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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsanoğlu, verileri yıllardır belli algoritmalar altında saklamaktadır. Devasa boyutlarda
verilerin bir arada tutulması, istendiğinde bu verilere ulaĢılması sorunları gün geçtikçe daha
ciddi çözümlerin getirilmesi gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Bu amaçla çeĢitli veri tabanı
yönetim sistemi türleri ortaya çıkmıĢ ve bu tip programlar geliĢtirilmiĢ ve hatta geliĢtirilmeye
devam edilmektedir.
Biz bu modülde hızla geliĢmekte olan, büyük çapta veri depolama ve sorunsuzca
sorgulama yapabileceğimiz veri tabanı yönetim sistemi olan PostgreSQL veri tabanını,
yönetim sisteminin kurulumunu, veri tabanı oluĢturulması ve bu veri tabanı içinde
sorgulamalar yapmayı anlatmaya çalıĢacağız.
Modülde siz öğrencilere bu konularda çok da detaylı olmasa da bilgiler verilecektir.
Modül bittiğinde bir veri tabanı yönetim sistemi olan PostgreSQL programını kullanmayı
öğreneceksiniz. Ayrıca ortak bir platform olan veri tabanı sorgulama dili olan SQL ile veri
tabanı içindeki tabloları sorgulayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak harç
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Bölgenizde harç üreten yerleri geziniz.
Kullanılan materyalleri tespit ediniz.
Malzemeleri nasıl hazırladıklarını inceleyiniz.
Harcı nasıl hazırladıklarını inceleyiniz.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. HARÇ HAZIRLAMA
1.1. Harç Hazırlamanın Önemi
Bitkiler toprakta yaĢayan hareketsiz varlıklardır. Bu nedenle bitkilerin su ve besin
maddesi ihtiyaçlarının hazır olarak sunulduğu iyi bir yetiĢme ortamı hazırlamak gerekir.
Özellikle bitkilerin ilk geliĢim devreleri olan fide dönemlerinde hazır besin maddelerinin
önemi daha da artmaktadır.
Ġçinde bol su ve besin elementlerini bulunduran, iyi havalanan, yüksek drenaj özelliği
gösteren, pH derecesi 6,5–7,5 olan harçlar, bitkiler için iyi bir yetiĢme ortamı
oluĢturabilmektedir.
Bu özelliklerinin yanında harçların kullanımı, aĢağıdaki özellikleri nedeni ile son
yıllarda artmıĢtır.

Gübrelemeye ihtiyaç duyulmaması

ĠĢlemeye ihtiyaç duyulmaması

Yabancı ot, böcek ve hastalık etmeni taĢımaması

Yüksek verim sağlaması

ĠĢçilik masrafının az olması

Hafif olması

Kolay kontrol altında tutulması

1.2. Harç ve Çoğaltma Materyalleri
Bitki yetiĢtiriciliğinde kullanılan toprak, baĢlı baĢına yeterli bir kaynak değildir.
Toprak, bazı materyallerle karıĢtırılarak bitki için uygun bir harç hâline getirilmelidir. Bu
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harçları hazırlarken yapılacak hatalar ürün, zaman ve emek kaybına neden olacaktır. Bu
nedenle öncelikle harçların hazırlanmasında kullanılan materyalleri tanımak gerekir. AĢağıda
yaygın olarak kullanılan harç karıĢımlarını oluĢturan materyaller üzerinde durulacaktır.

1.2.1. Toprak
Bitkileri yetiĢtirmek için hazırlanan harçlarda belli oranlarda toprak bulunmaktadır.
Bitki toprağı katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin karıĢımından meydana gelmiĢtir.
Toprağın katı kısmı organik ve inorganik maddelerden oluĢur. Organik kısmı canlı ve
cansız organizmalardan inorganik kısmı ise kum ve kayaların parçalanması sonucu oluĢan
maddelerden oluĢur.
Toprağın sıvı kısmında besin maddeleri ve su bulunmaktadır.
Oksijen ve karbondioksit içeren toprağın gaz kısmı da bitkilerin büyümesi için çok
önemlidir. Gaz kapsamı yeterli olan topraklarda bitki kökleri daha iyi geliĢmekte ve aerobik
mikroorganizmalar (oksijenli ortamda çalıĢan) iyi çalıĢmaktadır.
Topraktaki su kadar havanın da uygun oranlarda bulunması çok önemlidir. Çünkü
bitkiler suya olduğu kadar havaya da ihtiyaç duyar. Topraktaki su fazlalaĢtıkça hava oranı
azalır. Drenajı yetersiz olan topraklarda bitkilerin kökleri olumsuz etkilenmekte ve kök
geliĢimi yavaĢlamaktadır. Ayrıca maddelerin ayrıĢması yavaĢlamaktadır.

Resim 1.1: Bahçe toprağı

Kum, silt ve kil toprak yapısında belirli oranlarda bulunmalıdır. Toprağın bütün
kütlesi içinde inorganik parçaların oranı, toprak biliminde toprak bünyesi terimiyle ifade
edilmektedir.
Bitkilerin yetiĢtirilip büyütülmesinde bitki cins ve türlerine göre değiĢen farklı toprak
bünyesine ihtiyaç duyulur.
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Harç hazırlarken kullanılacak toprak, kumlu-tınlı veya tınlı yapıya sahip olmalıdır.
Kumlu ve killi topraklar bitki yetiĢtirmek için çok elveriĢli değildir. Tınlı topraklar ise kumlu
ve killi toprakların arasında bir yapıya sahip olduğu için harç karıĢımlarında tercih edilir.
Tınlı ve kumlu-tınlı topraklar hem su hem de besin elementleri depolayabilmekte, aynı
zamanda su ve hava hareketi sağlayabilmektedir.
KarıĢtırılmadan önce toprağın tuzluluğu ölçülmeli, yüksek ise yıkanmalı veya
tuzluluğu düĢük baĢka bir toprak kullanılmalıdır.
Harç toprağı yaklaĢık % 20 dolayında kil içermeli ve pH 5.5 - 6.5 arasında bir
değerine sahip olmalıdır.
Toprakta iyi bir agregasyon (toplanma, bir araya gelme) olmalıdır. Agregatlar kararlı
olmalı; toprak ıslandığında parçalanmamalı ve dağılmamalıdır. Toprak yeterince organik
madde kapsamalıdır.

1.2.2. Çiftlik Gübresi
Çiftlik gübresi ya da ahır gübresi organik gübrelerin en önemlisidir. Genellikle sığır,
at, koyun, keçi gibi hayvanların katı ve sıvı dıĢkıları ile yataklık olarak kullanılan sap saman
gibi materyallerden oluĢur.
Çiftlik gübresinin bileĢimi hayvanların cinsi, gübrenin ahır ve gübrelikte saklama
durumu, gübredeki katı ve sıvı dıĢkı oranı gibi etmenlere bağlı olarak değiĢmektedir. Bu
nedenle ahır gübresi için belirli bir bileĢim vermek güçtür.
Çiftlik gübrelerini soğuk gübreler ve sıcak gübreler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.
Sığır ve manda gübreleri bünyesinde yüksek oranda su içerdiğinden taze iken
çürümesi sırasında düĢük sıcaklık verir. Bu gübreler soğuk gübrelerdir. Kumlu topraklar için
uygundur.
At, koyun, tavuk ve kuĢ gübreleri ise bünyesinde az su içerdiğinden taze iken
çürümesi sırasında yüksek sıcaklık verir. Dolayısıyla bu gübreler de sıcak gübrelerdir. Sıcak
gübrelerin fazla miktarda azot ve fosfor kapsaması ve hızlı etki etmesi nedeniyle Ģerbet
Ģeklinde verilmesi daha uygundur. Ağır killi topraklarda kullanılır.
Harçlar için kullanılmaya en uygun ahır gübresi, sığır gübresidir. Taze hâldeki çiftlik
gübresindeki tuz miktarı yüksek olduğundan hemen kullanılmaz. Gübreliklerde en az bir yıl
çürütülmelidir. Üzerinde çıkan otların çokluğu ve geliĢmesi pratik olarak gübrenin iyi
olduğunu gösterir.
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Harca karıĢtırılan ahır gübresi yalnız bitkiye besin maddesi sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda bitkinin daha iyi geliĢimi için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
de olumlu yönde etkiler.
Bu etkiler Ģu Ģekilde sıralanabilir:












