir
düzeyde tutar, ağır bünyeli toprakların havalanmasını ve kolay işlenmesini sağlar.
Havalanmanın etkisi ile bitkilerin kök sistemi iyi gelişir. Topraklardaki mikroorganizmaların
çoğalma ve aktiviteleri için gerekli olan besin, nem, reaksiyon ve havalandırma gibi
faktörleri uygun duruma getirir. Toprağa, bitkiye ve mikroorganizmalara, mineral
gübrelerden daha az yabancı olması nedeniyle bitkilerin hastalık ve zararlılara olan
dayanıklılığını artırarak ürünün kalitesini yükseltir. Topraktaki organik madde içeriği
ortalama % 5 oranında olmalıdır.
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 Mineral gübreleme:

Muz bitkisi hem yeşil aksamının gelişme döneminde hem de meyvenin gelişme
döneminde yoğun şekilde besin isteyen bir bitkidir. Muz yetiştiriciliğinde sadece organik
gübre uygulaması yeterli değildir. Ek olarak mineral gübre uygulaması da yapılmalıdır.
Mineral gübre olarak özellikle azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum
gübrelemesinin yapılması gereklidir.

 Azot (N):

Muz bitkisinin özellikle yeşil aksam gelişmesi için azot gereklidir. Yavru bitkilerin
gözüktüğü ve büyümenin başladığı ilk üç ay içerisinde azot çok önemlidir.

Gelişmenin başladığı ve atak hâline geçtiği ilkbaharın ilk aylarında çok fazla azot
kullanır. Bu dönemde hayat dönemi boyunca kullanacağı azotun büyük bir kısmını kullanır.
Eğer azot ve potasyum oranı çok uygun ise elde edilecek salkım daha fazla olacaktır.

Uygulanacak azot miktarı gereğinden fazla ise tam oluşmadan kırılacakları için salkım
kaybı olur. Bu kayıp, fosfor uygulamasının fazlalığı hâlinde daha çok olur. Azot eksikliğinde
bitkinin tamamında açık yeşil, sarı renk görülür, yaprak damar ve sapları pembemsi renk alır.
Bitki büyümesi zayıf, yaprakları birbirine gayet yakın olup bitki çalımsı bir görünüş alır.
Nitrat azotu, soğuk hava ve düşük toprak sıcaklığında bile bitkiler tarafından alınabilir.

Fotoğraf 2.3: Gövde ve salkımda azot fazlalığı belirtileri

Aşırı azot belirtilerinde gövdenin sertlik durumu azalır. Taraklar ve salkımlar arasında
normal dışı mesafeler oluşur. Meyvelerin depolama ve taşıma özeliği düşer.
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 Fosfor (P):

Muzun fosfor ihtiyacı, azot ve potasyuma göre daha azdır. Ancak kök gelişimi ve bitki
besin maddesi alım kapasitesini artırarak salkım oluşumunu güçlendirmek ve tarak sayısını
artırmak yönünden çok önemlidir.

Subtropik iklim koşullarında fosforun alımı, oldukça geniş zaman aralığında
gerçekleşir. Muz yetiştiriciliğinde bu elementin eksikliğine kolaylıkla rastlanmaz. Eksiklik
belirtisinde yaprak kenarları ölerek testere dişi görünümü alır. Rizomlu yaşlı gövdeler veya
büyük pinçler dikildiği zaman bünyelerinde bulunan fosfor ile uzun bir zaman
beslenmelerini devam ettirirler. Fosfor yeteri kadar ortamda varsa tarak sayısı ve dolayısıyla
her taraktaki parmak sayısı artmaktadır. Ama fazla miktardaki fosfor uygulamaları da
parmakların oluşmasına ters etki yapmaktadır.

