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Giriş
Evcilleştirme, arzu edilen özelliklere sahip bitkilerin seçimi yoluyla gerçekleştirilir. Bu tür bir seçim işlemi sonucunda
yetiştirilen bitkiler, evcilleştirme sendromu adı verilen şu gibi özelliklere sahip olur: Meyve büyüklüğünde ve
sululukta artış, tohum saçılmasında ve üreme yetisinde düşüş (1).
Solanaceae familyası (veya patlıcangiller) almaçlı yaprak dizilişine sahip otsu, çalımsı ve odunsu bitkilerdir. Bu bitki
familyası, Antarktika dışında dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. En fazla patlıcangil türüne Güney ve Orta
Amerika’da rastlanır. Bu familyaya şu bitkiler dâhildir:
1. Solanum cinsi, örneğin: Domates (Solanum lycopersicum) ve patlıcan (Solanum melongena).
2. Capsicum cinsi (biber), örneğin: Yıllık biber (Capsicum annuum), dolma biber, Jalapeño, habanero vb.
3. Güveyfeneri cinsi, örneğin: Tomatillo (Physalis ixocarpa). Her biri tarımsal açıdan çok önemli bitkilerdir
(2).
Terbiye
Günümüzde tarla ürünleri, ekili alan yüzeyini ve yetiştirilen sebzelerin kalitesini arttırmak amacıyla terbiye edilir.
Ekili tarım ürünlerinizi terbiye etmek, bitkilerin dengeli bir biçimde dağılmasını sağlar ve yaprakların güneş ışığı
emilimini arttır. Terbiye edilmeden yetiştirilen ürünlerde ise bu görülmez. Meyvelerin ağırlığı bitkinin eğilip
bükülmesine ve sonuç olarak meyvelerin nemli toprakla temas ederek mantar, bakteriyel veya virüs hastalıkları
geliştirmesine neden olabileceği için domates, acı biber ve biberlerin iyi bir terbiye sistemine ihtiyacı vardır. Öte
yandan, geleneksel terbiye yöntemleri (sırık ve rafya) büyük miktarda insan gücüne ihtiyaç duyar ve bitkilerin
yüksek oranda işçiler tarafından işlenmesine yol açar. Bir hektar domates tarlasını terbiye etmek için, metrekare
başına düşen fide sayısına ve fidelerin ulaşması istenen boya bağlı olarak ortalama 66 ila 70 kg rafta kullanılır.
1960’lar Avrupası’nda imal edilmeye başlanan polipropilen ağ sistemi terbiye yöntemlerini geliştirmiştir. Destek ağı
kullanan terbiye sistemleri dayanaklı oldukları gibi ekili ürünlere daha iyi destek sağlarlar. Son yıllarda ekili
ürünlerin iklimsel değişikler nedeniyle genellikle büyük kayıplara uğradığına şahit olduk: Bitkilerin eğilmesine neden
olan güçlü rüzgârlar ile yapraklara ve çiçeklere zarar veren şiddetli yağmurlar üretime ve ekili ürün kalitesine
önemli ölçüde zararlar vererek çiftçinin gelirini yok etti. İyi bir terbiye yöntemi kullanmak işte bu kayıpların önüne
geçebilir.

Net kurulum
HORTOMALLAS
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HORTOMALLAS ile Terbiye Etmenin Önemi
Sebze yetiştirmede rafya kullanmak oldukça yaygın bir
uygulama olmasına rağmen birtakım dezavantajları
beraberinde getirir:
 Terbiyeyi gerçekleştirmek büyük miktarda insan
gücüne ihtiyaç duyar.
 Bitkileri konumlarında sabitlemek yüksek oranda elle
müdahaleyi zorunlu kılar.
 Rafya kuruyarak dökülmeye başlar ve dökülen ince
tozlar meyveye yerleşir.
 Bir sıranın kopması tüm ürünlerin yıkılmasına neden
olabilir.
 Çok sayıda telden oluştuğu için bakteri ve küf için ideal
bir yetişme ortamıdır.

Rafya çok sayıda telden oluştuğu için bakteri ve küf için
ideal bir yetişme ortamıdır

Telli ağ destek sistemi, aşağıdaki avantajları sunduğu için bu konuda kilit bir rol üstlenir:






Kurulumu zor olmadığından zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
Bitkilerin işçiler tarafından işlenmesi minimuma indirilir.
Güneş ışığı gören yaprak sayısı artar.
Ekili ürün sıklığının arttırılmasına imkân tanır.
Havalandırmayı iyileştirerek küf ve/veya bakteri gibi patojenlerin gelişmesine olanak veren koşulları en aza
indirger.
 İyileştirilen destek sistemi virüs, küf ve/veya bakteriyel hastalıkların el yoluyla yayılmasını engeller.
 Bitkilerin muntazam biçimde gelişmesini, dezenfektanların daha elverişli bir ortamda uygulanmasını ve solüsyon
emilimin daha etkili olmasını sağlar.
 Ekinlerin budanması ve hasat edilmesi 25x25 cm kare alanlar içinde daha pratik ve verimli bir hale gelir.
Ing

HORTOMALLAS telli ağ destek sistemi budama ve hasat sırasında bitkilere zarar vermeden daha fazla hareket
özgürlüğü sağlayan ve böylelikle bitkilerin ömrünü uzatan 25 x 25 cm’lik karelerden oluşur.

