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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Pırasanın bilinen geçmişi Mısırlılar ve Romalılara kadar dayanmaktadır. Bu 

uygarlıkların pırasayı bir iştah açıcı ve uykuyu kolaylaştırıcı yiyecek olarak kullandıkları 

bilimektedir. Oldukça fazla tür sayısı mevcut olmasına karşın pırasanın gerçek kökeni tam 

olarak bilinmemektedir. 

Ülkemizde kışlık sebzeler grubunda yer alan pırasa iki yıllık bir sebzedir. Birinci yıl 

yenilen uzun yapraklı gövde oluşur, ikinci yıl çiçek açar ve tohum bağlar. Soğanla aynı 

familyaya bağlı olduğundan çok ortak özellikleri vardır ancak baş bağlamaz ve yenen kısmı 

gövde ve yapraklarıdır. Kara ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde sebze üretiminin önemli 

bir kısmını oluşturur. 

Sebzeler arasında üretimi ve fiyatı en istikrarlı sebzedir. Taze olarak tüketilmekle 

birlikte, kurutularak ve dondurularakta tüketilmektedir. Bu nedenle, günümüzde pırasa 

üretimimiz sürekli olarak artmaktadır. Pırasa ihraç ettiğimiz sebzeler arasında yer 

almaktadır. 

Pırasa yetiştiriciliği modülü; ülkemizde pırasa üretiminde, verim ve kalitenin 

yükseltilmesine büyük katkılar veren üretim yöntemi, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat 

gibi konuların zamanında ve tam olarak yapılması, doğru tekniklerin kullanılması hakkında 

bilgiler vermeye yönelik hazırlanmış bir öğrenme materyalidir. 

Teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde eğitim sistemimizde, bilgiye araştırarak  

ulaşma dönemine girmiştir. Başarıya ve hedeflerine ulaşmanız için daha fazla çalışıp 

araştırma yapmalısınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun olarak pırasa fidelerinin dikimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Yazlık ve kışlık pırasa arasındaki farkları araştırınız. 

 Pırasa üretiminde; doğrudan tohum ekiminde nelere dikkat edilmelidir, 

araştırınız. 

 Çevrenizde pırasa yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret ederek pırasa 

yetiştiriciliği hakkında bilgiler alınız. 

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek bu   

bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1. PIRASA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

Pırasanın anavatanı Orta ve Doğu Akdeniz bölgesidir. Bazı yazarlarca bu anavatan, 

doğu ve batıya doğru genişletilerek İtalya, Yunanistan, Anadolu, İran, Suriye, Filistin, 

Azerbaycan ve hatta Afganistan'ı içerisine alan bir bölge olarak tanımlanır. 

 

 

Resim 1.1: Eski dönemlerde pırasa 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Bilimsel sınıflandırılması;  
Alem     :    Plantae  

Şube      :    Magnoliophyta 

Sınıf      :    Liliopsida 

Takım    :    Asparagales 

Familya :    Alliaceae 

Cins       :    Allium 

Tür         :   A. ampeloprasum 

Varyete  :   A. a. var. porrum  

             Syn         :  Allium porrum 

 

Akdeniz kıyısındaki çorak veya ağaçsızlandırılmış alanlarda ortaya çıkmış olması 

daha olasıdır. Günümüz pırasasıyla alakadar olan bu yabani pırasa "opium"a benzeyen 

uyuşturucu bir madde olan "lactucarium" içermekteydi. Romalılar, uykuyu kolaylaştırması 

için pırasayı yemeklerin sonunda yiyerek bitkinin bu özelliğinden faydalandı. 

Mısırlılar da erken çağlarda pırasayı kullandılar. Oldukça fazla tür sayısı mevcut 

olmasına karşın, pırasanın gerçek kökenini belirtmek neredeyse imkânsızdır. Kesinlikle, hem 

Roma, hem de Mısır medeniyetleri çökene değin pırasa yenmeye devam etmiştir. Birçok 

kimse ise "moder sativa"yı elde edebilmek için yabanî tip olan "serriola" ile hibritlemiştir.  