Ortamdaki fosfor fazlalığı, hem tarak sayısını azaltmakta hem de taraktaki parmak
sayısını azaltmaktadır. Bitkilerin fosfor alımını, magnezyum düzeyi de önemli ölçüde
etkilemektedir. Düşük düzeyde magnezyum, fosforun kökten alımını önemli ölçüde azaltarak
fosforun yukarı taşınmasını engeller. Bitkinin fosfor ihtiyacının en fazla olduğu doğumdan
bir, bir buçuk ay önceki döneminde, bitkinin fosfor ihtiyacının yeterince karşılanması, tarak
ve parmak sayısının artmasını sağlayacaktır. Bölgemizde genellikle 11-12 olan tarak sayısını
15-16’ya çıkarmak, fosfor ihtiyacını zamanında ve yeterince karşılayarak mümkün olabilir.

Fotoğraf 2.4: Yapraklarda fosfor noksanlığı belirtileri

Fosfor noksanlığında; yapraklarda mavi, mor renklenme, aşırı durumlarda hem ana
hem de yan bitkilerde bitki yapısı zayıflar.

 Potasyum (K):

Muz bitkileri için çok önemlidir. Özellikle salkım oluşumu ve gelişimi için gerekli bir
besin maddesidir. Potasyum bitki büyümesini çabuklaştırır ve verimini artırır. Yeterli
potasyum ile beslenen bitkilerde salkım ağırlığı artar. Parmaklar daha büyük olur ve
meyvenin pazarda daha uzun süre dayanmasını sağlar, hastalık ve zararlılara dayanıklılık
artar.
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Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen ürünlerin faydalı
olacağı bölgelere taşınmasını sağlar. Su dengesini ayarlar. Potasyum, azot ile birlikte ürünü
artırır ve düzenli meyve tutumu ile olgunlaşmasında önemlidir. Potasyum muz bitkisinin
büyümesini çabuklaştırır ve verimini artırır. Bu besin maddesinin uygulanması ağır salkım,
daha fazla tarak ve daha büyük parmak oluşumunu sağlar. Meyve kabuk oranı değişmemekle
beraber kabuk daha kalın olacağı için depolanma ömrü uzun olur. Eğer azota oranla fazla
miktarda potasyum uygulanmışsa meyvenin zamanından önce olgunlaşmadan sararmasına
neden olur.

Potasyum eksikliğinde son haftalarda sık karşılaşılan uçlardan başlamak üzere
yapraklar sararır. Bu sararma o kadar hızla gelişir ki çoğu zaman uçtan başlayarak yaprağın
2/3 'ü ölür. Çok az potasyum alan bir bitkinin meyveleri şekilsiz olur. Böyle bir salkımda çok
az sayıda parmak oluşur. Çiçeklenme zamanında iklim koşulları uygun olmaz ise yine bu
gibi salkımlar oluşur.

Ca ve Mg fazlalığı K’nın alınmasına engel olur. K fazlalığı ise Mg yetersizliğine yol
açar. Potasyum alımı, bitki yeşil aksam gelişmesi döneminde oldukça yoğundur. Daha
sonraki kritik devreler ise çiçeklenme sonrası ve salkımların geliştiği dönemlerdir. Salkımlar,
gelişmelerinin son aşamasında bitkilerin diğer organlarından da potasyum çeker. Bu yüzden
bu organların erken aşamada potasyum ile desteklenmesi gerekmektedir.

Kalsiyum noksanlığında; yaprak kenarlarına yakın bölgelerde damar arası klorozu,
yeni yaprakların çıkış noktasında "spike leaf" denen yapı oluşur. Belirtiler bitkinin hızlı
büyüme zamanında ya da yüksek oranda potasyum uygulandığı durumlarda görülür.

Meyve olgunlaşma döneminde kabuk çatlaması, meyvenin yamulması salkımdaki
diğerlerini de etkiler. Meyve ağırlığı ve çapı azalır. Ayrıca Black Sigatoka
(Mycosphaerellafijiensis)hastalığının arttığı görülmüştür.