25x25 cm kare HORTOMALLAS ağlarının budama ve hasat için önemi.
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Domates (Solanum Iicopersicum)
Kırmızı domates Yeni Dünyalı – Amerikalı bir bitki türüdür. Meksika, özellikle Veracruz ve Puebla
domates yetiştiriciliğinin anavatanı olarak kabul edilir. İspanyollar Amerika’ya vardıklarında domates
büyük oranda evcilleştirilmişti ve boyut, renk ve meyve düzenlemesi açısından gruplandırılabilecek
çok çeşitli meyveler verebiliyordu (6). Tohumu yassı, mercimek biçimde olup kökü birincil ve ikincil
köklerden oluşur. Çiçekleri sarı renktedir ve beş veya daha fazla çanakyapraktan, beş veya daha
fazla taçyapraktan ve beş veya daha fazla erkeklik organından meydana gelir. Meyvesi yuvarlaktır.
Rengi sarıdan kırmızıya kadar değişiklik gösterebilen meyvesinin belli belirsiz keskin bir tadı vardır.
Taze veya işlenmiş olarak tüketilebilir (6). Domatesler iyi miktarda ışıklandırmaya ihtiyaç duymakla
birlikte gün ışığı süresinden etkilenmezler. 20 ila 2000 m rakım arasında yetiştirebilirler. Optimum
sıcaklık gün içinde 30°C ve geceleyin 16°C olmalıdır (gece sıcaklığının 26°C’nin üzerinde olduğu
durumlarda meyveye dönmez). Günümüzde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Âlem: Plantae
Üst Sınıf: Tracheophyte
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Solanales
Familya: Solanaceae
Cins: Solanum
Tür: Solanum lvcopersicum L.

* Bu sınıflandırma verisine şu linkten erişilebilir:
http://www.itis.poviservlet/SinpleRpt/SinpleRpt?search topic=TSN&search value=521671

50’den fazla ülkede yetiştirilen domates, dünya çapında en çok yetiştirilen ürünlerden biridir. 2013
yılında Çin 50.522.200 tonluk üretimle domates üretimde birinci; Hindistan, Amerika Birleşik
Devletleri ve Türkiye ise 11.000.000 ila 18.000.000 tonluk üretimlerle sırasıyla ikinci, üçüncü ve
dördüncü olmuştur. Brezilya, İspanya ve Meksika 3.000.000 ila 4.000.000 ton arasındaki
üretimleriyle dünyanın ilk 10 domates üreticisi arasındadır (26). Domates üretimi temel ürünler
arasında Çin’de 11. sıradayken Amerika Birleşik Devletleri’nde 10. sıradadır (25).
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Patlıcan (Solanum melonqena)
Patlıcan olarak bilinen bu türün anavatanı Asya’nın tropik ve subtropik bölgeleridir. Henüz 1200
yılında Mısır’da ve ardından Akdeniz bölgesi ve Avrupa’nın geri kalanında yetiştirilmekteydi. Sıcak
ve kuru iklimleri seven patlıcan ortalama 23/25°C’ye, 10-12 saat gün ışığına (aksi durum çiçekte
dumura uğramaya yol açabilir), %50-65 nispi nem oranına ve pH değeri 6-7 arasında olan derin ve
tınlı toprağa ihtiyaç duyar (7). Tohum döngüsü 30 gün, dikim döngüsü ise 160 ila 180 gün
arasındadır. Tohumların yataklara ekimi için en iyi dönem Eylül ile Aralık ayları arası, dış ortama
dikimi için ise Ekim ile Ocak ayları arasıdır (21). Bir adet kazık kökü ve birkaç yan kökü olur (örtünün
5 cm derinine kadar). Gövdesi güçlü olup türe bağlı olarak 2-3 m yüksekliğe kadar erişebilir. Yaprak
sapları belirgindir ve geniş yaprakları almaçlı olarak dizilmiştir. Çiçekleri mor renktedir; meyvesi ise
uzun ve yuvarlak olup mor, siyah ve beyaz renkte veya alacalı beyaz (mor veya yeşil) gibi başka
renk kombinasyonlarında olabilir (28). Günümüzde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Âlem: Plantae
Üst Sınıf: Tracheophyte
Sınıf: Magnoliospida
Takım: Solanales
Familya: Solanaceae
Cins: Solanum
Tür: Solanum melongena L.
* Bu sınıflandırma verisine şu linkten erişilebilir:
http://www.itis.gov/serylet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30446
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Acı Biber (Capsicum annuum var. annuum L.)
Anavatanı Mezoamerika olan acı biber 6.000 yıl önce evcilleştirilmiştir. Bu türün Chiltepin veya
Pequin biberi gibi birçok yabani çeşidi de bulunmaktadır (3). Evcilleştirilmiş bir tür olan Capsicum
annuum var. annuum dünyanın en önemli tarım ürünlerinden biridir. Çok sayıda farklı isimle
bilinmesine rağmen temel grupları şöyle özetleyebiliriz: Dolma biber, Mirasol biberi, Jalapeño biberi,
Poblano biberi, Serrano biberi vb. C. annuum var. annuum türü Mezoamerika’da, tam olarak
Meksika’da evcilleştirilmiştir. En eski arkeolojik kalıntıları Tehuacán’da M.Ö. 6.500-5.500 yıllarına
dayanır (8).
Uzun ömürlü ve odunsu bir bitki olup senelik olarak yetiştirilir. Kökleri saçaklıdır ve boyu bir metreyi
aşabilir. Deniz seviyesinden 2.500 m yüksekliğe karar yayılmıştır ve yetiştirilebilir. Düşük sıcaklıklara
karşı duyarlıdır ve optimum sıcaklık ihtiyacı 24°C’dir (3). Günümüzde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Âlem: Plantae
Üst Sınıf: Tracheophyte
Sınıf: Magnoliospida
Takım: Solanales
Familya: Solanaceae
Cins: Capsicum
Tür: Capsicum annum L.

