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TEŞEKKÜRLER NOTU

Bu el kılavuzu, HORTOMALLAS® ve domates çiftçilerinin (Solanum lycopersicum L.) destekleriyle
domates yetiştiriciliğinde karşılaşılan mekanik stresle ilgili bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

GENEL BAKIŞ
MEKANİK STRES NEDİR?
Mekanik stres, doğal faktörler veya tarlada gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler nedeniyle çiftçilikte hasat
miktarının düşmesine yol açan bir etmendir. Zararın ürünlerin gelişim aşamalarında ortaya çıktığını
belirtmek önemlidir.
Meksika’da her bir hektar domates tarlası açık alanlarda 39,5 ton ürün verirken korunaklı alanlarda hasat
hektar başına 350 tona kadar çıkar. Domates, kilogram başına ortalama 1,25 $ gibi bir fiyatla 25lb’lik
(11,330 kg) koliler halinde koli başına 14,16$’a satılır (INFOACERCA’dan alınan veriler). Ekili ürünün
%18’e varan bir oranda mekanik stres nedeniyle henüz üretim aşamasında kaybedilebileceği göz önüne
alındığında, bu hektar başına 8.887.50$ değerinde 7.100 kg’lık bir kayıp demektir.
HORTOMALLAS® destek ağı harika bir terbiye destek sistemi sunmasının yanında bitkilere elle
müdahaleyi azaltarak terbiye işleminin işçilik maliyetlerini ve mekanik stres riskini düşürür. Ek olarak,
destek ağ sistemi kullanımı budama ve ot temizliği gibi tarım işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesini
sağlar.

GİRİŞ
Domates (Solanum lycopersicum L.) Solanaceae familyasından yukarıya doğru büyüyen çalımsı
bir bitkidir. Yaprakları spiral dizilimine sahip yaprakçıklardan meydana gelir.

FAO verilerine göre, 2016 yılında dünyanın önde gelen ilk 50 domates üreticisi 156.574.846 ton
domates üretti. Çin listeye 50.552.200 tonla öncülük ederken Amerika Birleşik Devletleri
12.574.550 tonla üçüncü oldu. Meksika da büyük domates üreticileri arasındadır. Senelik olarak
ürettiği 3.282.583 ton domatesin yaklaşık %50’sini dağıtır (1). Bu ürünün önemi mutfakta
salatalar, yemekler ve soslardaki kullanımında yatar. Tüm bu nedenlerden dolayı, domates
üretiminde düşüşe yol açan faktörlere karşı çözüm bulunmalıdır.

Sera domates yetiştiriciliğinde HORTOMALLAS® destek ağı

Bitkilerde mekanik stres rüzgâr ve yağmur dolayısıyla oluşabilir, ancak temel olarak tarımsal
faaliyetler sırasında bitkilere elle müdahale edilmesinden kaynaklanır (2). Bu faktörler, hasatta
%18’e varan önemli kayıplara yol açabilir.
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Tarımda genel olarak gördüğümüz gibi, bir çiftçinin ortalama domates hasadının üzerine çıkmasını
sağlayacak alternatif teknolojik yenilikler mevcuttur. Telli destek sistemiyle terbiye, diğer seçenekler gibi
büyük bir finansal yatırım gerektirmediğinden her çiftçinin kolaylıkla erişebileceği, bu türden alternatif
bir teknolojidir.

Açık alanda HORTOMALLAS® ile yetiştirilen domates

Bu terbiye yöntemi, bitkilerin sağlığı için kaçınılmaz olan bakım
faaliyetleri ile rüzgâr ve yağmur gibi açık alanda bulunan ürünleri
etkileyen çevresel etmenlerin bitkilerde yol açtığı mekanik stresi
azaltır. Örneğin rafya yerine destek ağı kullanmak, bitkiye iyi bir
destek sağlayarak gelişimini destekler. Aynı zamanda gübreleme,
ilaçlama, ot temizleme, budama ve hasat işlemlerini de daha
kolay bir hale getirir ve ürünlere zarar veren mekanik uyaranları
en aza indirger.