Fotoğraf 2.5: Yaprak ve sürgünde kalsiyum noksanlığı belirtileri

Magnezyum noksanlığında; yaprak uçlarından ve kenarlardan başlayarak yavaş yavaş
sarararak orta kısımları yeşil kalır. Noksanlık dördüncü ve beşinci yapraklarda daha etkilidir.
Yaprakların alt kısımlarında K noksanlığına benzer renk değişimleri oluşur.
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Fotoğraf 2.6: Erken ve geç dönemde magnezyum noksanlığı belirtileri

Demir noksanlığı, genellikle kalsiyum fazlalığı demir alımını engeller. Genç yapraklar
tamamen sararır, beyazlar. Eksikliğin ilerlemesi durumunda yaprakta tam sararma sonra da
tamamen kuruma görülür.

Kireçli topraklar, toprakta bulunan yüksek miktardaki su ve yüksek oranda mangan
içeren topraklar bitkide demir noksanlığına neden olur.

Fotoğraf 2.7: Demir noksanlığı belirtileri

 Gübreleme Zamanları: Budama anında azotun 1/4'ü, fosforun tamamı,
potasyumun yarısı verilir. Budamadan 2 ay sonra N'un 1/4'ü, 4 ay sonra 1/4’ü, 6
ay sonra 1/4 ve potasyumun diğer yarısı verilmiş olmalıdır.
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2.4. Budama ve Destek Sağlama

Muzda budama fazla pinçlerin ve meyvesi alınmış yalancı gövdelerin bitkiden
ayrılması şeklinde olur. Bu işlem ilkbaharda toprak işlemesi sırasında yapılır. Her yıl ocak
ayında meyve verecek yalancı gövdeler yanında 2-4 tane yeni pinç bırakılır, diğerleri ayrılır.

Fotoğraf 2.8: Muz bitkisinde destekleme

Muz bitkisinin yaprakları çok büyüktür. Rüzgârdan çok etkilenir. Muz bitkisinin
meyvesi de büyüktür. Bitkinin gövdesi meyveyi taşıyamaz. Ayrıca bitkinin sağlıklı gelişmesi
için gövdenin desteklenmesi gerekir.

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

Muz bahçelerinde yapılan diğer bakım işleri, özellikle subtropik iklimde soğuğa karşı
bahçelerin korunması ve meyve salkımlarının keten bezi veya plastik ile örtülmesidir.
Bahçelerin soğuktan korunması, doğrudan ısıtma veya yağmurlama, sisleme gibi dolaylı
yollarla sağlanmaktadır. Petrol artıkları veya benzeri maddelerle yapay sis meydana getirme,
hava neminin % 70'den yüksek olduğu durumlarda etkili olmaktadır.
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Fotoğraf 2.9: Muz bitkisinin ve hevenklerin soğuktan korunması

Yağmurlama ve sisleme ile koruma sağlamak için su sıcaklığının ortam sıcaklığından
çok olması gerekir. Toprak altı suyu sıcaklığı 20 oC kadardır. Bu su ısıtmak için yeterlidir.
Kritik noktada muz yapraklarındaki sıcaklığı yükseltir. Bununla beraber kullanılacak suyun
kalitesi çok önemlidir. Özellikle tuzsuz olmalıdır. Bu önlemlerin dışında hevenklerin plastik
veya keten torbalara sarılması o yılki ürünü kurtarmak için oldukça önemli bir işlemdir.

Muzda yabancı ot kontrolü çok önemlidir. Muz bitkisi köklerinin çok yüzeyde olması,
ülkemizdeki muz bahçelerinin ve yetiştirme tekniğinin özel durumları nedeniyle bahçelerin
ot kontrolünü makine ile yapmak olanaksızdır. Bu nedenle el aletleriyle yapılması
gerekmektedir. El aletleriyle çapalamada, muz köklerine zarar vermemeye çok dikkat
edilmelidir. Özellikle ağaç altlarındaki otların alınmasında kök bölgesine girilmemeli,
gerekirse otlar elle alınmalıdır.