Harcın su tutma kapasitesini artırır.
Harcın yapısını düzeltir ve kolay tava getirir.
Harcın havalanmasını artırır.
Harcın çabuk ısınıp tava gelmesini sağlar.
Besin maddelerinin tutulmasını sağlar.
Haçta mikrobiyolojik aktiviteyi artırır.
Harcın pH’ını düzeltir.
Tuzlu ve alkali harçlarda aĢırı kirecin zararlı etkisini giderir.
Bitkilerin besin maddelerini daha kolay almalarına yardımcı olur.
Suni gübrelerin toksik etkilerini giderir.
Harcın bitki besin elementi kapsamını artırır.

1.2.3. Kum
Harca ilave edilen önemli bir materyal olan kumun esas maddesi silistir. Geçirgen
olmasından dolayı havalanmanın ve drenajın iyi olduğu bir büyüme ortamı sağlar. Bununla
birlikte bir harca karıĢtırıldığında daha çabuk karıĢıma giren baĢka materyallerin fiziksel
özelliklerinin etkisinde kalarak hep aynı sonucu vermeyebilir.
Eğer kumun karbonat oranı fazla ise harcın pH’ını yükseltir. Ġz elementlerin ve
organik azotun yararlılığı azalır. Bu nedenle beslenme bozukluğu meydana gelebilir.
Kum, harç karıĢımlarının gevĢek ve geçirgen olması için kullanıldığı gibi tek baĢına
çeliklerin köklendirilmesinde de kullanılabilir.

1.2.4. Perlit
Volkanik kökenli ve kimyasal bileĢimi alüminyum silikat olan bir kayaçtır.
Süngerimsi bir yapıya sahiptir, hafif tekstürlü ve bol gözeneklidir. Lavların aktığı yerden
çıkarılır. Parçalanır, elenir. Sonra fırınlarda 1000 °C’ye kadar ısıtılır. Isıtılma sırasında
madenin içinde bulunan su, buhar hâline geçer ve patlar. Böylece küçük sünger gibi
kısımlara ayrılır. ĠĢlenmeden önce açık gri renklidir. Bazen siyaha kadar koyulaĢtığı gibi açık
yeĢil ve kahverengi de olur. Ama renk ne olursa olsun, genleĢen perlit beyaz renge dönüĢür.
Perlitin özellikleri:

Hareketsizdir.

AteĢ almaz (yanmaz).

pH’ı nötrdür.

Tümüyle sterildir.

Fazla miktarda nem çeker.
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Hava kapasitesi yüksektir.
Toprakta biyolojik ve kimyasal olarak ayrıĢmaz.
Yeniden kullanımı için ısı, alev ve buhar ile sterilize edilebilir.
Uzun yıllar kullanılabilir.
Besin maddesi içermez.
Saf olarak veya torf ile karıĢtırılarak bitki tohumlarının çimlendirilmesinde ve
çeliklerin köklendirilmesinde baĢarıyla kullanılır.
Harç içine de belirli oranlarda katılmak suretiyle yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Hücreli bünyesinin kapalı oluĢu nedeniyle su, sadece parçacıkların yüzeyinde ve
parçacıklar arasındaki boĢluklarda tutulur. Bu da yüksek oranda perlit içeren harcın iyi drene
olduğunu ve fazla su tutmadığını gösterir.
Perlit kullanılarak hazırlanmıĢ harçların veya tamamen perlit kullanılarak
oluĢturulmuĢ yetiĢtirme ortamlarının sağladığı avantajlar Ģu Ģekilde sıralanabilir:









Gözenekli yapısı nedeniyle yetiĢtirme ortamının havalanmasını sağlar, drenajı
düzenler.
Ġnfiltrasyonu (suyun yüzeyden aĢağıya hareketi) artırır, buharlaĢmayı azaltır.
Sulamada ekonomi sağlar.
Ġnorganik yapısı nedeniyle yabancı ot tohumu ve hastalık taĢımaz.
Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve
alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.
Nötr (pH = 6,5-7,5) oluĢu ve düĢük kimyasal tamponluğu ile ortam pH'ını
kolayca düzenler.
Isıl iletkenliği düĢük olduğundan bitkinin günlük sıcaklık değiĢimlerinden zarar
görmesini en aza indirger.
Sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım sağlar.
Fide köklerinde zedelenmeyi ve kayıpları önler.

Resim 1.2: Perlit yatağı

Resim 1.3: Perlitin görünüĢü
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Perlit kullanımının sakıncaları da vardır. Bunlar:



Doğal olarak hafif ve tuzludur. Bu durum, eleme ve nemlendirme ile
giderilebilir.
Rengi beyaz olduğundan yosun tutmaya eğimlidir. Bu durum, siyah turba veya
kum serpiĢtirilerek önlenebilir.

1.2.5. Torf (Peat, Turba)
Torf; nemli ve çok yağıĢ alan, yaz sıcaklıklarının düĢük olduğu yörelerde bataklık ve
benzeri su altındaki arazilerde yetiĢen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana
getirmesi sonucu oluĢur. OluĢan torf; çürüyen bitki çeĢidine, çürüme derecesine, iklime göre
farklılık gösterir ve bu farklılıklarına göre isimlendirilir. Örneğin; içinde yosun bulunanlara
yosun torfu; saz kamıĢ otları, süpürge çalıları bulunanlara sazlık torfu; ayrıĢmasını
tamamlamıĢ bitki bulunduranlara humus ya da muck torfu adı verilir.
Turba, doğal durumda azot dıĢında belli baĢlı besin maddelerinden yoksundur. Fosfor
ve bazı iz elementleri az miktarda bulunur. Diğer topraklarla karıĢtırıldığında besinlerin
bitkiler tarafından alınmasında önemli bir görevi vardır.
Kahverengiden siyaha kadar değiĢen renktedir. Lifli, taneli yapıda veya toprak
hâlindedir. Asit reaksiyonludur (pH: 3.5-4.5), azot dıĢında (% 3.5 azot içerir) besin
maddelerince fakirdir.

Resim 1.4: Torf çıkarma iĢlemi

Torf aĢağıdaki özellikleri nedeni ile harçlarda kullanılan önemli bir malzemedir.








% 100 doğal bir malzemedir.
Hafif geçirgen ve gevĢek yapıdadır, su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok
yüksektir.
Her türlü bitki yetiĢtirmeye uygundur.
Hacim olarak hafiftir.
Nispeten sterildir, bu bakımdan toprağa göre çok avantajlıdır.
Azot bakımından oldukça zengindir.
Suyun ve gübrenin bitkiye yavaĢ ve düzenli bir Ģekilde verilmesini sağlar.
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YetiĢtiricilik açısından turbalar ikiye ayrılır. Bunlar:


Sphagnum turbaları: Süngerimsi, lifli bir bünyeye sahiptir. Su tutma
kapasitesi çok iyidir (Kendi ağırlığının 15- 20 katına kadar su tutabilir.).
Gözenekliliği % 80 dolayındadır. Kül kapsamı azdır. Çok asidik özelliğe
sahiptir, pH’ı 3,5-4,5 arasındadır.