Şu kesin ki, iki medeniyet de pırasayı bir iştah açıcı ve uykuyu kolaylaştırıcı yiyecek 

olarak kullanmış. Eski Yunanda pırasanın yemeklerden önce mi yoksa sonra mı yeneceği 

kafaları karıştıran bir konu olmuş. Pergamonlu fizikçi Galen, bir sonraki güne dingin bir kafa 

ile başlayabilmek adına rahat bir uyku uyuyabilmek için yemeklerden sonra yermiş. Buna 

karşılık, ondan bir asır önce yaşamış olan Efesli Rufus ise pırasayı zihni bulandıran ve açık 

fikirli olmayı engelleyen bir şey olarak tanımlamış.  

Lucas Von Valckenborch'un "yaz kinayesi" isimli resmi günümüz tereyağbaşlı 

pırasalarının günümüz Avrupa pırasalarının ilk kayıtları olabileceğini betimliyor. 

 

1.1.Tanımı ve Önemi 
 

Pırasa, zambakgiller (liliaceae) familyasındandır. Pırasa, yılın her mevsiminde yetişen 

veya iki senede bir yetişen ve genellikle yaprakları için yetiştirilen bir bitkidir.Ülkemizde 

kışlık sebze olarak kullanılan ve bütün bölgelerimizde üretilip tüketilen bir sebzedir. 

Özellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerimizde kışlık sebze tüketiminin çok önemli 

bir bölümünü oluşturur ve beslenmede önemli bir yeri vardır. 

Sebzeler arasında üretimi ve fiyatı en istikrarlı sebzedir. Üretimine yıllar itibariyle 

bakıldığında bu özelliği kolayca tespit edilebilir. Birkaç yıl öncesine kadar sadece kış 

mevsiminde tüketilen ve üretimi de buna göre yapılan bu sebzenin her mevsimde üretilebilen 

sebze özelliği olması nedeniyle yılın büyük bir bölümünde üretilip tüketilmeye başlandığı 

görülmektedir. Bu uygulamanın giderek hızla artacağı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca zaman zaman taze olarak ihraç edilen bir sebzedir. Kurutularak ve 

dondurularak ihraç etme imkanları nedeniyle üretiminin sürekli olarak artacağı 

düşünülmektedir. 
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Fotoğraf 1.1: Pırasa 

 

Pırasalar iklim şartlarının uygunluğu nedeniyle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış 

boyunca tarlada hiçbir önlem almadan bırakılıp istendiği zaman hasat edilebilir ve bu 

dönemde yetiştirme yapılamayan bölgelerimizde pazarlanabilir. 

 

 

Resim 1.2: Pırasa(a),  çiçek(b),  gövde(c) 

 

 

Taze soğanı andıran sert bir kokusu vardır. Kıymalı ve zeytinyağlı yemeği yapılır. 
Pırasa A, E, Bl, B2 ve C gibi bol vitaminleri; sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, 

magnezyum ve demir gibi mineralleri ile çok şifa verici özelliği vardır. İnsan sağlığı için bir 

çok faydalar sağlar. Bunlar;  

b 

c a 
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 Gergin sinirleri düzeltir. 

 İştahsızlığı giderir. 

 Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. 

 Kan yapar. 

 İdrar söktürücüdür. 

 Bağırsakları yumuşatır. 

 Kilo aldırmadan besler. 

 Bol su söktürerek şişmanlara kilo verdirir. 

 Pırasa damar sertliği için de çok faydalıdır. 

 Pırasanın pirinçli ve zeytinyağlı yemeği; romatizma, mafsal ağrıları, böbrek 

hastalıkları ve üremide faydalıdır. Çiğ olarak da yenebilir. 