Muz bahçelerinde yabancı ot kontrolü sürekli yapılmaktadır. Ancak bazı özel
durumlarda geçici örtü bitkisi olarak bırakılmaları yarar sağlamaktadır. Muz bahçesinin
toprağı ağır bünyeli, geçirimsiz, çok su tutan özelliklerdeyse topraktaki fazla suyun
tüketimine yabancı otlar yardımcı olmaktadır. Ayrıca muzun yüksek hava nemi isteği
nedeniyle yabancı otların bahçede hava nemini artırdığı dikkate alınmalıdır. Bazı muz
tesislerinde bitkilere zarar vermeyecek şekilde bitkilerin aralarında yabancı otların geçici
olarak bulundurulması bu yönden de yararlı olmaktadır. Ancak hafif bünyeli kumlu
topraklarda ve yeterli hava neminin bulunduğu yörelerde sürekli yabancı ot kontrolü mutlak
gereklidir. Bazı hastalık ve zararlıların bahçede artmaması için de bu işlem önem
kazanmaktadır.

Yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için yapılabilecek bazı
uygulamalar şunlardır

 Sık dikim yapma: Sık dikim gölgeleme yaparak yabancı otların oluşumunu
engeller.
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Fotoğraf 2.10: Sık dikim yapılmış muz bahçesi

 Yabancı otları biçip olduğu yerde bırakma: Ot mücadelesinde kullanılan ve
önerilen en yaygın yöntemlerden biridir. Biçilerek toprak yüzeyine örtülen
yabancı otlar, malçlama dediğimiz örtü görevini görecek, altlarında yabancı ot
gelişmesine izin vermeyecek, toprak neminin kaybolmasını engelleyecek,
güneşin yakıcı etkisini soğuracaktır. Otlar bahçeden çıkarılmadığı için bahçeden
besin kaybı da söz konusu değildir.

 Malçlama yapma: Malçlamada toprak yüzeyi sürekli örtülüdür. Bu durum
yabancı otların oluşumunu engeller. Yaşlanmış muz yaprakları ve diğer organik
materyaller malçlama için kullanılabilir. Malç materyali toprak nemini korur ve
zamanla çürüyerek toprağı besin ve organik madde yönünden zenginleştirir.
Ancak bazı durumlarda malçlama bitkiye zarar da verebilir.

Özellikle kurak iklimlerde yağmur suları malç örtüsünde kalır ve muz köklerine
ulaşamadan buharlaşır. Ayrıca malçlama yüzeysel köklenmeye neden olabilir. Bu da
köklerin kuraklıktan veya susuzluktan zarar görmelerine veya mekanik zararlanmalara neden
olur. Ayrıca malç materyali kurak bölgelerde yangın çıkışını kolaylaştırır ve hayvansal
zararlılara yataklık edebilir.
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Fotoğraf 2.11: Muz bahçesinde malçlama

 Kimyasal maddelerle yabancı otları yok etme: Ot öldürücü ilaçlarla
(herbisitlerle) yapılır. Muz yapraklarına değdirilmeden yapılacak bir ot
mücadelesi otların yok edilmesini sağlayabilir. Ancak ot öldürücü ilaçların
zamanla toprakta birikmeleri sonucu bazı olumsuz zararlar meydana gelebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Muz bahçesinde kültürel bakım işlemleri
yapınız.

 Sulama yapınız.  Sulamayı ihmal etmeyiniz.

 Gübreleme yapınız.
 Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme

yapınız.

 Bitkileri kontrol ederek hastalık ve
zararlılar varsa ilaçlama yapınız.

 Budama yapınız.

 Gövde ve yaprakları dikkatlice
gözlemleyiniz. Hastalık ve zararlıları iyi
tespit ediniz. Kullanacağınız ilaçlar
konusunda öğretmeninizden bilgi alınız.

 Pinçleri ayıklarken bitkiye zarar
vermemeye dikkat ediniz.

 Destekleme yapınız.
 Destekleme yaparken meyve ve gövdeye

zarar vermemeye çalışınız.

 Hava durumuna göre meyveleri
koruyunuz.