* Bu sınıflandırma verisine şu linkten erişilebilir:
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3049

2013 yılında Çin acı biber ve biber üretimine 15.800.000 tonla öncülük etmiştir. Meksika 2.159.348
tonla ikinci, Türkiye 2.159.348 tonla üçüncü olmuştur (26).
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Biber (Capsicum annuum var. annuum)
Dolma biber dünya çapında tüketilen bir tarım bitkisi türüdür (Capsicum annuum L.). Bu tür dolma
biber, biber veya Capsicum isimleriyle bilinir. Kökeni, Capsicum annuum L. türü yanında dört farklı
türün daha yetiştirildiği Peru ve Bolivya’ya dayanır. Şekil, büyüklük ve renk bakımından çeşitlilik
gösterirler (32, 33).
Odunsu bir bitki olan biber senelik olarak yetiştirilir ve boyu türüne bağlı olarak 75 cm’yi bulabilir.
Gövde iki yöne doğru dal verir ve dal veren gövdenin üzerindeki orta boy yaprakları yeşil renktedir.
Erkek ve dişi organları barındıran çiçekleri dal koltuklarında bulunurlar. Bu çiçekler ortalama olarak 1
cm büyüklüğünde olup beş taçyaprak, altı çanakyaprak, beş erkek organ ve bir dişi organdan
oluşurlar. Meyvesi biçim (yuvarlak, silindir, küp vb.) ve
birkaç gramdan yarım kiloya kadar ağırlık açısından
farklılık gösterebilir (33).
Tropik ve subtropik bir bitki olduğundan bu ürünün
ihtiyaç duyduğu ortalama sıcaklık 22-23°C’dir. 30°C
üzeri sıcaklıklar bitkiye zarar verip çiçeklerin dumura
uğramasına ve meyve kaybına yol açabilir. Verimli,
drenajı iyi, hafif asidik pH’lı ve bol sulanan toprakları
sever. Topraktaki besinlerin gübreleme yoluyla
dengelenmesi, budama sırasında uçlarından kesilerek
odunsu davranışlarının teşvik edilmesi ve boyu 60 cm ve
üzeri olan bitkilerin terbiye edilmesi tavsiye edilir (31).

Jalapeño Biberi (Capsicum annuum var. annuum)
Dünyada yetiştirilen çok sayıdaki acı biber türleri arasından, Jalapeño biberi Latin Amerika’da en çok
tüketilen türlerden birisidir. Bu acı biber çeşidi farklı türde topraklarda yetişebildiği gibi kumlu-tınlı
toprakları tercih eder. Toprağın drenajı, nem tutma kapasitesi ve havalandırması iyi olmalıdır
(34).Jalapeño biberinin ortalama optimum sıcaklık ihtiyacı gün içinde 22°C ve geceleyin 16.5°C’dir.
Daha düşük sıcaklıklarda bitki gelişimi yavaşlar ve çiçekler ölebilir (dumura uğrayabilir). 32°C
üzerindeki sıcaklıklar ise çiçeklerin ve meyvelerin kaybına yol açabilir (34).
Bu biber türü genellikle Jalapeño biberi olarak adlandırılsa da Cuaresmeño, Huachinango ve Chile
Gordo veya "tombul acı biberi" gibi isimlerle de anılır. Yukarıya doğru büyüyen gövdesi, koyu yeşil
dalları ve dal koltuklarında yetişen beyaz çiçekleriyle senelik bir tarım ürünüdür. Çiğ, pişmiş veya
işlenmiş halde tüketilebilir ve ekonomik açıdan tarım
sanayisinin en önemli acı biberlerinden biri olarak
görülmektedir (35).
Güney Amerika’ya yayılmış olan bu tür 1.500 ila 3.000 m
deniz yüksekliğinde yetişebilir. Meksika’da "Perón",
"Manzano (elma ağacı)", "Ciruelo (erik ağacı)", "cera (mum)"
veya "cenario" olarak adlandırılırken Guatemala’da
"Chamboroto" ve Güney Amerika’da "Rocoto" denir. Otsu ve
odunsu bir bitki olup boyu 3 m’yi bulabilir. Geniş ve kıvrımlı
yaprakları pürüzsüz ya da bol tüylü olabilir. Çiçekleri mor
renktedir. Anavatanının Bolivya olduğuna inanılır ve halen
And Dağları boyunca Bolivya Altiplano’sunda ve
Kolombiya’da yetiştirilir (35).
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Habanero Biberi (Capsicum Chinense)
Bu acı biberin ilk olarak Amazonlarda evcilleştirildiği
düşünülmektedir. C. Chinense türünün en simgesel
biberi Peru, Ekvator ve Brezilya gibi ülkelerde
yetişen Habanero biberidir. Yaklaşık 14.5 m
boyunda olup boğumu başına iki veya daha fazla
çiçek düşen odunsu bir bitkidir. Renkleri kırmızımsı
kahverengiden turuncumsu sarıya ve limon sarısına
kadar farklılık gösterdiği gibi çok farklı şekillerde de
olabilir (35). Bu tür Meksika, Orta Amerika, Amazon
bölgesi ve Brezilya gibi tropik bölgelere iyi uyum
sağlar. Tohumları dışarıya ekilmeden önce
genellikle büyüme ve gelişme için doğru koşulları
sağlayabilen tohum yataklarında yetiştirilir.
Tohumların ekildiği zeminin drejanı iyi olmalıdır. Bu tür, deniz seviyesinden 2.700 m’ye kadar
yetişebilir ve sağlıklı büyüyüp iyi ürün verebilmek için 750 ila 1000 mm yağışa ihtiyaç duyar. Eğim
oranı %5’in altında olan düz veya engebeli yüzeylerde daha iyi gelişir. Düşük tuzluluk oranına
tolerans gösterebilir, ancak ihtiyaç duyduğu optimum pH değeri 6,5’tir (35).