Sazlık turbaları: Bu tip turbalar sazlar, kamıĢ otları, süpürge çalıları
ve bazı ağaç köklerinin kalıntılarından oluĢur. Sphagnum turbalarına göre daha
koyu renklidir. Su tutma kapasitesi daha düĢüktür. Ağırlığının 6-7 katı kadar su
alabilir. Üretim ortamı olarak sphagnum turbalarının olmadığı yerde tercih
edilir.

Resim 1.5: ĠĢlenmiĢ torf

Torfu kullanıma hazır hâle getirmek için önce bir kırıcıdan geçirmek gerekir.
Parçalanan malzeme, elekten geçirilerek tane boyutuna göre sınıflandırılır.
Torf tamamen kuruduğunda bünyesine su absorbe etmesi çok güç olduğundan
kullanımında bu hususa çok dikkat etmek ve hep nemli tutmaya özen göstermek gerekir.

1.2.6. Diğer Harç ve Çoğaltma Materyalleri
Yukarıda yazılan harç materyalleri dıĢında baĢka materyaller de kullanılmaktadır.
Bunları organik ve inorganik olarak ikiye ayırarak inceleyebiliriz.

1.2.6.1. Organik Materyaller


Kompost: Turba ve yaprak çürüntüleri harç yapımında kullanılan organik
materyaller içinde en önemli yeri almakla birlikte parçalanmıĢ ağaç kabukları,
saman, yer fıstığı, çeltik kabukları vb. materyaller de harç yapımında kullanılır.
Bu maddeler ile yapılan materyale kompost denir. Ancak bu materyallerin
harçlarda kullanılmasındaki baĢarı, belirli fiziksel ve kimyasal olayların iyi
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oluĢmasına bağlıdır. Örneğin; saman ve parçalanmıĢ ağaç kabuklarında karbon
oranı çok fazla, azot oranı ise çok azdır.
Hayvan organizma artıkları da (kan, boynuz, tırnak vb.) yüksek oranda azot
kapsamları nedeniyle harçlara katılarak değerlendirilebilir. Bu artıklar kullanılırken kan,
suyu uçurularak toz hâline getirilir. Boynuz, tırnak ve kemikler öğütülerek toz hâline
getirilir. Harçlara bu Ģekilde katılır.
Ağaç yapraklarının parçalanması ve çürümesi sonucu oluĢan materyallerdir. Ġnce
parçalar hâlinde veya koyu kahverengi toz Ģeklindedir. Humusça oldukça zengin olup az
miktarda besin maddesi içerir. BaĢka materyallerle çeĢitli oranlarda karıĢtırılarak özellikle
saksı harçlarında yaygın olarak kullanılır. Bitkiye besin maddesi sağlamaktan çok saksı
harcının pH'ını düĢürmek, harca organik madde sağlamak ve harcın su tutma kapasitesini
artırmak amacıyla harca karıĢtırılır.


ÇürümüĢ yaprak toprağı (yaprak çürüntüsü): Ağaç yapraklarının
parçalanması ve çürümesi sonucu oluĢan materyallerdir. Ġnce parçalar hâlinde
veya koyu kahverengi toz Ģeklindedir. Humusça oldukça zengindir, az miktarda
besin maddesi içerir. BaĢka materyallerle çeĢitli oranlarda karıĢtırılarak
özellikle saksı harçlarında yaygın olarak kullanılır. Bitkiye besin maddesi
sağlamaktan çok saksı harcının pH'ını düĢürmek, harca organik madde
sağlamak ve harcın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla harca karıĢtırılır.

Ormanlık alanlarda yüzeydeki yaprak döküntü tabakasının hemen altında doğal olarak
bulunabilir. Yapay olarak da hazırlanabilir. Bunun için suyu daha çok emdiğinden tercihen
kuru yapraklar seçilerek bir yere yığılır. Üzeri toprakla örtülür. Ayrıca yaprak tabakaları
arasına amonyum sülfat gibi azotlu maddeler toprakla karıĢtırılarak serpilir. Bu Ģekilde en az
bir yıl sonra yaprak çürüntüsü kullanılabilir hâle gelir. MeĢe ve kayın yapraklarından oluĢan
yaprak çürüntüleri en iyileridir.


Cocos: Hindistan cevizi liflerinin iĢlenmesinden elde edilen bir harç
materyalidir.

Resim 1.6: Hindistan cevizi

Resim 1.7: Cocos

Son yıllarda önemli ve baĢarılı bir bitki yetiĢtirme ortamı olmuĢtur. Ülkemizde Güney
Asya ülkelerinden ithal edilmektedir. Özellikle iç mekân saksılı süs bitkileri yetiĢtiriciliğinde
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büyüme ortamı,
kullanılmaktadır.

dıĢ

mekân

bitkilerinin

üretiminde

köklendirme

ortamı

olarak

Cocosun en güzel ve olumlu özelliği pH değerinin doğal olarak bitkilerin istediği
seviyede olmasıdır. Bu değer, 5.5-6.5 civarındadır. Cocosun su tutma kapasitesi yüksektir.
Ancak diğer topraklara göre hava tutma kapasitesi yüksek olduğundan aldığı suyun bir
kısmını bırakır. Bu da bitkiye ideal hava ve su dengesi sağlar. Çünkü bitki köklerinin su
kadar havaya da ihtiyacı vardır.
Cocos, sıkıĢtırılmıĢ olarak ithal edildiğinden depolama ve nakliye iĢlerinde de kolaylık
sağlamaktadır. PreslenmiĢ olan cocos blokları su ile kolayca çözülüp kullanılabilir.
Bitki besin maddelerince fakir bir materyaldir. Bu nedenle ilk kullanımda belli oranda
bitki besin maddeleri katılmalıdır, daha sonra bitkilerin ihtiyacı oranında besin maddeleri
sulama suyu ile ve periyodik olarak bitkiye verilmelidir.


ÖğütülmüĢ ağaç kabukları: Marangozhane yan ürünlerinin belirli oranlarda
nemlendirilmesi ve olgunlaĢtırılmasıyla elde edilen bitki büyüme ortamlarıdır.

1.2.6.2.Ġnorganik Materyaller


Tüf: Volkanik kayaların ezilmesi ve istenen iriliğe göre elenmesi ile elde edilir.
Gözenekli bir maddedir. Beyaz renklidir, doğal camdır. Volkanlardan akan lav
çok hızlı soğuduğunda ani soğumanın etkisiyle lav köpüğüne dönüĢür. Çok
hafif bir maddedir. Perlit yerine kullanılabilir.

Resim 1.8: Tüf taĢı



Pomza: Toprak yapısının düzeltilmesinde pomza taĢı da kullanılmaktadır.
Pomza taĢı hafif, taĢınması kolay, iyi su tutan bir malzemedir.

Yapılan araĢtırmalar sonucu pomza kullanılan ortamlarda su tüketiminin azaldığı ve
bitki kök geliĢiminin olumlu yönde geliĢtiği ortaya çıkmıĢtır.
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Resim 1.9: Pomza



Vermikulit: Büyüme ve köklendirme ortamı oluĢturmada ve harç yapımında
kullanılan vermikulitin esas maddesi mikalı mineraldir. Su tutma özelliği çok
yüksektir ve sterildir.