 

Kalori  25 Demir  2 mgr 

Protein  1,8 gr Sodyum  6,4 mgr 

Karbonhidrat  4,6 gr Potasyum  278 mgr 

Kolesterol  0 Magnezyum  12,5 mgr 

Lif  1.3 gr. B1 vitamini 0,07 mgr 

Fosfor   27 mgr B3 vitamini 0,4 mgr 

Kalsiyum  60 mgr C vitamini 15 mgr 

Tablo 1.1: 100 g çiğ (pişirilmemiş) pırasanın içerdiği besin değerleri 

 

Pırasanın morfolojik özellikleri; 

 

 Kök 
 

Pırasa çok yoğun bir kök yapısına sahiptir. Bol saçak kök oluşturur. Kökler genellikle 

toprağa dik olarak gelişir, yana yayılmaları çok azdır.Hasat edildiklerinde toprakta çok 

miktarda bir organik yapı kalır. Bu atık kökler çürüyerek toprakta galeriler bırakır ve bu 

galeriler toprak yapısının iyileştirilmesinde önemli rol oynarlar. Bu nedenle pırasa iyi bir 

münavebe bitkisi olarak tanınır. Pırasa köklerinin %60-70’lik kısmı toprağın 15-20 cm’lik 

derinliğinde yer alır.  

 

Fotoğraf 1.2: Kök yapısı 
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Toprak özelliklerine ve sulamaya bağlı olarak geri kalan kökler 50-60 cm derinliklere 

kadar iner. Bitkiler kökleri ile toprağa o kadar iyi bağlanır ki köklerini kesmeden bitkiyi 

sökmek ancak çok hafif karakterde topraklarda mümkün olabilmektedir. 

 

 Gövde 
 

Pırasa bitkisi gövdesi olmayan bir kültür sebzesidir. Bitki büyüme tablası şeklindedir. 

Yaprak kınının teşkil ettiği kısım 120-150 cm kadar boylanabilir. Halk arasında bu yüzden 

gövde olarak anılır. Büyüme konisi (tablası) devamlı yaprak meydana getirir. 

 

Fotoğraf 1.3: Gövde yapısı 

 

 Yaprak 
 

Pırasanın en kuvvetli gelişen bölümü yapraklarıdır. Yapraklar bu gövde üzerinde 

dışarıdan içeriye doğru meydana gelir. En yaşlı yaprak en dıştaki yapraktır.  

 

Fotoğraf 1.4: Yaprak  yapısı (kışlık çeşit) 



 

 8 

Yapraklar boyuna çizgili ve ayaları orta eksenin iki yanında tam simetrik olarak 

gelişir. Yaprak ayalarının aksla yaptığı açı çeşitlere göre farklılık gösterir. Kısa akslı kışlık 

çeşitlerde (kara pırasa) bu açı daha geniş, yapraklar yere yatay olarak geliştiği hâlde uzun 

akslı yazlık çeşitlerden Kartal ve İnegöl pırasalarında ise bu açı daha dardır. Ayrıca kışlık 

çeşitlerde yaprak ayası miktarı yazlık çeşitlere göre daha fazladır. Yaprakların üzeri mum 

tabakası ile kaplıdır, mum tabakasının kalınlığı yaprak rengine etki eder. Kışlık çeşitlerde 

mum tabakası daha kalındır. 

 

 Çiçek 
Pırasalarda çiçekler aksın orta kısmından 2. yılın ilkbaharında meydana gelen, 2 m 

kadar boy alabilen bir adet çiçek demeti sapının ucunda, soğandaki gibi yıldız şeklinde 

dizilmiştir. Başlangıçta bir zar içinde yer alan bu çiçekler zarın patlamasından sonra 

uzayarak gelişen bir çiçek sapı üzerinde bulunur. Bu sapın uzunluğu 3-4 cm arasında değişir. 

Her bitki bir adet çiçek demeti sapı meydana getirmez. Bu çiçek demeti sapları boyuna 

çizgilidir, içi doludur ve soğanlardaki gibi kolayca kırılmaz. 