Manzano Biberi (Capsicum pubescens)
Bu tür Güney Amerika boyunca yaygın olarak ve deniz
seviyesinden 1.500 m ila 3.000 m arasında yetiştirilir.
Meksika’da "Peron" veya şeklinden dolayı “elma” anlamına
gelen "Chile Manzano", Güney Amerika’da ise "ruqutu" veya
"rukutu" (Rocoto) adıyla bilinir. Otsu ve odunsu bir bitki olup
boyu 3 m’yi bulabilir. Geniş ve kıvrımlı yaprakları pürüzsüz ya
da bol tüylü olabilir. Çiçekleri mor renktedir. Anavatanının
Bolivya olduğuna inanılır ve halen And Dağları boyunca
Bolivya Altiplano’sunda ve Kolombiya’da yetiştirilir (35).

Altyazılar: Manzano biberi veya Rocoto.

Boğumlarda büyüyen mor çiçekler.
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Tomatillo (Physalis philadelphica Lam.)
Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem olarak bilinen bu tür Tomatillo, yeşil domates ve
Miltomate vb. isimlerle de anılır. İspanyolların kıtaya varışından önce Mezoamerika’da yetiştirilmekte
olan bir patlıcangildir. Ülkenin her tarafındaki yabani alanlarla yetiştirilebildiği veya bulunabildiği için
Güney Meksika’da evcilleştirildiği düşünülür. Yıllık otsu bir bitki olup boyu 13 ila 60 cm arasında
değişir (13,14). Yan kökleri de olan bir kazık kökü vardır ve kök 60 cm’yi bulabilir. Gövdesi tabanda
otsu veya odunsu olabileceği gibi takoz şeklindedir. Yaprakları düz olup sınırları düzensizdir ve
almaçlı olarak dizilmiştir. Çiçekleri yıldız biçimdedir ve sarı veya beyaz ve mor renkte olabilir.
Yeşilimsi sarı bir renkteki yuvarlak meyvesi kaliksin altında bulunur (29). Günümüzde şu şekilde
sınıflandırılmaktadır:

Âlem: Plantae
Üst Sınıf: Tracheophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Solanales
Familya: Solanaceae
Cins: Physalis
Tür: Physalis Philadelphica Lam.

* Bu sınıflandırma verisine şu linkten erişilebilir:
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=529632
2014 yılı verilerine göre toplamda 46.524,59 hektar ekili alanda 12.7943 dolar değerinde 661.141,11
ton üretilmiştir (4). Kırmızı domates üretimi daha yaygın olsa da 2014 yılında iki ürünün ekili alan
miktarı arasındaki fark yalnızca 5.850.32 hektardı. Bu veri, bu tarım ürünü piyasasının büyümekte
olduğuna işaret eder (4).
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Bitkilerde Mekanik Stres Nedir ve
HORTOMALLAS ile Terbiye Yoluyla Nasıl Azaltılır?
Mekanik stres bitkilerde ortamları nedeniyle doğal olarak oluşabilir. Bitkiler, yağmur ve şiddetli
rüzgâr gibi doğal koşullarla sürekli temas halindedir ve bu koşullar, bitkilerin üzerinde belli bir
miktarda strese yol açarak bitki morfolojisinde “biçimlendirici faktör” veya diğer bir deyişle mekanik
stres görevini üstlenebilir. Doğal koşullardan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, etkilenen bitkinin
ve her bir bölümünün büyümesini kısıtlar. Tarımda, terbiye etmek gibi başvurulan tarımsal
yöntemler de doğal etmenler nedeniyle yaşanan strese ek olarak bitkilere önemli miktarda mekanik
stres yükler. Bu durumda bitkilerin normal gelişimleri iki veya üç gün sekteye uğrar (9,10).
Terbiye etmek temel bir tarımsal yöntemdir.
Havalandırmaya destek olduğu gibi mikroortamı
iyileştirerek nem kaynaklı hastalıklara yol açan
koşulların oluşma riskini düşürür. Terbiye işlemi,
odunsu olmalarına rağmen domates, patlıcan, acı
biber, Tomatillo ve biber bitki türlerine meyvelerinin
zarar görmesini ve gövdelerinin ağırlık nedeniyle
eğilmesini engelleyerek büyük yarar getirir (16). Öte
yandan, bir bitkiye rafya ile veya gerilimi ayarlamak
için yapılan her müdahale mekanik strese yol açar
ve bitkinin enerjisini yaprak ve meyvelerinin
gelişiminden ziyade zararın giderilmesine yönlendirir.
Aynı şekilde, yeniden konumlandırmak üzere bir
bitkiye elle müdahale edildiğinde bitki kendisini
bütünüyle yeniden uyum sağlayarak optimal güneş
ışığı ve havalandırmadan faydalanabileceği bir
konum bulmaya adar. Bu yöntem büyük miktarda
insan gücü gerektirir ve elle müdahalenin artmasına
neden olarak bitkilerin maruz kaldıkları mekanik
stresi ve aynı zamanda üretim masraflarını arttırır (9)
(Daha fazla bilgi için mekanik stresin domates bitkisi
üzerindeki etkileri hakkındaki el kılavuzumuzu inceleyin).