 Soğuk havalar bitkiye zarar verir. Bu
durumda uygun materyellerle meyveleri
korumuk için sarınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda muz bitkisinin
kültürel bakım işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Muz bahçesine gittiniz mi?

2. Sulama yaptınız mı?

3. Gübreleme yaptınız mı?

4. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptınız mı?

5. Yabancı ot mücadelesi yaptınız mı?

6. Budama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hayır, cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Muz bitkisini sulamak için mevsimlik yağış miktarı ne kadar olmalıdır?
A) 50 mm altında
B) B)50-75 mm
C) 75-100 mm
D) 100 mm üzerinde

2. Muz yetiştirilecek toprakların ph’sı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

3. Muz bitkisinde tarak sayısını artırmak hangi gübrenin kullanımı ile ilgilidir?
A) Azot
B) Potasyum
C) Fosfor
D) Kalsiyum

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

4. Muzbitkisinde yabancı ot mücadelesi
…………………,……………..,……………...yapılır.

5. Ani soğuklarda muz meyvesini korumak
için……………….veya………………koruyucularla bitki sarılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapabileceksiniz.

 Muz işleme tesisine giderek hangi işlemlerden geçirildiğini öğreniniz.

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

Muz meyvesi hasadı yapmak için meyvelerin tam olgunlaşması beklenmez. Meyveler
olgunlaşıp hasat yapıldığında meyve kabuğu çatlayarak meyvelerin zarar görmesine neden
olur.

Muz sağlıklı ortamda ve uygun ekolojide doğumdan sonra 80-100 günde hasat
yapılacak duruma gelir. Ülkemizde bu süre 125- 150 gün civarındadır. Güneşlenmenin az
olduğu ve sıcaklığın düştüğü durumlarda hasat zamanı gecikir.

Hasat meyvelerin koyu yeşilden açık yeşile döndüğü, parmak içleri dolgun ve parmak
köşeleri yuvarlaklaşırken yapılır.

Fotoğraf 3.1: Hasat zamanı gelmiş muz

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Hasat zamanının saptanması, özel bir gözlem yeteneği gerektirir. Burada önemli olan
hevenk ekseninin sarkıklığı ve muz parmaklarının köşeli olma durumudur. Meyvenin enine
kesitinde görülen köşeler, meyve gelişme devresinin sonlarına doğru, meyve etinin
gelişmesinin devam etmesi sonucu, gelişmesi yavaşlayan kabuğa doğru basınç yapması
nedeniyle giderek kaybolur ve kesit yuvarlaklaşmaya başlar. Bu değişim belirli kademeler
şeklinde saptanabilir. Üç çeyrek gelişim olarak ifade edilen durumda meyvelerin durumu
aşağıdaki gibidir:

 Üç çeyrek: Meyve yarı irilikte ve belirgin köşelidir.

 Tam gelişmiş üç çeyrek: Meyve daha az belirgin köşelidir.

 Tam: Meyvenin köşeli durumu tam olarak kaybolmuştur.

Yerel pazarlar için hasat zamanının saptanmasında kabuk rengi dikkate alınmakla
beraber, uzak pazarlar için daha erken hasat etmek gerekir. Muzlar piyasaya sınıflandırılarak
sunulmalıdır. Uluslararası yaygınlıkta bir sınıflamada aşağıdaki derecelendirmeler
kullanılmaktadır.

 I. sınıf: En az 95 g ağırlıkta, 177 mm uzunlukta ve çevresi 107 mm olan büyük
parmaklar

 II. sınıf: En az 65 g ağırlıkta, 152 mm uzunlukta ve çevresi 95 mm olan orta
boy parmaklar

 III.sınıf: En az 58 g ağırlıkta, 139 mm uzunlukta ve çevresi 95 mm olan küçük
boy parmaklar

3.2. Hasadın Yapılması

Muz hasadı yapılırken meyvenin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Zedelenmiş
meyvelerin korunması güç olur ve pazar değeri de düşer. Tüm bahçenin hasadı ya bir defada
veya 2–3 defada dallar dipten kesilip alınmak suretiyle yapılmaktadır.