Resim 1.10: Vermikulit

1.3. Harç Materyallerinin KarıĢtırılması

Resim 1.11: Harç materyalleri
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Harçlar hazırlanırken önce toprak elenir, büyük parçalar ayrılır. Böylece toprağın
homojen büyüklükte olması sağlanır.
KarıĢımda kullanılacak materyaller çok kuru ise hafifçe ıslatılarak nemlendirilir. Bu,
özellikle torf açısından önemlidir. Çünkü torf, kuru iken toprakla karıĢtırılırsa suyu yavaĢ
emer. Ancak torfun çok yaĢ ve yapıĢkan olmamasına da özen gösterilmelidir. Yani nem ne
az ne de çok olmalıdır.
KarıĢtırma iĢleminde karıĢımı oluĢturacak toprak, torf, kum gibi materyaller tabakalar
hâlinde üst üste yığılır. Bu yığın daha sonra kürekle alt üst edilir.
Harç, kullanılacağı günden bir gün önce hazırlanmalıdır. Bunu izleyen 24 saat içinde
nem, bütün karıĢım içinde eĢit miktarda dağılma gösterir. Hazırlanan harç, hafif nemli
olmalıdır. Az nemli olursa kullanılırken ufalanır, dağılır. Çok nemli olursa topaklaĢır.
Bütün materyaller hacim olarak karıĢtırılmalıdır. Bitkilerin harca dikilmesinden bir ay
kadar sonra sulu gübre uygulamasına baĢlanabilir.

1.4. Ġyi Bir Harçta Aranan Özellikler
Bitkinin geliĢip büyüyebilmesi, yetiĢtirme ortamının iyi olmasına bağlıdır. Harç
hazırlama, bitkiye iyi bir yetiĢtirme ortamı oluĢturma çalıĢmasıdır. Harcın iyi bir yetiĢtirme
ortamı olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikleri taĢıması gerekir. Bu özelliklerden
baĢlıcaları aĢağıda sıralanmıĢtır.











Harç, gözenekli olmalıdır. Bu durum suyun tutulmasını ve havalanmayı sağlar.
Su ve bitki besin maddelerini bitkinin kolayca yararlanabileceği Ģekilde
tutmalıdır.
Harç karıĢımının pH’ı o harçta yetiĢecek bitkinin istediği değerde olmalıdır.
Harç karıĢımındaki materyaller, toprak sıcaklığı değiĢimlerine tampon görevi
yapmalıdır.
Harç karıĢımında kullanılan materyaller, birbiri ardından hazırlanan harçlar
arasında oluĢabilecek değiĢkenlikleri en aza indirmek için homojen olmalıdır.
Harç, temiz olmalıdır. Hastalık ve zararlı bulunmamalıdır.
Toksik maddeler bulunmamalıdır.
Harçta tuzluluk sorunu olmamalıdır.
Kolay bulunabilmeli ve ucuz olmalıdır.
Hafif olmalıdır.

1.5. Harç Formülleri
AĢağıda bazı örnek harç karıĢım formülleri verilmiĢtir. Ancak unutulmamalıdır ki bu
formüller, yetiĢtirilmek istenen bitkinin cinsine, türüne, üretim amacına, iĢletmecinin Ģahsi
tecrübesine, yörenin mevcut olanaklarına göre değiĢiklik gösterir.
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SAKSI HARCI ÖRNEKLERĠ

Her m³ üne 2.8 kg gübre karıĢımı katılır.

1 kısım bahçe toprağı
1 kısım killi toprak
1 kısım kum
´ kısım çiftlik gübresi
´ kompost
´ perlit

(Asit ortam sevenler için )

(Asit ortam sevenler için)

2 kısım kompost
1 kısım torf
1 kısım kum
KarıĢımın her m³ üne 1,2 kg süperfosfat
630 g toz veya granül kükürt katılır.

1 kısım orman toprağı
1 kısım kum
1 kısım yaprak çürüntüsü
1 kısım çiftlik gübresi
´ perlit

7 kısım tınlı toprak
3 kısım torf
2 kısım kum

(Asit ortam sevenler için)

(Asit ortam sevenler için)

2 kısım kum
2 kısım tınlı toprak
2 kısım torf
1 kısım yaprak kompostu
´ kısım çiftlik gübresi

4 kısım tınlı toprak
3 kısım kum
3 kısım torf
2 kısım çiftlik gübresi

(Su ihtiyacı az olan bitkiler için)
4 kısım tınlı toprak
3 kısım torf ya da orman altı toprağı
2 kısım kum
1 kısım çakıl

(Su ihtiyacı çok olan bitkiler için)
4 kısım torf
2 kısım kum
1 kısım tınlı toprak
´ kısım çiftlik gübresi
´ kısım sfagnum yosunu

(John innes saksı harcı)
7 kısım tınlı toprak
3 kısım torf
2 kısım kum
Bu karıĢıma ve makro besin elementleri
(azot, fosfor ve potasyum) eklenmektedir.

3 kısım yaprak çürüntüsü
4 kısım çiftlik gübresi
2 kısım kompost
1 kısım kum
1 kısım torf

Tablo 1.1: Saksı harcı örnekleri
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SÜS BĠTKĠLERĠ ĠÇĠN HARÇ ÖRNEKLERĠ
SALON BĠTKĠLERĠ

SALON BĠTKĠLERĠ

1 kısım kum
2 kısım tınlı toprak
1 kısım torf veya yaprak kompostu
´ kısım çiftlik gübresi

1 kısım humus
1 kısım torf
1/2 ölçü perlit veya pomza
KarıĢımın her m³ üne 150 g 15-15-15
kompoze gübre katılabilir.

DIġ MEKÂN BĠTKĠLERĠ

KAKTÜS VE SUKULENTLER

5 kısım tınlı bahçe toprağı
3 kısım humus
2 kısım perlit veya pomza
KarıĢımın her m³ üne 0.5 kg 15-15-15
kompoze gübre katılabilir.

1 kısım tınlı toprak
1 kısım çürümüĢ yaprak toprağı
1 kısım kum
1 kısım odun kömürü kırığı

SOĞANLI BĠTKĠLER

HUMUSLU KARIġIM ĠSTEYENLER

6 kısım tınlı toprak
4 kısım kum
3 kısım yaprak çürüntüsü
1 kısım çiftlik gübresi

(Ör: Afrika menekĢesi begonya, eğrelti vb.)
4 kısım tınlı toprak
4 kısım torf veya yaprak çürüntüsü
2 kısım yanmıĢ ahır gübresi
2 kısım kum
Tablo 1.2: Süs bitkileri harç örnekleri
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FĠDE YETĠġTĠRME HARÇ ÖRNEKLERĠ
2 kısım tınlı toprak
1 kısım torf
1 kısım kum, perlit veya vermukilit

2 kısım çiftlik gübresi
2 kısım orman toprağı
1 kısım kum

6 kısım çiftlik gübresi
3 kısım bahçe toprağı
1 kısım kumu
4 kısım çiftlik gübresi
2 kısım bahçe toprağı
1 kısım kumu

1 kısım bahçe veya orman toprağı
1 kısım çiftlik gübresi
´ diĢli kum
Ayrıca hazırlanan harcın her bir m3 ü için
1,5 kg süper fosfat
1,5 kg potasyum sülfat gübresi katılabilir.
KarıĢımın her m³ ü için 1-1,5 kg 15-15-15-kompoze gübre veya 0,5 kg triple süper fosfat,
0,5 kg potasyum sülfat, 0,5 kg amonyum nitrat gübresi ilave edilebilir.
Tablo 1.3: Fide yetiĢtirme harç örnekleri

ÇELĠKLERĠN KÖKLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠN HARÇ ÖRNEKLERĠ
1 kısım bahçe toprağı
1 kısım kum
1 kısım çiftlik gübresi
´ kısım yaprak çürüntüsü
´ perlit

1 kısım kum
1 kısım tınlı toprak
1 kısım turba veya yaprak kompostu

Tablo 1.4: Çelikleri köklendirme harç örnekleri
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TURUNÇGĠL FĠDANLARINI YETĠġTĠRMEK ĠÇĠN
HARÇ ÖRNEKLERĠ
1 kısım orman toprağı
1 kısım çiftlik gübresi
´ kısım diĢli kum
Her m³ harç için
1,2-1,5 kg 15-15-15 kompoze gübresi ilave edilir.
Tablo 1.5: Turunçgil fidanlarını yetiĢtirmek için harç örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gerekli ortam, alet ve malzeme ile tekniğine uygun olarak harç hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Çiftlik gübresi temin ediniz.