Bitkileri elle işlemek mekanik stres yaratır

Bitkilerin geleneksel terbiye yöntemleri kullanılarak bağlanmasından kaynaklanan mekanik stres
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Ayrıca bitkilerde stres yaratmanın dışında, tarla işçileri el yoluyla bulaşan hastalıkları da taşıyabilirler
(diğer bir değişle, hastalıklı bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bir bitkiye dokunarak hastalığı
bulaştırabilirler). Buna doğrudan temasla bulaşma veya mekanik bulaşma denir. Bitki
patojenlerinden kaynaklanan bu hastalıklar çok sayıda semptoma yol açarak üretim ve ürün
veriminin düşmesine neden olabilir. Semptomlar, bozuk şekilli meyvelerden ürünün kısmen veya
tümden kaybına kadar değişiklik gösterebilir. Bu grubu oluşturan ajanlar şunlardır: küfler, bakteriler,
yuvarlak solucanlar ve virüsler. Mekanik bulaşmaya örnek olarak Tütün Mozaik Virüsü (TMV)
verilebilir. Bu virüs hastalıklı bitkilerle temas sonucunda patojenin bulaştığı el veya kıyafetler yoluyla
taşınabilir. Kullanılan araç ve gereçler de kontaminasyona uğrayarak hastalığı bulaştırabilir.
Bu nedenle telli ağ destek sistemi (telli destek veya telli terbiye olarak da bilinir) gibi yeni terbiye
yöntemleri bitkiler üzerinde yaratılan işçi kaynaklı mekanik stresi önemli ölçüde azaltır ve özgür bir
biçimde gelişmelerine izin verir. Aynı zamanda, mekanik olarak bulaşan hastalıkların (işçiden
bitkiye) yayılmasını önler.
Sağlık protokolü/önlemleri:

8.
9.

10.
11.
12.

13.

1. Satın aldığınız tohumlara dair doğruluğundan emin
olduğunuz şu gibi bilgileri kayıt altına almalısınız: Tohumların
kaynağı; elde edilme, dağıtım ve saklanma koşulları; beklenen
ürün miktarı; meyve özellikleri; çimlenme oranı ve patojenlerden
koruma yolları.
2. Daha önceden hangi ürünlerin ekildiğini, hangi
kimyasalların kullanıldığı ve herhangi bir hastalık olup olmadığını
bilmek önemlidir. Mikroorganizmalara dair birçok araştırma
toprağın ekime hazır olduğundan emin olmak için ağır metal
varlığı, besin maddesi miktarı vb. ölçümlerinin yapılmasını tavsiye
eder.
3. Sulama ve drenaj kanalları düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
4. Toprağın yumru haline gelmiş parçalardan kurtulması ve
havalandırılmasının sağlanması için sürülmesi gerekir.
5. Sulamayı daha iyi bir hale getirmek ve iyi bir drenaj
sağlamak için suyolları açın (taşkınları da önler).
6. Kullandığınız tarım ilaçlarının dozajını ve ne zaman
uygulandığını kayıt altında tutun.
7. Yabani otları kontrol altına almak ve su tasarrufu yapmak
için yatak hazırlamak tavsiye edilir.
Cucurbitaceae ve Solanaceae gibi bitkiler mutlaka terbiye edilmelidir.
Fidelere (dış ortama dikim sırasında) veya bitkilere (tarımsal uygulamalar sırasında)
dokunmadan önce ve sonra bir bitki patojenin kontamisyonuna uğramalarını engellemek
önemlidir. Bu nokta özellikle bitkilerin hastalıklara en yatkın olduğu fideleme aşamasında çok
önemlidir.
Sulama amacıyla su depolamak için kullanılan kaplar ve drenaj kanalları sürekli olarak
gözlem altında tutulmalıdır.
Telli ağ destek sistemleri yanında hastalanma riskini azaltmak için damla sulama yöntemi
tavsiye edilir.
Kimyasal gübreler güvenli bir yerde saklanmalı ve her bir gübrenin menşe kanıtı olmalıdır.
Toprak ve yaprak analizleri yapılarak optimal toprak koşullarının sağlanması için gerekli
besin maddeleri belirlenmelidir (30).
Organik gübre kullanımında gübreleme, pastörizasyon, termal kurutma, ultraviyole ışıma,
alkali ortamlardaki çözünümü vb. dikkatle takip edilmeli ve Sağlık Bakanlığı (COFEPRIS)
tarafından veya IS0017025 onaylı laboratuvar testlerinden geçmelidir.
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14. Organik gübreler ekim alanından ayrı bir yerde depolanmalı ve kullanılmalıdır.
15. Artıklar için özel bir alan belirlenmelidir.
16. Evcil veya yabani hayvanların ekim alanına girmesini önlemek için fiziksel veya canlı varlıklar
uygun yerlere yerleştirilmelidir.
17. Gübreleme ve kimyasal uygulamalar (herbisit ve pestisit) sırasında işçiler her bir ürünün
nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve işçilere gerekli güvenlik donanımı
sağlanmalıdır. Her bir ürünün karıştırılması için özel bir kap kullanılmalıdır.
18. İçine kimyasal tarım ürünlerini koymuş olduğunuz
boş kaplara üçlü yıkama yöntemi uygulanması tavsiye
edilir. Bu yöntemde kabın dörtte birini suyla doldurulup
kapağı kapatıldıktan sonra 30 saniye süreyle çalkalanır ve
boşaltılır. Bu işlem üç kere tekrar edildikten sonra kap
parçalara ayırılarak geçici olarak bir yerde saklanabilir ve
daha sonra bir toplama merkezine iletilebilir (30).