Açık alan domates yetiştiriciliğinde
HORTOMALLLAS® destek ağı kurulumu
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ÜRÜN
DOMATESİN ÖNEMİ
Domates finansal getiri açısından en önemli tarla ürünlerinden biri olduğu gibi beslenme açısından da
büyük önem taşır. En yaygın olarak yetiştirilen ürünlerden biri olup insanın en fazla tükettiği meyve olma
ününe sahip olan domates, dünya çapında sayısız yemeğe eşlik eder.

Domatesin botanik özellikleri
Bilimsel adı Solanum lycopersicum L. olan domates, yarı dik gelişen çalımsı bir bitki türüdür. Yetiştirilen
melezin genetik yapısına veya türüne bağlı olarak gelişimi farklılık gösterir.
Taksonomik Sınıflandırma
Âlem:
Üst Sınıf:
Sınıf:
Takım:
Familya:
Cins:
Tür:

Plantae
Tracheophyte
Magnoliopsida
Solanales
Solanaceae
Solanum
Solanum lvcopersicum L.

Tohum
Domates tohumu yassı ve mercimek şeklinde olup ortalama ebatları 3 x 2 x 1 mm’dir. Uzun dönemli
muhafaza için %5,5’luk bir nem seviyesi tavsiye edilir.
Filizlenme
Filizlenme genelde üç aşamada gerçekleşir:
-

Hızlı su emilimi 20 saat.
40 saat dinlenme.
Bitkinin filizlenmesinden kaynaklı gelişim

Morfoloji
Bitkinin kökleri dallanmış kazık köklerden oluşur. Gövdesi yarı odunsu ve tüylü olup kendine özgü bir
kokusu vardır. Dik ve kapalı tohumlu bir bitkidir ve çift cinsiyetli çiçekleri üreme aşamasına girdiğinde
çiçeklerin hem erkek hem dişi organları barındığı anlamına gelir.
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Domates üretiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
Domates bitkisinin optimum büyüme koşulları aşağıdaki gibidir:





Domates bitkisi, potansiyeline ve genetik türüne bağlı olarak deniz seviyesinden 20 ila
2.000 m arasındaki yüksekliklerde yetiştirilebilir.
Üretim için optimum sıcaklık gün içinde 30°C, geceleyin 16°C’dir. Bununla birlikte
sıcaklığın 30°C’ye yaklaşması meyvenin rengini olumsuz yönde etkileyebilir.
İyi güneş ışığı görmesi gerektiği gibi bitkinin güneş ışığından en iyi şekilde yararlanması
için budanması ve terbiye edilmesi tavsiye edilmektedir (10).
Eğimsiz veya yarı eğimli, ürünün ihtiyaç duyduğu nemi muhafaza etmesine izin veren bir
drenaja sahip zemin yapısı gerektirir. Toprakla ilgili olarak ise domates yetiştiriciliğine en
uygun olarak killi ve tınlı toprak önerilir (10).

Domates gelişiminin fenolojik aşamaları (grafik)

Ekim

Gelişme ve
bitkisel
büyüme

İlk çiçeklenme ve
çiçek dökümü

Meyve
oluşumunun
ilk aşaması

İlk ürün

Hasat

4

Domates bitkilerinin kültürel yönetimi
Domates hem açık alanda hem de serada yetiştirilebilen ürünlerden biridir. Kontrollü
ortamda yetiştirme, ürün verimliliğini doğrudan etkileyen sıcaklık, nem oranı ve güneş ışığı
emilimi gibi değişkenlerin daha kolay kontrol altında tutulabilmesi nedeniyle üretimi %100 veya
daha fazla oranda arttırabilir.
Destek ağ yöntemiyle terbiye etmek, korunaklı veya açık hava alanlarda
gerçekleştirilebilecek bir tarım uygulamasıdır. Bu uygulama bitkilerin rüzgâr ve yağmur gibi
çevresel faktörler nedeniyle maruz kaldıkları mekanik stresin etkilerini azaltmamıza yardımcı
olur. Aynı zamanda nakil, terbiye, ilk salkımda meyvelerin büyümesine kadar bitkinin elle
işlenmesi, koparma, budama ve gübreleme, sulama veya meyveleri düzenleme sırasında elle
işlenmesi gibi doğru şekilde uygulanmadığı durumlarda ürünü olumsuz yönde etkileyebilecek
tarımsal işlemlerin verimliliğini arttırır.