 Gübreyi eleyiniz.

 Bahçe toprağını temin ediniz.

 Toprağı eleyiniz.

 Kumu temin ediniz.

 Diğer harç ve çoğaltma materyallerini
temin ediniz.

 Harç karıĢım oranını belirleyiniz.
 ElenmiĢ malzemeleri belirlenen ölçüde
bir yere yığınız.

 Malzemeleri karıĢtırınız.

Öneriler
 Gübrenin iyi yanmıĢ olduğunu tespit
ediniz.
 Gübrenin kuru ve elenebilir olmasına
dikkat ediniz.
 Eleğin ihtiyacınıza uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Elediğiniz gübreyi ayrı bir yere yığınız.
 Toprağın kuru ve elenebilir olmasına
dikkat ediniz.
 Toprağın kaliteli bahçe toprağı olmasına
dikkat ediniz.
 Eleğin ihtiyacınıza uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Elediğiniz toprağı ayrı bir yere yığınız.
 Kumun kuru ve elenebilir olmasına dikkat
ediniz.
 Kumun dere kumu olmasına özen
gösteriniz.
 Üretim için gerekli malzeme çeĢit ve
miktarını tespit ediniz.
 Malzemelerin fazla pahalı olmamasına
özen gösteriniz.
 Kolay temin edebileceğiniz materyalleri
seçiniz.
 Harç miktarını tespit ediniz.
 YetiĢtirmek istediğiniz bitkiye uygun
karıĢım oranlarını belirleyiniz.
 YetiĢtirmek istediğiniz bitkiyi belirleyiniz.
 Harcı hazırlayacağınız yeri belirleyiniz.
 Zeminin sert zemin olmasını sağlayınız.
 Harç malzemelerini sert bir zemin
üzerinde karıĢtırınız.
 KarıĢımın homojen olmasına dikkat
ediniz.
 Materyalleri yığın yapınız.
 Materyalleri karıĢtırınız.
 Harcı nemlendiriniz.
 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Harç hazırlayacağınız yeri belirlediniz mi?

2

Gübrenin iyi yanmıĢ olduğunu tespit ettiniz mi?
Üretim için gerekli malzeme çeĢit ve miktarını tespit
ettiniz mi?
Harç miktarını tespit ettiniz mi?

3
4
5

YetiĢtirmek istediğiniz bitkiye uygun karıĢım oranlarını
belirlediniz mi?

6

Zeminin sert zemin olmasını sağladınız mı?

7

KarıĢım materyallerini yığın yaptınız mı?

8

Materyalleri homojen bir Ģekilde karıĢtırdınız mı?

9

Hazırladığınız harcı nemlendirdiniz mi?

10

ĠĢ güvenliği kuralarına uydunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Harçta kullanılacak toprak ………….…… veya ………..….yapıya sahip olmalıdır.

2.

Çürümeleri esnasında düĢük sıcaklık veren gübrelere .....................................denir.

3.

Taze çiftlik gübreleri gübreliklerde en az ………………….. çürütülmelidir.

4.

Harç kullanılacağı günden …………………... önce hazırlanmalıdır.

5.

Harç hazırlanırken toprağın homojen büyüklükte olması için …………….. gerekir.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
6.

AĢağıdakilerden hangisi torfun özelliği değildir?
A) %100 doğal bir malzemedir.
B) Hafif geçirgen ve gevĢek yapıdadır.
C) Her türlü bitki yetiĢtirmeye uygundur.
D) Bitki besin maddeleri bakımından zengindir.

7.

AĢağıdakilerden hangisi perlitin özelliği değildir?
A) Ġnfiltrasyonu artırır, buharlaĢmayı azaltır.
B) Yabancı ot tohumu ve hastalık taĢımaz.
C) Isıl iletkenliği yüksektir.
D) Sterilizasyondan sonra yapısı bozulmaz.

8.

AĢağıdakilerden hangisi yapak çürüntülerinin harçlarda kullanım sebeplerinden
değildir?
A) Bitkiye ihtiyacı olan besin maddelerini sağlamak
B) Harca organik madde sağlamak
C) Harcın su tutma kapasitesini artırmak
D) Bitkiye uygun kök geliĢim ortamı sağlamak
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9.

AĢağıdakilerden hangisi iyi bir harçta olması gereken özelliklerdendir?
A) Harçtaki materyaller toprak sıcaklığı değiĢimlerinde tampon görevi yapmalıdır.
B) Su tutma oranı düĢük olmalıdır.
C) Harç karıĢımının pH’ı yüksek olmalıdır.
D) Harçta tuz oranı yüksek olmalıdır.

10.

AĢağıdakilerden hangisi iyi bir harçta olması gereken özelliklerden değildir?
A) Harç sıkı olmalıdır.
B) Harç karıĢımında kullanılan materyaller homojen olmalıdır.
C) Harç temiz olmalıdır.
D) Toksik maddeler bulunmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak harçların
dezenfeksiyonunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde harç üreten yerleri geziniz.



Kullanılan harç dezenfeksiyon yöntemini tespit ediniz.



Malzemeleri nasıl dezenfeksiyon yaptıklarını inceleyiniz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. HARÇLARIN DEZENFEKSĠYONU
2.1. Tanımı ve Amacı
Dezenfeksiyon, bir tarım bitkisinde hastalık yapabilecek organizmaları yok etmek için
toprağın çeĢitli yollarla ısıtılması veya ilaçlanmasıdır.
Dezenfeksiyon; hastalık etmenlerini, zararlıları ve yabancı otları yok etmek amacıyla
yapılır. Özellikle sera bitkilerinde yüksek sıcaklık, nem, yetersiz havalanma gibi sebeplerden
hastalık ve zararlılar büyük bir sorun hâline gelebilmektedir. Bu durum dezenfeksiyonu
zorunlu kılmaktadır. Dezenfeksiyon, fiziksel ve kimyasal yollarla yapılır.


Dezenfeksiyon
edilmelidir:

uygulamasında

baĢarılı

olmak için

Ģunlara

dikkat



Dezenfeksiyondan önce harcın bitki kalıntılarından arındırılması ve
kabartılması gerekir. Böylelikle kimyasal dezenfeksiyon maddelerinin
harcın her tarafına ulaĢması kolay olur.



Dezenfeksiyon sırasında harç, hafif nemli olmalıdır. Nem fazla olursa
ıslak harçlar soğuk olacağından buharlamada daha uzun zamana ve ısıya
gereksinim duyulur. Diğer yandan harçta bulunan fazla su, kimyasal
dezenfeksiyon maddelerinin konsantrasyonlarını düĢürerek etkilerini
azaltır. Nem az olursa harç kuru olacağından toprak zerreleri çevresinde
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oluĢan boĢluklar, buhar ve kimyasal maddelerin tam yarar sağlamadan
harcı terketmesine neden olur.