Ekili ürünün kenarındaki canlı
engeller (çiçekler)

Clavibacter michicianensis subsp. Michipanensis

(Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni)
Domateste

• Hastalığın başlangıcında semptomları gözle görülemese de
birkaç gün içinde üründe şunlar gözlemlenir:
• İlk olarak alt yapraklar, daha sonra üst yapraklar hızlı bir
biçimde sararmaya başlar.
• Yaprak saplarına doğru ilerleyen gövde nekrozu oluşur.
• Meyvelerde kuşgözü lekesi olarak bilinen ortası kahverengi, çevresi
beyaz haleli yuvarlak lekeler oluşur. Bu aşamadan sonra oluşan
nekroz sonucu bitki kurur (11,12).
Clavibacter’i Önlemek
Alt yaprakların sararması

•
•
•
•
•
•

Bakteri, küf veya virüs içermeyen temiz tohum satın alın.
Bakterinin oluşumunu önlemek için toprak analizi yapın.
Bitkilerin çimlendirmesinde, naklinde ve bakımında kullanılacak gereçleri sterilize edin.
İyi bir drenaj sistemiyle fazla nem oluşmasını engelleyin.
Arkların arasındaki yabani otları düzenli olarak temizleyin.
Ürünle temas eden aletleri temiz tutun (bir bitkiden diğerine geçerken veya en azından arklar
arasında temizleyin.
• Ürün rotasyonu bakterinin bulaşma riskinin azaltılmasına yardım eder (22,12).
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Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria) biber ve

domateste:
•
•
•

Bu hastalık yüksek sıcaklık ve nem koşullarında ortaya çıkar.
Semptomları zamanla kahverengiye dönüşen ve etrafında
mor bir halka olan koyu yeşil, düzensiz lekeler olarak
ortaya çıkar.
Hastalığa yakalanmış bitkide yaprakların dökülmesine
neden olarak ürün hasadını olumsuz yönde etkiler
(15).
Domates yapraklarında beneklenme

Bakteriyel Lekeyi Önlemek:

• Patojen içermeyen tohum satın alın
• Tarlayı eski hasatların kalıntılarından temizleyin.
• Ürünle temas eden aletleri temiz tutun (bir bitkiden diğerine geçerken veya en azından arklar
arasında temizleyin.
• Bitkiler ıslakken müdahale etmeyin, böylelikle bakterinin yayılmasını önleyebilirsiniz.
• Ürün rotasyonu bakterinin bulaşma riskinin azaltılmasına yardım eder (15).
Tütün Mozaik Virusü (TMV).

Domates meyvesinde lekelenme

•
Tarımda en iyi bilinen virüslerden biri olan TMV tütün ve
domates yanında birçok başka patlıcangili de etkiler. Bu hastalık
yalnızca temas yoluyla bulaşır (bitkiden bitkiye veya işçiden
bitkiye) (18).
•
Temel özelliği yapraklarda yol açtığı beneklerdir.
•
Ayrıca anorm al büyüm eye yol açar.
•
Yapraklarda deformasyon yaratır .
•
Bu hastalığa yatkın bitkilerde yaprak nekrozu hastalığın
bitkiye bulaşmasıyla birlikte hızlı bir biçimde gerçekleşebilir (19).

TMV’yi Önlemek:
•
Tarlanın eski hasatların kalıntılarından temiz olduğundan emin olun.
•
Bitkilere dokunmadan önce ve bitkiler veya arklar arasında geçiş
yaparken aletlerin ve işçilerin ellerinin temiz olmasına dikkat edin.
• Patojen içermeyen ve bu tür virüse karşı dayanıklı
tohum satın alın (20).
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Domates Cüce Çalılık Virüsü (TBSV).

•

•
•

1935’te Birleşik Krallık’ta keşfedilen TBSV
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey
Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde
bulunur.
Yapraklarda yuvarlak nekrotik lezyonlar oluşur
(enfekte olduktan 5 gün sonra) ve yapraklar
zamanla sarararak dökülür.
Enfeksiyonun sistematik olduğu durumlarda yeni
yapraklar uçlarından bükülür (23).