Domates
tüpleri
(Solanum
lycopersicum L.) açık alana veya
seralara dikilebilir.

Domates üretimi yönetimde önemli noktalar
Nakil
Naklin, diğer bir deyişle domates fidelerinin dış ortama dikiminin bitkinin 30 günlük 3 veya 4
yaprağı olduğunda gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Dikim sistemi seçimine bağlı olarak dikim
sıklığı farklılık gösterecektir.
Sıcak iklimlerde en iyi dikim vakti gün batımından sonraki saatlerdir. Böylece sıcaklık ve diğer
olumsuz koşulların etkileri en aza indirgenir.






Her bitkinin yaprakları yürüme yoluna bakacak şekilde, çiçek salkımlarının aynı yönde
olmasına özen gösterilerek yerleştirilmelidir. Bu, daha sonra meyvelerin toplanmasını
kolaylaştırır.
Fideler tohum yataklarındaki derinlikle aynı derinliğe dikilmelidir.
Nakledilen her bitki 500 ml suyla sulanmalıdır.
Bitki patojenlerini ve böcekleri önlemek için ticari markalı domates ürünleri düzenli
olarak kullanılmalıdır.
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Terbiye
Bitki boyu 25 ila 30 cm’ye ulaştığında, büyüme yönünü ve bitkiyi desteklemek üzere ana gövdenin
sağlamlaştırılması için destek kullanmak şart olur. Çiftçinin seçtiği terbiye metoduna göre bitkiyi bağlama
ve yerleştirme yöntemleri farklılık gösterebilir.
Geleneksel terbiye
Sırıklar (mevcut olan herhangi bir malzemeden yapılabilir) doğrudan her bir fidenin yanına yerleştirilerek
her dört yaprak veya her iki salkımda bir sırığa bağlanır (11, 13).
"Flemenk" veya "Asma" Terbiye yöntemi
Bu yöntemde gövdenin üst kısmı rafya veya metal bir halkaya asılı rafya yardımıyla bağlanarak karıkların
üzerinden ve sera boyunca yerden çelik kablolar ile sabitlenir. Bitkinin büyümesine uygun olarak rafya
düzenli olarak ayarlanır.
"Kutu" Terbiye yöntemi
Her dört veya altı bitki arasına bir direk konur ve kazıklar her karığın ucuna direkleri desteklemek üzere
yerleştirilir. Daha iyi destek sağlamak amacıyla bitkilerin etrafına iplik veya rafya dolanarak bağlanır (11).
Tek sıra destek ağıyla terbiye
Direkler karık boyunca aralarında 1,5 ila 8 m mesafe kalacak şekilde yerleştirilir. Gerilim teli direklerin üst
kısımlarına yine karık boyunca tutturulur. Daha sonra destek ağı yerleştirilir. (15).

Beşik tarzı yüksek terbiye yöntemi ve
isteğe bağlı olarak iki dalın budanması

"Dikey" veya "Flemenk" terbiye

Basit bağlama tekniği

Kutu yöntemi

Makas yöntemi

Asma yöntemi

Domates (Solanum lycopersicum L.) terbiyesi yöntemleri.
Diyagram A ve B Salas et al. (17)’dan alınmıştır. Diyagram C
Vallejo ve Estrada’dan (11) alınmıştır.
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Budama
Budama, dış ortam dikiminden 10 ila 15 gün sonra yapılır ve bitkiye şekil
vererek meyvelerinin büyümesine yardımcı olur. Farklı budama
teknikleri “bitki sağlığı budaması” olarak bilinir (11). Bu uygulama
gövde, dal, yaprak ve meyvelerin kontrol altında gelişmesi için
gereklidir. Bitkinin hastalık kaynağı patojenlerle enfekte olmasını
önlemek için her kesimin temiz bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin
olunmalıdır. Bu amaçla, her kesici aletler bilenmeli ve mantar karşıtı
veya bakteri öldürücü ürünlerle temizlenmelidir.