 

 

Fotoğraf 1.5: Çicek demeti ve çiçekler 

 

Çiçek demetini saran zarın yırtılmasından sonra çiçekler gelişirler. Olgunlaşma 

soğanda olduğu gibi en üst kısımdaki çiçeklerden başlar. Çiçeklerin tamamının açılması bir 

hafta kadar sürer. Çiçekleri erselik ve 6’lı yapıdadır. Taç yapraklar genellikle beyaz veya 

açık menekşe renklidir. Meyve 3 bölmeli olup her bölümde 1-2 tohum meydana gelir. 

Bitkiler çevre şartlarına ve böcek yoğunluğuna bağlı olarak az miktarda yabancı döllenme 

gösterir. Meyveleri soğanın meyvelerine çok benzer. Her karpel de 2 tohum taslağı bulunur. 

 

 Tohum ve çimlenme özellikleri 

Pırasa tohumları parlak siyah renkli, şekil olarak dilimlenmiş ve güneşte buruşmuş bir 

elma dilimi gibidir. Soğan tohumları ile büyük benzerlik gösterir. Usta olmayan göz iki 

tohumu ayıramaz. 
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Pırasa tohumları soğanda olduğunun aksine ezildiğinde kendisine has pırasa kokusunu 

vermez. Soğan tohumunda köşeler daha sivri ve tohum daha iri olduğu hâlde pırasada 

tohumlar biraz daha küçük ve yuvarlaktır. 1 gramda 310-380 adet tohum bulunur. Tohumlar 

normal şartlarda 12-15 günde çimlenir. Çimlenme 10-35°C’de olur. Çimlenme gücünü 2-3 

yıl muhafaza eder. Çimlenme sırasında tohum kabuğu çimlenme yaprağı ile toprak yüzüne 

çıkar. 

 

Fotoğraf 1.6: Tohum 

1.2. Ekolojik İstekleri 
 

Pırasa serin iklimi seven bir sebzesidir. Aşırı sıcaklar ve kuraklığı sevmez bu durumda 

verim ve kalite düşer. Yüksek sıcaklıklar yaprak sayısını ve yalancı gövde kalınlığını da  

azaltır. Optimum gelişme sıcaklığı 15-25°C’dir. Kışlık veya yazlık pırasa çeşidi oluşuna göre 

düşük sıcaklıkların tedrici şekilde oluşmasına bağlı olarak –18°C’ye kadar dayanan kışlık 

çeşitler vardır. Yetiştirme dönemi içindeki uzun günler yaprak gelişmesini uyarıcı etkide 

bulunur. Bu nedenle pırasalar uzun gün bitkisi olarak kabul edilir. Uzun günler çiçeklenmeyi 

de uyarır. Bitkinin çiçeklenmesinde düşük sıcaklıklar gerekli olmasa da, uzun günde düşük 

sıcaklığın pozitif etkisi ortaya çıkmaktadır. Pırasa hava neminin %60-70 civarında olmasını 

ister. 

Kısaca pırasanın iklim şartlarına oldukça toleranslı bir bitki olduğu söylenebilir. Bu 

nedenler ülkemizin her tarafında başarı ile yetiştirilebilmektedir. 

Pırasalar toprak istekleri açısından seçici değildir. Çok ağır bünyeli ve su tutan 

topraklar dışında her türlü toprakta yetişir. Pırasalar her toprakta yetiştirebilmekle beraber en 

iyi verim iyi işlenmiş, süzek (suyu iyi akıntılı), biraz nem tutma olanağı bulunan, humuslu ve 

besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklardan alınır. Organik besin maddelerine zengin 

topraklardaki yetiştiriciliği çok verimli  olur. Topraktaki humusun artması kaliteyi yükseltir. 

Yetiştirmede en çok ihtiyaç duyulan ve verime en çok etkisi olan besin elementi azottur. 