TBSV’yi Önlemek:
•
Patojen içermeyen tohum satın alın.
•
Ekili alanı ve yanındaki alanlarını temiz tutun.
•
Bitkilere dokunmadan önce ve bitkiler veya arklar arasında geçiş yaparken aletlerin ve işçilerin
ellerinin temiz olmasına dikkat edin.
•
Ürün rotasyonu bakterinin bulaşma riskinin azaltılmasına yardım eder (23,24).

Antraknoz (Colletotrichum coccodes)
•
Bu mantar eski ekimlerin kalıntılarında uzun süre
muhafaza edilebilir ve gövde, yaprak ve meyvelerde
kendini gösterir.% 85 ila %100 arası nem oranı ve 2 ila 27
derece sıcaklık mantarın gelişmesi için optimum
koşullardır.
•
Meyvelerin kalitesini bozar ve meyveler nakliyat
sırasında kolaylıkla zarar görür.
•
Meyveleri taze tutmak güçleşir.
•
Olgun meyvelerde lezyonlar 5-6 gün içinde gözle
görülür hale gelir (21, 27).

Olgun meyvelerde nekrotik lezyonlar

Antraknozu Önlemek:
•
Patojen içermeyen ürün satın alın.
•
Ürününüzü ekerken iyi bir drenaj kurun.
•
Ürün rotasyonu uygulayın.
•
Bitkilere dokunmadan önce ve bitkiler veya arklar arasında geçiş yaparken aletlerin ve işçilerin
ellerinin temiz olmasına dikkat edin.
•
Toprağı önceki ekimlerin kalıntılarından temizleyin (21,27).
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Patates X Virüsü (PVX) - Biberde.
•

Bu virüs çok çeşit patlıcangilde barınabilir. Genel
olarak semptomları şöyledir:
Uç yapraklarda lekelenme kolaylıkla görülebilir. Bu
lekeler daha sonra nekrotik bir hale gelerek
kahverengiden koyu kahverengiye veya neredeyse
siyaha dönebilir.
Yaprak dökümüne neden olan yaprak sapı
nekrozu görülebilir.
Çiçek ve meyve nerkozu da meydana gelebilir.
Virüs bitkilerde bodur bir gelişime, yaprak
lekelenmesine ve yapraklarda şekil bozukluğuna
neden olabilir. Kesin semptomlar bitkinin yaşına
ve enfeksiyon süresine bağlı olarak farklılık gösterir (17).

•

•
•
•

Domates yapraklarında nekrotik lekeler.

PVX’i Önlemek:
•
Patojen içermeyen ürün satın alın.
•
Ekili alanı ve yanındaki alanların yabani otlardan temizleyin.
•
Bitkilere dokunmadan önce ve bitkiler veya arklar arasında geçiş yaparken aletlerin ve işçilerin
ellerinin temiz olmasına dikkat edin.
•
Ürün rotasyonu uygulayın (24).

Tütün Halkalı Leke Virüsü (TRSV).
•
Yakın zamana kadar Orta ve Kuzey Amerika’ya
özgü olan bu virüs günümüzde Birleşik Krallık, Ukrayna,
Çin, Macaristan, İtalya, Hindistan, Japonya yanında başka
ülkelerde de rastlanır. Sebzeleri, süs bitkilerini ve yabani
otları etkiler.
•
Yaprak larda küçük nekrotik lek eler belirir.
•

D am a r n ek r o zu g ö r ü l ü r .
Yapraklarda epinastiye (yaprak üst
yüzeyinin bombeleşmesi) neden olur.

•

Küçük nekrotik lekeler ve yaprakların kıvrılması
görülebilir.

TRSV’yi Önlemek:





Patojen içermeyen tohum satın alın.
Ekili alanı ve yanındaki alanları temiz tutun.
Bitkilere dokunmadan önce ve bitkiler veya arklar arasında geçiş yaparken aletlerin ve işçilerin
ellerinin temiz olmasına dikkat edin.
Kontaminasyon riskini düşürmek için ürün rotasyonu uygulayın (23, 24).
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HORTOMALLAS Telli Ağ Destek Sisteminin
Kurulumu
Aşağıda HORTOMALLAS19 telli ağ destek sisteminin kurulumunda takip edilebilecek bir seri adımdan
söz edeceğiz. Bu adımlar her çiftçinin terbiye metoduna göre adapte edilebilir.
Malzemeler:
Direkler: Tahta, metal, bambu vb. direkler kullanılabilir. Direk uzunluğu yetiştirilen ürüne (ne kadar
uzayacağına) ve ekileceği toprağın cinsince (kumlu, tınlı, killi vb.) bağlı olarak değişiklik gösterir.
Direk uzunlukları 2,20 ila 2,50 m arasında olabilir.
Kazıklar: Tahta veya başka bir malzemeden küçük direkler kullanmak, ağın gerilimini muhafaza
etmesine ve direklerin sabit kalmasına yardımcı olur. Ebatları, toprak cinsine göre değişiklik
gösterecektir.
Üst gerilim teli: Bu ekili ürünün dengesine ek destek sağlar ve genel olarak kabakgiller gibi
sarmaşık veya tırmanıcı bitkilerde kullanılır.
HORTOMALLAS ağı: Ağ ebatı her bir ekili ürünün ve/ve cinsinin maksimum boyuna göredir. Ağ rafya
veya plastik bağlar yardımıyla direklere tutturulabilir.
1.- Direkler, çiftinin kriterine ve görüşüne göre
kayda değer bir derinliğe (40 ila 60 cm arası)
gömülmelidir. Direkler arası mesafe de yetiştirilen ürüne
ve çiftçinin görüşüne göre farklılık gösterecektir (1,5 ila 8
m arasında olabilir). Diğer etmenler ürün cinsine, toprak
koşulları (kumlu, tınlı vb.) ve kullanılan gerilim ipliği.