Çift sıra destek ağı kullanarak terbiye
edilen domateslerin budanması

Geleneksel terbiye yönteminde domates bitkilerinin budanması

Domates yetiştiriciliğinin ekonomik ve endüstriyel önemi
Çoğu tarım ürünü gibi domates de biz insanların dengeli beslenmesi açısından önemli temel besin
maddeleri olan vitamin, mineral ve aminoasitler bakımından zenginliğiyle bilinir. Dünya çapında
yetiştirilen domates, salatalarda kullanıldığı gibi soslar ve yemekler için de temel bir malzemedir.
FAO’nun (Food and Agriculture Organization) 2014 yılı
raporuna göre en büyük domates üretimini
gerçekleştiren kıta, küresel üretimdeki %60’ın biraz
üzerindeki payıyla Asya’dır ve Çin başı çeker.
Meksika’da hasat dönemi başına neredeyse 2 milyon
tonla domates en çok ihraç edilen ikinci üründür (FAO,
2016).

Dünya çapındaki domates üretimi oranlarını
gösteren dilim grafik
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Domates üretiminde yaşanan kayıpların temel nedenleri
Domates, üretiminde düşüşe yol açabilecek çeşitli etmenlere maruz kalma riski taşır. Bir besin
kaynağı olarak ve ekonomi açısından önemi nedeniyle üretim kayıplarının önüne geçen ve ürün
gelişimi için optimum koşullar sunan alternatif stratejilere ihtiyaç duyulur.

DOMATES ÜRETİMİNDE AZALMAYA YOL AÇABİLECEK FAKTÖRLER
Biyotik faktörler
Abyotik faktörler
Fitopatojenik mantarlar
Su
Bakteriler
Sıcaklık
Mekanik stres
Işık
Enfestasyon
PH seviyeleri
İnsan ve hayvanlar
Toprak
Strese Genel Bir Bakış
Stres nedir?
Stres, bitki gelişimi için optimum olmayan çevresel koşulların yarattığı rahatsızlık halidir. Daha
net olarak söylemek gerekirse, “bir organizmanın optimum koşullar altında gösterdiklerinden
farklı olan biyokimyasal ve fizyolojik tepkiler” olarak tanımlanabilir (3).
Stres türleri
Bitkilerde strese yol açan çeşitli faktörler farklı gruplar halinde sınıflandırılabilir. Çevresel,
fizyolojik, biyokimyasal, mekanik vb. faktörlerden bahsedebiliriz. Bu gruplar içinde, şu tür stres
türleri bulunur:








Su stresi
Tuzlu su stresi
Sıcaklık stresi
Beslenme stresi
Hormonsal stres
Ağır metal stresi
Mekanik stres
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Mekanik Stresin Ayırt Edici Özellikleri

Mekanik Stres
Mekanik stres bitkilerde veya organlarından herhangi birinde görülen fiziksel değişimler olarak
ortaya çıkar (5) ve domates üretimine ciddi hasar verme potansiyeli barındırır. Rüzgâr ve
yağmur gibi etmenler nedeniyle doğal olarak ortaya çıkabileceği gibi, çiftçinin nakil, budama,
terbiye sistemi kurulumu veya bakımı gibi tarımsal uygulamaları sırasında da oluşabilir (6, 5, 2).

Domateslerde Mekanik Stres
Mekanik stres bitkileri gelişimlerinin herhangi bir aşamasında etkileyebilir, ancak en büyük
zararı bitkilerin filizlenme döneminde verir. Mekanik stres filizlerin gelişimini etkileyerek gövde
ve yaprakların büyümesini engeller. Verdiği zarar, bitkinin yumuşak dokularında ve strese maruz
kalan bölgelerinde gözlemlenebilir (5). Bazı türlerde gövde çapında küçülmeye yol açabilir (6).

Ürün Stresinin Sonuçları
Domateslerin mekanik strese maruz bırakıldığı araştırmalar (bitkiler her gün birkaç saniye
boyunca sarsılmıştır) “Supersonik” ve “Rutgers” domates türlerinde mekanik strese maruz kalan
bitkilerin gövde ve yaprak boyutlarında mekanik strese maruz bırakılmayan bitkilere kıyasla
küçülme meydana geldiğini ortaya koymuştur (6). Başka bir araştırma, bitkileri büyüme
döneminde günde iki kere sarsmanın %23 oranında daha az yaprak yüzeyine sahip ve son hasat
döneminde %18 oranında daha az meyve veren %25 oranında daha küçük bitkilere yol açtığını
göstermiştir (7, 5).