Kimyasal maddelerle dezenfeksiyonda harç sıcaklığının 15-30 °C
arasında olması istenir. Sıcaklık 15 °C'nin altında olursa dezenfeksiyon
gazının harcı terk etmesi zorlaĢır. 30 °C'nin üzerinde olursa gaz harcı
çabuk terk eder. Buharla dezenfeksiyonda ise harç sıcaklığı ne kadar
yüksek olursa zamandan ve enerjiden o kadar büyük kazanç sağlanır.



Harcın dezenfeksiyonundan sonra depolanması gerekirse biyolojik
değiĢmeleri en aza indirmek için harç, düĢük sıcaklığı olan yerlerde
saklanmalıdır.

Dezenfeksiyon iĢlemi yapıldıktan sonra dezenfeksiyon etkinliğinin devam
etmesi için Ģu önlemler alınmalıdır:





Dezenfeksiyon yapılmıĢ ortamlara girerken % 5’lik formaldehit eriğine
bandırılmıĢ paspaslara basılarak girilmelidir.
Dezenfeksiyon yapılmıĢ ortamlarda kullanılan her türlü alet, % 5’lik
formaldehit eriyiğine bandırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
Sulama sularının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Dezenfeksiyon yapılmıĢ ortamlara üretimde görevli olmayanların
girmesine izin verilmemelidir.

2.2. Dezenfeksiyon ÇeĢitleri ve YapılıĢı
Dezenfeksiyon fiziksel ve kimyasal yolla yapılmaktadır.

2.2.1. Fiziksel Dezenfeksiyon
Bu yöntemin esası toprağın belirli süre belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılması ile
yetiĢtirme yerinin her yerinde aynı sıcaklığa ulaĢmasını sağlamaktır.
Toprak sıcaklığının yükseltilmesi ile yapılan dezenfeksiyon, kimyasal
dezenfeksiyondan daha iyidir. Çünkü kimyasal dezenfeksiyonun etki alanının sınırlı
olmasına karĢılık fiziksel dezenfeksiyonun etki alanı çok geniĢtir.
Önemli olan topraktaki hastalık ve zararlının ne olduğunu belirlemek ve toprak
sıcaklığını ona göre yükseltmektir. Örneğin, hemen bütün mantarlar 50 °C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda birkaç dakikadan fazla yaĢayamadığı, nematodlar ve ot tohumlarının 54 °C'nin,
tel kurtları ve bakterilerin 71°C’nin, virüslerin de türüne göre 80 -90 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda canlılıklarını kaybettikleri bilinmektedir. Genelde 71 - 77 °C'ler harçların
dezenfeksiyonunda en fazla kullanılan derecelerdir.
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2.2.1.1. Buharla Dezenfeksiyon
En etkili ve uygun harç dezenfeksiyonu buhar ile yapılandır. Fakat uygulama pahalı ve
güçtür. Buhar tesisi gerektirir.
Toprakların buharla dezenfeksiyonunda toprak altından ve toprak üstünden olmak
üzere iki yol izlenir.


Toprak altından buharla dezenfeksiyon: Özellikle 35-40 cm derinlikte, 15-20
cm geniĢlikte ve birbirinden 50 cm uzaklıkta kanallar açılır (ġekil 2.1).

Kanalların içine 4-5 cm çaplı borular ya da 10-15 cm çaplı buhar boruları, delikleri
alta ve yanlara gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Üstlerine 2,5 cm kalınlıkta çakıl atıldıktan sonra
kanalların açılmasında çıkan toprak tekrar atılır.
Buharlanacak toprağın üzeri plastik örtülerle iyice örtülür. Buharlama sırasında bütün
kapı ve pencereler kapatılır. Bu Ģekildeki buharlamada toprak sıcaklığı istenilen derecede 4
saat tutulabileceği gibi 1-2 saat de tutulabilir.
Toprak sıcaklığının derecesi ve süresi zararlı etmenin (patojenin) türüne bağlıdır.

ġekil 2.1: Buharla alttan dezenfeksiyon
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ġekil 2.2: Buharla alttan dezenfeksiyon

1. Buharı taĢıyan boru 2. Plastik harç örtüsü 3. Harç
4. Buhar çıkıĢını sağlayan delikli boru 5. Plastik örtüyü sıkıĢtıran torbalar

Toprak üzerinden buharla dezenfeksiyon: Uygulamanın kolay olması
nedeniyle daha çok kullanılmaktadır (ġekil 2.2). Bu yöntemde kanalların
açılmaması nedeniyle tıkanmalar da olmaz. Buharın istenen toprak tabakasına
iĢlemesi ve sıcaklığın yükselmesi için 10 saatlik zaman gerekir. Uygulama
süresinin uzun olması, yöntemin en büyük sakıncasıdır.

Resim 2.1: Buharla dezenfeksiyon makinesi
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Resim 2.2: Buharla üstten dezenfeksiyon

Üstten buharlamada toprak üzeri bir kat ya da daha uygunu iki kat plastikle sıkıca
örtülür. Plastik örtünün eteklerini sıkıĢtırmada kum torbaları kullanılabilir. YetiĢtirme
ortamının kapı ve pencereleri de iyice kapatılmalıdır.
Üstten buharlamada buhar tırmıkları kullanılarak süre kısaltılabilir. Zira 15 cm
uzunlukta olan tırmığın diĢleri toprağa bastırılarak buhar verildiği için toprak sıcaklığı daha
kısa sürede istenilen dereceye yükseltilebilir.

2.2.1.2. Kuru Sıcaklıkla Dezenfeksiyon
Bu yöntem yalnız fide yetiĢtirilecek saksı topraklarının dezenfeksiyonunda
uygulanır. Çelik sacdan yapılmıĢ silindir Ģeklinde ve kendi ekseni etrafında dönebilen kaplar,
elektrikle veya mazot yakılarak ısıtılır. Harç, kap içine doldurulduktan sonra ısıtılmaya
bırakılır. Harcın sıcaklığı 80 oC olana kadar ısıtılmaya devam edilir. Bu sıcaklıkta 30 dk.
bekletilir. Böylece harcın içindeki zararlılar öldürülmüĢ olur. Ancak bu sistemde ısının
harcın her tarafına iletilmesi zor olduğundan yüksek ısıya ve uzun zamana ihtiyaç vardır. Bu
nedenle fazla miktardaki yetiĢtirme ortamının kuru ısı ile dezenfekte edilmesi tavsiye
edilmez.

2.2.1.3. Sıcak Su ile Dezenfeksiyon
Sıcak su ile büyük alanlar dezenfekte edilemez. Fide yetiĢtirilecek ya da tohum
ekilecek toprakların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Sıcak su ile dezenfeksiyon, 20-30
cm’lik bir harç yüksekliği için 1 m2 lik alana 30 litre kaynar su dökülerek yapılır. Kaynar su
dökme iĢleminden sonra harcın üzeri iyice örtülür. Böylece harç sıcaklığı yükseltilmiĢ olur.
Fakat harcın sıcaklığını 80 °C’ye yükseltebilmek için çok fazla kaynar suya ve zamana
ihtiyaç vardır. Harcın sıcaklığı normale dönünce üzerindeki örtüler kaldırılır.