Dwarf Cavendish'de hasat tek kişiyle yapılır. İşçi sol eliyle dalın sapını tutar ve diğer
elindeki uygun bir bıçakla ekseni 30–40 cm ilerisinden keser.

Diğer türlerde ise meyve hasadı iki kişi ile yapılır. Önce salkımlar gözenekli bir
torbaya geçirilir. Bir kişi torbayla beraber salkımı tutarken diğer kişi keskin ve temiz bir
keski ile meyve sapını keser. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra taşıyıcılar omuzlarına
sünger yerleştirerek muz salkımlarını uygun bir yere taşırlar.

Hasat günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Hasat edilmiş ürünler güneş altında
bekletilmemelidir.
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Fotoğraf 3.2: Muz meyvesinin hasat edilmesi

3.3. Pazara Hazırlama

Hasat edilen muzlar uygun araçlarla depolara nakledilir. Daha sonra taraklar daldan
kesilerek ayrılır. Kesilen yerlerin meyveye zarar vermemesi için meyveler zayıf bir
hypoklorid banyosunda 10 dakika bekletilir. Kesilen yerlerden çıkan salgılar meyvenin
üzerinde lekeler oluşturabilir. Bu durum meyvenin pazar değerinin düşmesine neden olur.
Daha sonra mantar ilacıyla ilaçlanır. Bu ilaçlamalar yapılırken meyvenin kararmasını
önleyen antioksidanlar da ilaçlara ilave edilmelidir. Kesilmiş kısımlar ilaca batırıldıktan
sonra kurutulur ve ince polietilen örtülerle sarılarak delikli karton kutularda
ambalajlanmalıdır.

Fotoğraf 3.3: Hasat edilmiş meyvenin
nakledilmesi

Fotoğraf 3.4: Muzların tartılması
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Muzlar hava sirkülasyonu olan kutulara yeşil olarak konmalıdır. Muzlar
ambalajlanırken büyüklüklerine göre tasnif yapmayı unutmayınız. Daha sonra 2,7 oC sabit
sıcaklıkta tutulacak depolara konulmalıdır. Bu sıcaklıkta olgunlaşma çok yavaştır.

Fotoğraf 3.5: Tarakların ayrılması Fotoğraf 3.6: Meyvelerin kasalanması

Hasat edilen muz koyu yeşil renkli kabuğa sahiptir. Olgunlaştırma bu rengin açılması,
meyvenin öz kısmının yumuşaması ve donuk beyaz renk almasıyla başlar.

Kabuk rengi önce açık yeşil, yeşilimsi, sarı ve en son parlak sarı renge döner. Bu son
devrede meyve ucu ve sapı henüz yeşildir. Kabuk doygun sarı olunca meyve yeme
olgunluğuna gelmiş olur.

Daha ileri devrede meyve eti sulanır ve generatif değişimler başlar. Çeşitli mantar
enfeksiyonları, kabuk kararmaları görülür. Sonunda meyve tüm olarak yenemeyecek hâle
gelir.

Olgunlaştırma sırasında klorofil bozulur, renk sararır, meyve eti yumuşar. Nişasta
şekere dönüşür. Bu dönüşüm 3-7 gün arasında değişir.

Olgunlaşma sırasında;

 1. aşama yeşil dönem,

 2. aşama açık yeşil dönem (nişasta şekere dönüşmeye başlar),

 3. aşama yarı yeşil dönem (taşımaya uygun),

 4. aşama ¾’ü sarı dönem (3-5 oC saklama ortamında saklanabilir),

 5. aşama sarı ama uçları yeşil dönem (manava gönderme zamanı),

 6. aşama tam sarı dönem (müşteriye sunma için en uygun renk),

 7. aşama kahverengi noktalı sarı renk, en fazla tat olan dönem 7. dönemdir.
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Fotoğraf 3.7: Meyvelerin olgunlaşma için bekletilmesi