Alternatifler
Daha önceden de bahsedildiği gibi, domates üretimi çok önemli olduğu için kârlılığı büyük bir
ilgi konusudur. Domates yetiştiriciliğinde konu terbiye etme yöntemlerine geldiğinde, akla ilk
gelen genellikle geleneksel rafya sistemidir. Mekanik stresin bitki gelişiminin her aşamasını
etkilediğini düşünürsek, tarımsal faaliyetler sırasında mekanik strese yol açan nedenleri ve
etkilerini en aza indirgemek hayati önem taşır.
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HORTOMALLAS® Telli Ağ Destek Sistemi
Rafya kullanımına dayalı geleneksel terbiye yöntemi büyük miktarda insan gücü gerektirir ve bu
bitkilerde mekanik strese neden olur. İşçilik maliyetleri yanında rafyanın her ekim döneminde
yenilenmesi gerektiğinden malzemeler ayrıca büyük masrafa yol açar. Buna karşın, destek ağıyla terbiye
etmek işçilik maliyetlerini ve bitkilere elle teması büyük oranda düşürdüğünden, tarımsal ürünlerin
terbiyesi için harika bir alternatif oluşturur.
HORTOMALLAS® destek ağı şu özelliklere sahiptir:








Modifiye edilmemiş polipropilenden üretilmiştir.
UV ışınlarına karşı dayanıklı malzemeyle kaplanmıştır.
Beyaz renktedir.
Uzunlamasına 7 şeritten meydana gelir.
6 kare yüksekliğindedir.
Kutu ebatları: 25 x 25 cm
Çift yönlü kullanıma uygunluğuyla 61.2Kg/m² taşıyabilir.

Kullanım ve tarla uygulamaları
Destek ağı aşağıda bazı örnekleri verilen birçok tarımsal ürünün
terbiye edilmesinde kullanılabilir:











Domates
Acı biber
Biber çeşitleri
Patlıcan
Diken kabağı
Bal kabağı
Kabak
Kavun
Salatalık
Fasulye

Ağlar, her bir çiftçinin tercihlerine adapte edilerek dikey veya
yatay biçimde kurulabilir. Kurumları hızlı ve basittir: Direkler
karıklar boyunca dikilir ve açılan ağ direklere rafya yardımıyla
sabitlenir (tercihe göre plastik veya diğer malzemelerden
üretilmiş bağcıklar da kullanılabilir). Destek ağı kurulumuna dair
detaylı bir açıklama için PATLICANGİLLERİ HORTOMALLAS® İLE
TERBİYE ETMEK EL KILAVUZU’nu inceleyebilirsiniz.
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HORTOMALLAS ve Geleneksel Terbiyenin Farkları
Geleneksel terbiye yöntemleri her bir fideyi rafyaya bağlamak ve düzgün biçimde
konumlandırma yapmak için büyük miktarda iş gücüne ihtiyaç duyar. Aynı zamanda tek bir
ipliğin kopması çok sayıda bitkinin zarar görmesine neden olabilir.
Rafyanın terbiye amacıyla kullanımının bir diğer dezavantajı da barındığı nem nedeniyle bitki
patojenlerinin gelişimi ve yayılması için elverişli bir ortam sunmasıdır.

Öte yandan HORTOMALLAS® destek ağı kullanımı tüm
bu alanlarda tasarruf sağlar: Kurulum süresi, işçilik
maliyetleri, destek ağının birden fazla ekim döneminde
kullanılabilmesi ve tek bir parçadan oluştuğu için zarar
görme riskinin çok düşük olması.

HORTOMALLAS® destek ağı, tek veya çift sıra (sandviç
veya “V”) halinde konumlandırılabilir. Çift sıra kurulum,
bitkilerin ağ tarafından sağlam bir şekilde
toparlanmasını sağlayarak karıklar arasındaki hareket
alanını arttırır ve tarımsal faaliyetleri büyük oranda
kolaylaştırır.

Bir serada çift sıra destek ağıyla terbiye edilen
domatesler

Kazıkların bitkilerin dış ortama
dikiminden birkaç gün önce yerlerine
konulması, kurulum sırasında bitki
köklerinin
zarar
görmemesini
sağlayarak mekanik stresi önleme
amacıyla tavsiye edilir.