2.2.1.4. Elektrik Enerjisi ile Dezenfeksiyon
Bu yöntem yaygın olarak kullanılmaz. Toprak altına yerleĢtirilen çıplak elektrik
tellerinden faydalanılır. DüĢük voltajlı elektrik verilir.
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2.2.1.5. GüneĢ Enerjisi ile Dezenfeksiyon (Solarizasyon)
Ucuz bir yöntemdir. Tek olumsuz yönü uygulamanın uzun süreli olmasıdır.
Hazırlanan harç, yaz mevsimi baĢlangıcında 20-30 cm yüksekliğinde serilir. Sulanarak
nemlendirilir. Daha sonra üzerine plastik örtü serilir. Havalandırma pencereleri ve kapıları
kapatılır. Harç yüzeyi örtüldükten sonra 3–4 gün içinde harç içinde maksimum sıcaklığa
ulaĢılır.4–6 hafta sonra da harçta bitki patojenleri, mantar, bakteri ve yabancı ot tohumu ile
bazı akarlar ölür. Nematod popülasyonunda da azalma görülür.
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Resim 2.3: GüneĢ enerjisi ile harç dezenfeksiyonu (solarizasyon) uygulama aĢamaları

Bu yöntemin uygulanmasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:






GüneĢle dezenfeksiyon, sıcaklıkların en yüksek olduğu aylarda yapılmalıdır.
Harç, çok kalın serilmemelidir.
Harç yüzeyi sıkıca örtülmelidir.
Örtü ile toprak arasındaki boĢluk çok az olmalıdır.
Uygulama süresi en az 4 hafta olmalıdır.

2.2.2. Kimyasal Dezenfeksiyon
Kimyasal yolla toprakların dezenfeksiyonunda çeĢitli kimyasal maddeler kullanılır. Bu
maddeler toprağa gaz, sıvı ya da kuru toz Ģeklinde verilebilir.
Ġyi bir kimyasal dezenfeksiyon için toprak nemli ve 18-24°C sıcaklıkta olmalıdır.
Kimyasal maddeler toprağa verilirken ilaçlamayı yapanın bazı önlemler alması
gerekir. Bu önlemler, insan sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle üzerinde titizlikle durulmalıdır.
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Bunlar Ģöyle sıralanabilir:












Bu ilaçlar gözleri, burnu, boğazı ve deriyi tahriĢ edebilir. Bunun için önlem
alınmalı ve ilaçlar bu organlara değerse hemen bol su ile yıkanmalıdır. Ayrıca
koruyucu elbise, gözlük ve gerekirse yüz maskesi kullanılmalıdır.
Bu kimyasal maddeler evlerdeki zararlılar için kullanılmamalıdır.
Bu ilaçlar, çocukların ulaĢamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzak
tutulmalıdır.
Ġlaçların buharı ve zehri teneffüs edilmemelidir.
Bu kimyasal maddeler, elbiselere değerse hemen değiĢtirmeli ve bol su ile
yıkamalıdır.
Ġlaçlama bittikten sonra el, yüz ve vücut bol su ile ve sabunla yıkanmalıdır.
Ġlaçlama sırasında herhangi bir Ģey yenmemeli ve içilmemelidir.
ĠlaçlanmıĢ yerlere ilacın prospektüsünde belirtilen gün ve süre içinde, hayvan ve
insan sokulmamalıdır.
Ġlaçlamadan sonra herhangi bir zehirlenme belirtisi görülürse hasta kusturulmalı
ve derhâl hekime baĢvurulmalıdır.
Ġlaçlar kullanıldıktan sonra ilaçlama alet ve ekipmanları temizlenirken kirli
suların çevre sularına karıĢmamasına özen gösterilmelidir.
BoĢ ilaç ambalaj malzemeleri herhangi bir amaçla kullanılmamalı ve toprağa
gömülmelidir.

2.2.2.1. Vapam
Suda çözünebilen bir fumiganttır. Yabancı otları, çimlenmekte olan yabancı ot
tohumlarını, toprak mantarlarının çoğunu ve bazı nematodları öldürür. Çabucak parçalanarak
nüfuz yeteneği çok fazla olan bir gaz açığa çıkarır.
Vapam harcın yüzeyine 1 litre ilaç 9-14 litre suya karıĢtırılarak hazırlanır.
Yağmurlama sulama Ģeklinde veya özel aletlerle enjekte edilerek uygulanır. Bu ilaçlı su,
yaklaĢık 20-30 cm kalınlığında yayılmıĢ harcın 10 m2 sine uygulanır. Uygulamadan sonra
harç üzerine bir miktar temiz su dökülür ve yüzey bir örtü ile kapatılır.
Uygulamadan iki hafta sonra ekim veya dikim yapılabilir. Her ne kadar insanlar için
az zehirli ise de buharların solunumla alınmamasına ve serpilen sıvının deri üzerine
gelmemesine dikkat edilmelidir.

2.2.2.2. Basamid (Dazomet)
Toprak mantarlarının çoğunu, nematodlar ve yabancı ot tohumlarını öldürür. Granül
hâlde olduğu için kullanımı kolay olan bu preparattan m² ye 40-50 g serpilerek 25-30 cm
derinliğe kadar harca karıĢtırılır. Harcın kullanımı için üç hafta beklenmesi gerekir.

2.2.2.3. Formalin
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Çoğunlukla toprak mantarlarını öldürür. Piyasada satılan formalin'in 1 litresine 49 litre
su eklenerek elde edilen karıĢım, süzgeçli kova ile harcın 1 m² sine 5-10 Ɩ gelecek Ģekilde
uygulanır. ĠĢlem gören alan hemen hava geçirmez materyalle kapatılmalı ve 24 saat bu
durumda bekletilmelidir. 3–5 gün sonra ekim veya dikim yapılabilir.

2.2.2.4. Formaldehit
Suda eriyen ve gaz Ģekline dönüĢen bir dezenfektandır. Mantar ve bakterilere etkili
olmasına karĢılık, nematod ve yabancı ot tohumlarına karĢı etkisizdir. Piyasada genelde %
38-40'lık satılan formaldehitin % 2 ya da % 4'lük çözeltisi hazırlanır. m² ye % 2'likten 20
litre, % 4'lükten 10 litre verilerek ilaçlama yapılır. Uygulama yapıldıktan sonra toprağın üstü
formaldehitle ıslatılmıĢ örtülerle örtülür. 1–2 gün bu Ģekilde bekletilir. Üstü açıldıktan sonra
kokusu topraktan gidene kadar beklenmelidir.

2.2.2.5. Karbon Sülfür
Çabuk buharlaĢan, berrak, uçucu bir sıvıdır. Özellikle hayvansal toprak zararlılarına
ve kök ur nematodlarına etki eder. Bazen yabancı ot ve mantarlara karĢı da kullanılır.
Genellikle toprağa enjekte edilerek verilir. Enjeksiyon aralıkları 15 cm olmalıdır. Derinlik
ise 30–40 cm kadardır. Uygulamadan sonra delikler kapatılır. 2–3 hafta sonra ekim dikim
iĢlemleri yapılabilir.


Dezenfeksiyon sonrası yapılan iĢlemler

Seralarda ekim-dikim iĢlerine baĢlandığında dezenfektanların toprağı terk etmiĢ
olması gerekir. Bu durum iki Ģekilde kontrol edilir. Bunlar:


Havalandırma

Dezenfeksiyon sonrası iĢlemlerin baĢında havalandırma gelmektedir. Toprağın üzerine
örtülmüĢ örtü toplanır. Topraktan kimyasal maddenin kokusu gidene kadar havalandırılır.
Her maddenin havalandırma süresi farklıdır. Zaman zaman topraktan alınan örnekler
koklanarak kokunun tamamen çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Koku hiç kalmamıĢsa
havalandırma tamamlanmıĢ demektir.