2A. Kazık arkın iki ucunda direklerin karşısına
yerleştirilebilir. Gerilim teli, etrafına dolandıkları
direkler üzerinden kazıkları birbirine bağlamada
kullanılır. Bu direklerin kuvvetini ve dengesini
arttırır.

2B. Her arkın iç kısmındaki ilk ve ikinci direkler
arasına ek bir direk yerleştirilebilir. Daha sonra tel her
bire direğe dolanarak tüm direkler güvenli bir
biçimde bağlanana kadar işleme devam edilir.
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3. Daha sonra telli ağ ark boyunca açılır ve rafya yardımıyla direklere sabitlenir (bu işlem tek tek
bağlayarak yapılabileceği gibi ağı her bir direğin etrafında dolayarak da yapılabilir). Yerden 20 ila 30 cm
mesafe bırakmak tavsiye edilir, çünkü bitkiler ancak bu boydan sonra telli ağ desteğine ihtiyaç duyarlar.
Not: Gerilim telini ağın ilk ilmeğine bağlamanızı tavsiye ediyoruz (her bir kare için ayrı bağlar kullanarak
veya teli bir mandalın içinden geçirerek). Bu kavun, karpuz, kabak ve salatalık gibi ürünlere daha iyi
destek sağlayacaktır.

Ayrıca, acı biber, domates, patlıcan, tomatillo yetiştirmede kullanılan farklı bir yöntem daha vardır: Çift
sıralı telli ağ destek sistemi (“V”, sandviç veya çift yönlü sistem).

Çift sıralı bir ağ destek sistemi kurulumu ve ağların
bağlanmasının yakın çekim bir görüntüsü
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Patlıcangillerle Çift Ağlı Destek Sistemi Kullanmak
Sürekli olarak değişen hava koşulları, ekili tarım ürünlerini şiddetli rüzgârlar ve fırtınalara maruz bırakır. Sel
basmasına neden olabilecek bu durum bakteriyel ve mantar hastalıkları için elverişli bir ortam yaratır. Hava
koşullarındaki değişimlerin çiftçileri bu şekilde etkilemesinin önüne geçmek için ekili ürünleri terbiye etmek
hayati önem taşır.

Domatesin üst
dalları, rafya desteği
kullanıldığı için
meyvenin ağırlığını
taşıyamıyor.

HORTOMALLAS
telli ağ destek
sistemiyle terbiye
edilmiş domatesler

Acı biber, domates, patlıcan ve
tomatillo terbiye edilmesi gereken,
daha da önemlisi iyi bir destek
sistemine ihtiyaç duyan ürünlerdir.
Çünkü meyveleri üst dallarını ve
gövdesini büküp ürüne ciddi zarar
verir. Dahası, meyvelerin ağırlığı
güçlü rüzgârlarla bir araya gelince
ana gövdenin kırılmasına yol açarak
bitkinin ölümüne neden olabilir.

Budama, bitkileri filizlenmeye teşvik ederek ürün gelişimi ve çiçeklenme üzerinde olumlu etkiye yol açtığı
için önemli bir tarımsal uygulamadır. Aynı zamanda bitkilerin hava almasını kolaylaştırarak üretimi arttır
(yaprak ve dalların kuruyan veya bozulan kısımların uzaklaştırılmasıyla). HORTOMALLAS destek ağı,
budama ve hasadın bitkiye zarar vermeden kolaylıkla yapılmasına izin veren ve böylelikle bitki ömrünü

uzatan 25 x 25 cm ebadındaki karelerden oluşur.

Rafya ve telli ağ destek sistemi
kullanımında patlıcanlara elle
temas edilmesi.

Çift sıralı ağ destek
sistemiyle terbiye

HORTOMALLAS telli ağ destek sistemi aynı zamanda “V” veya “sandviç” forumda da kullanılabilir
(çift sıralı sistem). Ağ destek sistemi uygulamasında bu seçeneğin kullanılması ekili sebzeler
(patlıcangiller) için daha iyi bir destek sağlar. Çift sıra, dallara ve meyvelere “kişiselleştirilmiş bir destek”
sunar. Diğer bir deyişle, her bir dal ve/veya meyve yaralanmalar, bükülen dallar ve meyve boğulması
nedeniyle meyve kaybını önleyecek bir destek görür. Ek olarak, destek sistemi sayesinde bitkilerin
sürekli olarak elle işlenmesine gerek kalmaz. Bu da sonuç olarak mantar, virüs ve/veya bakterilerin
mekanik yoldan yayılmasını engeller. Hastalıklar fiziksel temas sonucu yayıldıkları için bu duruma
mekanik bulaşma denir. İşçinin bir mantar, virüs veya bakteri cinsiyle enfekte olmuş bir bitkiye
dokunduktan sonra sağlıklı bitkilerle temas ettiği durumda, hastalık yayılır. Aynı durum hastalıklı
bitkilerle temas halinde olabilecek gereç ve nesnelerin sağlıklı bitkilerde kullanılması için de geçerlidir.
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