Açık tarlada çift sıra halinde kullanılan HORTOMALLAS® destek ağıyla terbiye
edilen domatesler
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Zarar inceleme
Tarımsal faaliyetler nedeniyle oluşan mekanik strese maruz kalmış her bitki üretimde düşüşe
neden olur. Bazı çiftçilere göre, budama (bitkileri kontamine ederek), bitkileri terbiye sistemine
bağlama (gövdelerini boğarak) veya terbiye esnasında bitkilere sürekli elle müdahale (sarsıntıya
yol açarak) sırasında birkaç bitki kaybetmek çok önemli olmayabilir.
Ancak SIAP’ın 2009 yılı ön raporlarına göre yıl içinde hektar başına 39,5 ton domates
üretilmiştir. Bu, hektar başına 25.000 bitkinin bitki başına 1,58 kg domates ürettiği anlamına
gelir. Üretim aşamasında yaşanan mekanik stres dolayısıyla üretimde %18’e varan kayıplar
yaşanabileceği belirtilmiştir. Bu ise hektar başına 8.887,50$ değerindeki 7.110 kg’lık bir kayba
denktir.
Bu nedenle, her çiftçi kendisine şu soruyu sormalıdır: Üretim düşüşü ne zaman başladı? Bu
sorunun yanıtına bağlı olarak, tarımsal uygulamaları daha verimli hale getirmek ve ürün kaybını
önlemek için gerekli yöntemler belirlenerek geliştirilebilir.

Mekanik şartlanma
Gördüğümüz üzere mekanik stres tarımsal ürünlere zarar verebilir. Bununla birlikte, mekanik
stres her türlü bitkinin gündelik hayatında mevcuttur. Mekanik stresin bitkiler üzerindeki
etkilerine dair araştırmalar, mekanik stresin bitkiye avantaj sağlayacak biçimde
kullanılabileceğini gösterir. Mekanik stresi “mekanik şartlanma” olarak kullanmak, dış ortama
nakillerinden önce fidelerin gelişiminin, özellikle boyut ve gövde çap gelişimlerinin kontrol
altında tutulması sağlayan bir yöntemdir (5, 2). Bu türden bir mekanik stres, ürünlerde uzun
vadeli zarara yol açmayarak fide üretim şirketleri tarafından kullanılabilir ve farklı üretim
süreçlerine uygun hale getirilebilir.
Faydaları arasında, fide boylarında
eşitlik
ile
nakliyat
sırasında
dayanıklılıkta ve açık tarlaların
çevresel koşullarına uyum sağlamada
artış sayılabilir (5, 2).

Mekanik şartlanmaya (mekanik stres) maruz kalmış domateslerin eşit
biçimde büyümelerini sağlamak için silindir yardımıyla dikimi.
Fotoğraf, Garner ve Björkman’dan (16) alınmıştır.
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Şirketler tarafından kullanılan mekanik şartlanma türleri
tarlada gördüğümüz mekanik stresten büyük farklılık
gösterir. Bitkileri farklı malzemelerle ovalama ve hatta dış
ortama dikildiklerinde olumlu tepki vermek üzere
uyarılmaları için fideleri hafifçe sarsma yöntemlerini
kullanırlar (5, 2).

Mekanik şartlanma uygulamasına tabi tutulan fideler
dışarıya dikildiklerinde, bu süreçte doğal olarak maruz
kaldıkları işlemlere karşı daha dayanaklı bir hale gelirler.
Bununla birlikte, bitkinin gelişimi ve meyve vermesi
sırasında mekanik stresi en aza indirgemek büyük önem
taşır.

HORTOMALLAS® destek ağıyla
desteklenen domatesler

HORTOMALLAS® destek ağı bitkilerin
işlenmesiyle ortaya çıkan mekanik
stresin azaltılmasına yardımcı olur.
Kurulumu kolaydır ve ürünlerinize
destek olacak kuvvette, dayanıklı ve
eksiksiz bir destek sistemi sunar.
Domates yetiştiriciliğinde domateslere
iyi bir destek sistemi sağlamak, meyve
ağırlığının dalların kopmasına neden
olmasını önlemek için kaçınılmazdır.

HORTOMALLAS® destek ağının ekili domates fidelerine çift sıra halinde uygulanması
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