Bitki daha az fosfor ve potasyum ister. Toprakta besin maddeleri açısından azot eksik 

olmamalıdır. Azotlu gübreyi birkaç defada vermek verimi artırır. Su tutma kapasitesi yüksek 

topraklarda yapılan yetiştiricilikte hem verim hem de kalite yükselir. En uygun toprak pH’ı 

6-7,5 değerleridir. Pırasa yetiştiriciliğinde asitli topraklardan kaçınılmalıdır. 
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 Fotoğraf 1.7: Pırasa tarlası 

 

Münavebe; Pırasa dikilecek tarlada 4-5 yıl aynı familyaya ait soğan , sarımsak ve 

pırasa yetiştiriciliği yapılmamış olmalıdır. Aksi takdirde o familyaya ait hastalık ve 

zararlıların toprağa yerleşmesi ve hep aynı besin maddelerinin tüketilmesi, toprağın bu 

yönden zayıflamasına neden olmaktadır. 

 

1.3. Önemli Çeşitleri 
 

Pırasa çeşitleri özellikleri bakımından  iki gurup altında incelenir. Bunlardan birinci 

gurup yetiştikleri mevsime, ikinci gurup ise baş ve yaprak yapılarına bakılarak 

değerlendirilmektedir. 

 

1.3.1. Mevsimine Göre Pırasa Çeşitleri 
 

Pırasalar yazlık ve kışlık olmak üzere iki ana form hâlinde bulunur.  

 Yazlık pırasalar  

Açık yeşil renkli, daha yumuşak dokulu daha kısa ömürlü ve soğuklara karşı hassastır. 

Bunlarda yaprak ayası daha kısa ve dik duruşludur. Yazlık çeşitlerde aks kışlık çeşitlere göre 

2-3 kat daha uzundur. 
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Bu çeşitlerde aks uzunluğu çeşide ve yetiştirme şartlarına bağlı olmak üzere 80 cm’ye 

kadar çıkabilir. Yazlık çeşitler -8, -10 °C’lik sıcaklıklarda ölür. Bu çeşitler aksın köklere 

birleştiği gövdenin üzerine soğan meydana getirmez ve aynı bileşikleri yönünden daha 

fakirdir (örneğin; İnegöl 92). 

 

 

Fotoğraf 1.8: Yazlık pırasalar 

 Kışlık pırasalar  

Kışlık pırasaların yaprakları daha koyu yeşil renkli ve yaprak ayaları daha enlidir. 

Yazlık pırasalara göre yalancı gövde daha kısa ve daha kalındır. Bu çeşit pırasaların yalancı 

gövdesi 40-45 cm uzunluğunda ve 3-5 cm kalınlığındadır (kara pırasa 20-25 cm 

uzunluğunda ve 5-6 cm kalınlığındadır). Kışlık çeşitler yalancı gövdenin gövde ile birleştiği 

yerde hafif hafif soğan oluşturur ve çok düşük sıcaklıklara dayanabilirler (örneğin; Kartal). 

 

 

Fotoğraf 1.9: Kışlık pırasalar 

 

1.3.2. Baş ve Yaprak Yapılarına Göre Pırasa Çeşitleri 
Baş ve yaprak yapılarına göre altı pırasa türü bilinmektedir ancak yaprak çeşidi ve 

rengine göre ve ekildikleri alan ve ömürleri de dikkate alındığında yüzlerce pırasa türünden 

söz edilebilir. 
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 Boston ve bibb pırasa (tereyağbaşlı pırasa) 
 

Başı yayvandır, tereyağ yumuşaklığındadır ve Avrupa'da yaygındır. Beyaz gövdesi 

uzun olan, beyaz etli,lezzetli, adaptasyon kabiliyeti yüksek, verimli bir çeşittir. Yenilen 

kısmı yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 3-4 cm çaptadır. Orta erkenci ve aranılan bir çeşittir. 

Yöreye göre de isim alır. Ülkemizde Bursa’ da İnegöl pırasası, İstanbul’da Kartal pırasası 

olarak da bilinir. 