3.4. Depolama

Muzların hasat sonrası ömürlerinin uzun olmasını sağlamak için kısa sürede uygun
depolama koşullarına getirilmesi gerekir. Bu şartlar genellikle çeşitli nakliye araçları ve
soğuk hava depolarında sağlanır. Muzların solunum hızı birçok meyve türlerine göre çok
yüksektir. Depolama sıcaklığı da yüksek olduğundan bu solunum hızını azaltma olanağı da
sınırlıdır. Bu nedenle depolamada soğutma kapasitesi hesabında bu durumlar göz önüne
alınmalıdır. Muz meyvesi genel olarak 13 oC’de 1-2 hafta süreyle depolanabilir. Bitki olarak
soğuğa daha dayanıklı olduğu hâlde, meyvesi soğuğa daha duyarlı olan Cavendish çeşidi 14
oC’de depolanmaktadır. Ancak Dwarf Cavendish için bu sıcaklık daha düşüktür. Daha düşük
sıcaklıkta çeşide ve kalma süresine bağlı olarak üşüme olur. Depoda bağıl nem % 90-95
olmalıdır. Kontrollü atmosferli depolama olanakları varsa muzlar % 4-5 oC oksijen ve %5
CO2 ortamında 3-4 hafta dayanabilirler. Ancak bu meyveler olgunlaştırmadan sonra iyi
renklendikleri hâlde, aroma durumları geriler. Bu sınırlar aşılınca da meyvede çeşitli koyu
gri lekeler oluşur. İnce polietilen torbalarda dayanıklılığı 4-10 gün artar. Bu nedenle uzun
süreli taşımalarda az delikli, kısa süreli taşımalarda ise fazla delikli polietilen torbalar
kullanılır. Bunların kalınlığı 0,038 mm olmalıdır. Ülkemizde muzların depolanması üzerinde
yapılmış çalışmalar yoktur. Bununla beraber muz yetiştirme bölgelerinin kuzeyinde kalan
ülkemiz için uygun depolama sıcaklığı daha düşük olabilir. Ancak ülkemizde yetiştirilen
muzların Cavendish grubundan oldukları da unutulmamalıdır.
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Fotoğraf 3.8: Muzların depoda bekletilmesi

Muzlar depo şartlarında da önemli miktarda etilen salgılar. Bu gaz depo içinde kalarak
olgunluğu hızlandırır. Çünkü düşük sıcaklıklarda önemli etkisi olmayan etilen, muzun
depolandığı sıcaklık şartlarında etkili olur. Bu gazın depodan alınması, depo süresini önemli
ölçüde arttırır. Bu amaçla vermikülite emdirilmiş potasyum permanganat blokları depo içine
konur.

Muz ambalajları içine konan tarakların hastalanmaması, zarar görmemesi için difenilli
kâğıtlara sarılabilir veya muz taraklarını polietilen örtülerle sarılıp içine etilen ve CO2 yi
absorbe edici özel maddelerin konulması da başarılı olmaktadır.

Muz depolarında etilene karşı etkili yollardan biri de dış hava ile havalandırmaktır.
Depo günde bir defa havalandırılacak şekilde sürekli veya birden havalandırılır. Depo içi
hareketi de başlangıçta hızlı (saatte depo hacminin 50 katı), soğutma tamamlandığında yavaş
olarak ayarlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Muz meyvesi hasadı yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Muz bahçesine gidiniz.

 Muz meyvesini hasat ederken
pazarlanacak yerleri göz önüne alınız.
Yakın pazarlar için hasat zamanı ile uzak
yerlere gönderilecek meyvelerin hasat
zamanının farklı olduğunu unutmayınız.

 Hasat yapılacak hevenkleri tespit ediniz.

 Hevenklerin büyüklüğüne göre bir veya
iki kişi ile kesim yapınız.

 Muzların zedelenmemesi için hevenkleri
delikli torbalara koyunuz.