Tere deneyi

Tere testi için iki kavanoz alınır. Birisine yarıya kadar ilaçlanmıĢ, diğerine de gene
yarıya kadar ilaçlanmamıĢ harç konur. NemlendirilmiĢ pamuk üzerine tere tohumları serpilip
her iki kavanoza yerleĢtirilir. Kavanoz kapağı iyice kapatılır ve bir odada pencere önüne
konur. Tere tohumları 20 oC'de 2-3 gün içinde çimlenir. Eğer her iki kavanozda da
çimlenme olmuĢ ise ilaçlanan harçta zehirli gaz kalmamıĢ demektir. ġayet ilaçlı harcı temsil
eden kavanozdaki tohumlar çimlenmiyor ya da geç çimleniyorsa dezenfektan harcı tam terk
etmemiĢ demektir. Bu durumda harç tekrar karıĢtırılmalı ve birkaç gün beklenerek aynı test
tekrarlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gerekli ortam, alet ve malzeme ile tekniğine uygun olarak harçların dezenfeksiyonunu
yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Hangi dezenfeksiyon yöntemi
uygulayacağınıza karar veriniz.

 Hazırlanan harcı beton zemin üzerine
seriniz.
 Dezenfeksiyon yöntemine uygun
iĢlemleri uygulayınız.

 Dezenfeksiyon ilacını tespit ediniz.

 Ġlacı harcın içine veriniz.

 Harcın üzerini hava almayacak Ģekilde
plastik örtü ile kapatınız.
 Bir süre sonra plastik örtüyü açınız.
 Harcı havalandırınız.

 Harca tere testi uygulayınız.

Öneriler
 Dezenfeksiyon yönteminin fazla pahalı
olmamasına özen gösteriniz.
 Harcın kullanım amacını tespit ediniz.
 Kullanım amacına uygun yöntem
uygulayınız.
 Harç malzemelerini beton bir zemin
üzerinde karıĢtırınız.
 Harcı 25-30 cm’den kalın sermeyiniz.
 Harcı hafifçe nemlendiriniz.
 ĠĢlemleri sıra ile yapınız.
 Harç yüzeyini delik kalmayacak Ģekilde
sıkıca kapatınız.
 Hangi tip dezenfektan kullanacağınıza
karar veriniz.
 Harç miktarını tespit ediniz.
 Ġlaçlama için gerekli ilaç çeĢit ve miktarını
tespit ediniz.
 Ġlaçların fazla pahalı olmamasına özen
gösteriniz.
 Dezenfektanları kullanma usulüne uygun
olarak hazırlayınız.
 Uzman bir kiĢi olmadan ilacı
kullanmayınız.
 Ġlaçları hızlı bir Ģekilde uygulayınız.
 ĠĢ güvenliği kuralarına uyunuz.
 Harç yüzeyini delik kalmayacak Ģekilde
sıkıca kapatınız.
 Plastik örtünün kenarlarından sızmayı
önleyiniz.
 Örtü ile cilt temasından kaçınınız.
 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.
 Harcın üzerini tamamen açınız.
 Harcı karıĢtırınız.
 Harç ile cilt temasından kaçınınız.
 Ġlaçlı harcı alırken eldiven veya kürek
kullanınız.
 Kavanozu sıcak bir ortama bırakınız.
 Kavanozun kapağını sıkı kapatınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 Uygulayacağınız dezenfeksiyon yöntemini belirlediniz mi?
2 Harcı zemin üzerine yaydınız mı?
3 Harcın nemini kontrol ettiniz mi?
4 Dezenfeksiyon yöntemine uygun iĢlemleri sıra ile yaptınız mı?
5 Kullanacağınız dezenfektanı belirlediniz mi?
6 Dezenfektanları kullanma usulüne uygun olarak hazırladınız mı?
7 Dezenfektanı tekniğine uygun olarak kullandınız mı?
8 Ġlaçları hızlı bir Ģekilde uyguladınız mı?
9

Harcın üzerini plastik örtü ile hava almayacak Ģekilde örttünüz
mü?

10 Bekleme süresi sonunda plastik örtüyü kaldırdınız mı?
11 Harcı karıĢtırarak havalandırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Bir tarım bitkisinde hastalık yapabilecek organizmaları yok etmek için toprağın çeĢitli
yollarla ısıtılması veya ilaçlanmasına ……………………………….. denir.

2.

Dezenfeksiyon sırasında harç hafif ……………………………………… olmalıdır.

3.

Harcın dezenfeksiyondan sonra depolanması gerekirse sıcaklığı………………. olan
yerlerde saklanmalıdır.

4.

Buharla dezenfeksiyonda toprak sıcaklığının derecesi ve süresi zararlı etmenin
………………. bağlıdır.

5.

Fide yetiĢtirilecek saksı topraklarının dezenfeksiyonunda …………………………
dezenfeksiyon uygulanır.

6.

GüneĢle dezenfeksiyon sıcaklıkların ………………… olduğu aylarda yapılmalıdır.

7.

GüneĢle dezenfeksiyonda örtü ile toprak arasındaki boĢluk …………….. olmalıdır.

8.

GüneĢle dezenfeksiyonda uygulama süresi en az ……………………….. olmalıdır.

9.

Ġyi bir kimyasal dezenfeksiyon için harç ……………………………… olmalıdır.

10.

Dezenfeksiyonda kullanılan …………………………..….. evlerdeki zararlılar için
kullanılmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi harç kullanmanın yararlarından değildir?
A) Yüksek verim sağlaması
B) Gübrelemeye ihtiyaç duyulmaması
C) ĠĢçilik masrafının fazla olması
D) Yabancı ot, hastalık ve zararlı taĢımaması

2.

Harç toprağının pH değeri kaç olmalıdır?
A) 4,5-5
B) 5,5-6,5
C) 6,5-7
D) 7,5-8

3.

AĢağıdakilerden hangisi çiftlik gübresinin harca olan etkilerinden değildir?
A) Harcın sıkıĢmasını sağlar.
B) Harcın pH’ını düzeltir.
C) Suni gübrelerin olumsuz etkilerini giderir.
D) Harcın su tutma kapasitesini artırır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi perlitin özelliklerinden değildir?
A) pH’ı nötrdür.
B) Hava kapasitesi yüksektir.
C) Besin maddesi içeriği çoktur.
D) Tümüyle sterildir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi harçta perlit kullanmanın yararlarından değildir?
A) BuharlaĢmayı artırır.
B) Havalanmayı sağlar.
C) Su tutma kapasitesini artırır.
D) Harcın pH’ını düzenler.

6.

AĢağıdakilerden hangisi torfun özelliklerinden değildir?
A) Azot bakımından zengindir.
B) Su tutma kapasitesi yüksektir.
C) Hacim olarak hafiftir
D) Tamamen sterildir.
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7.

AĢağıdakilerden hangisi harca karıĢtırılan inorganik materyallerden değildir?
A) Cocos
B) Tüf
C) Pomza
D) Vermikülit

8.

AĢağıdakilerden hangisi iyi bir harçta aranan özelliklerden değildir?
A) Harçta tuzluluk sorunu olmamalıdır
B) Toksik maddeler bulunmamalıdır.
C) Harç sıkı olmalıdır
D) Hafif olmalıdır.

AĢağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon uygulamasında baĢarılı olmak için dikkat
edilecek
hususlardan değildir?
A) Harç nemli olmalıdır.
B) Harç gevĢek olmalıdır.
C) Harç sıcaklığı 10-15 oC olmalıdır.
D) Harç sıcaklığı düĢük yerlerde saklanmalıdır.
9.

10.

AĢağıdakilerden hangisi fiziksel dezenfeksiyon yöntemi değildir?
A) Kuru sıcaklıkla dezenfeksiyon
B) Elektrik ile dezenfeksiyon
C) GüneĢ ile dezenfeksiyon
D) Formaldehit ile dezenfeksiyon

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kumlu-tınlı,tınlı
soğuk gübreler
bir yıl
bir gün
elemek
D
C
A
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dezenfeksiyon
nemli
düĢük
türüne
kuru sıcaklıkla
en yüksek
çok az
4 hafta
nemli
kimyasal
maddeler

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
A
C
A
D
A
C
C
D
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