 Hevengin büyüklüğüne göre bir veya iki
kişi ile hasat yapınız. Hevengi taşıyacak
olan kişilerin hevenklere zarar
vermemek için omuzlarına sünger
parçası yerleştermelerini sağlayınız.

 Meyveleri zedelemeden hasat yapmaya

 özen gösteriniz

 Bir kişi torbayla birlikte hevengi tutarken
siz de keskin bir aletle hevengin sapını
kesiniz.

 Hasat yaparken kullandığınız kesici
aletin temiz olmasına özen gösteriniz.

 Hevenkler zarar görmeden meyveleri
uygun bir yere taşıyınız.

 Meyvenin hastalıklara karşı korunması
için uygun ilaçlar kullanarak hazırlanmış
karışım içinde bir müddet bekletiniz.

 Hevenkleri uygun bir yere taşıyınız

 Meyveleri sıcaktan koruyunuz. Taşıma
esnasında dikkatli olunuz.

 Tarakları ayırınız. İlaçlı karışım içinde
bekletme süresine dikkat ediniz.

 Tarakları büyüklüklerine göre tasnif
ediniz.

 Uygun kaplara aynı büyüklükte olanları
yerleştiriniz.

 Tarakları uygun bir metaryelle sararak
olgunlaşma için ayrılmış odalara alınız.

 Uygun sıcaklıkta olgunlaşmayı
sağlayınız.

 Pazarlama zamanı gelen muzları pazara
gönderiniz.

 Pazara gitmeyecek olanları depolara
yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda muz bitkisinin
hasat ve pazara hazırlama işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

1. Muz bahçesine gittiniz mi?

2. Hasat zamanı gelmiş olan hevenkleri belirlediniz mi?

3. Meyveleri hasat ettiniz mi?

4. Hevenkleri serin yere taşıdınız mı?

5. İlaçlama yaptınız mı?

6. Tarakları ayırma işlemi yaptınız mı?

7. Tasnif yaptınız mı?

8. Paketleme yaptınız mı?

9. Olgunlaşma için uygun sürelerde depolarda beklettiniz mi?

10. Depoları havalandırdınız mı?

11. Olgunlaşanları pazara sevk ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hayır, cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Muzda hasat yapmak için hangi ölçütlere bakılır?
A) Meyve kabuğunun rengine
B) Meyvenin şekline
C) Parmak içi dolgunluğa
D) Hepsine

2. Muzların taraklara ayrıldıktan sonra ilaçlı karışımda bekletilmelerinin nedeni
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Meyveyi mikroorganizmalara karşı korumak
B) Kesilen yerlerin meyveye zarar vermemesini sağlamak
C) Meyvenin kararmasını önlemek
D) Olgunlaşmayı hızlandırmak

3. Muzda hasat nasıl yapılır?
A) Makinelerle
B) Bıçakla
C) Elle
D) Makasla

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

4. Muz meyvesinin depolanma koşullarından biri oransal nemdir. Oransal nemin
………………arasında olması gerekmektedir.

5. Muz depolarının havalandırılması………………….gazının depolardan çıkarılması
açısından önemlidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değelendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Ülkemizde muz üretimi genellikle ……………………..yapılmaktadır.

2. Muzda ………………çeşit çiçek vardır.

3. Muzda görülen en önemli hastalık………………hastalığıdır.

4. Muzun olgunlaşma ortamında çıkardığı………………….gazını depodan çıkarmak için
………….yapılmalıdır.

5. Hava sıcaklığının düşmesi ……………….zamanını geciktirir.

6. Yabancı ot mücadelesi yapmak için uygun metaryellerle …………………yapılabilir.

7. Muz bitkisinin özellikle yeşil aksam gelişmesi için ……………….. gereklidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 B

4 D

5 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 B
3 C
4 Sık dikim,

malçlama,
kimyasal
ilaçlarla

5 Bez, plastik

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 B

4 90-95

5 Etilen

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Pinç

2 Üç

3 Panama

4 Etilen,
havalandır

ma
5 Hasat

6 Malçlama

7 Azot

CEVAP ANAHTARLARI
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