 

 Çin pırasası  
Uzun saplı, kılıca benzer, başsız, Batı türlerinin tam tersine acımtırak ve sert, 

pişirilmek ve türlülerde kullanmak için uygun olan bir türdür. Bu tür, sapı ve yapraklarına 

göre iki gruba ayrılır. 

 

 Iceberg (gevrekbaş): 
Lahanayı andıran sıkı ve yoğun başlardan oluşur. Tadından ziyade gevrek yapısından 

dolayı, pırasa türlerinin en narini olarak görülürler. Bu tür ABD'de en yaygın türdür. Iceberg 

ismi, 1920'lerin başında tren vagonlarında kırılmış buzlarla kaplı bir şekilde ülkeye 

getirilirken Icebergleri anımsattığından gelmiştir. 

 

 Yayvanyapraklar:  
Hafif, narin, ince yaprakları vardır. Bu grup, meşe yaprağı ve lollo rosso 

pırasalarından oluşmaktadır. 

 

 Romen(CO); türün kendine özgü başı vardır ve daha uzun yaprakları vardır. 

 Batavian (yaz gevreği); gevrek yapısı ile kısmen yoğun başlardan oluşur, 

Iceberg ve yayvanyaprak arası bir türdür. 

 

Ülkemizdeki en önemli pırasa çeşidi; 

 

 İnegöl-92 

1989 yılında teksel seleksiyonla ıslah edilmiştir. 70-80 cm yenilebilir uzunluğa sahip, 

soğuklara dayanıklı bir pırasa çeşididir. Soğan  gibi baş oluşturmayan bu çeşidin beyaz 

kısmının uzunluğu 9-10 cm, çapı ise 3-3,5 cm'dir. Taze tüketime, kurutulmaya ve derin 

dondurulmaya uygun olan bu çeşidin dekara verimi 4,5-5 tondur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 1.10: İnegöl-92 
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1.4. Üretimi 
 

Pırasa tohum almak amacıyla üretildiğinde iki yıllık bir sebzedir. Birinci yılda bitki 

vegatif olarak kalır. İkinci yılda çiçek tohum oluşturur. Pırasa tohumları ile üretilir. İki farklı 

üretim şekli vardır.  

 

1.4.1. Doğrudan Tohum Ekimi ile Üretim 
 

Pırasalar doğrudan tohum ekimi yoluyla üretilebilirse de üretimi çok büyük ölçüde 

önce tavalarda fidelerinin üretimi, daha sonra bu fidelerin esas yerlerine dikilmesi suretiyle 

yapılmaktadır. Doğrudan tohum ekimi yoluyla yapılacak üretimde bölge şartlarına ve hasat 

zamanına bağlı olarak ekim yapılacak toprak hazırlanır. Ege bölgesinde Temmuz ayı 

içerisinde 25 cm derinlikte sürülür. Daha sonra dekara verilecek olan azotun yarısı (6-8 kg 

N) fosforlu gübrenin tamamı (8-10 kg p2o5) ve potaslı Harrow ile toprağın 8-10 cm’lik 

derinliğine karıştırılıp toprağa sürgü çekilerek ekime hazırlanır.  

 

Toprağın ekimden önce iyice inceltilmesi gereklidir. Ekimde daha ileride uygulanacak 

kültürel işlemlerin kolayca yapılabilmesi için sıra aralarında 40-50 cm’lik bir aralık verilir ve 

sıra üzerinde her 6x8 cm’de bir tohum gelecek şekilde ekim yapılır. Ekim derinliği 2-2,5 cm 

olmalıdır. Tohum ekimi elle veya makine ile yapılmalıdır Daha yüzeysel ekimde toprak 

tavının kaçması, daha derin ekimde de bitkinin toprak yüzüne çıkmasının zorlaşması 

nedeniyle çimlenme sorunları yaşanır. Ekim mibzerle yapılır ve ekimden sonra yabancı 

otlara karşı çimlenme öncesi yabancı ot ilacı uygulaması yapılır. 

 

 

Fotoğraf 1.11: Pırasa tohumlarında çimlenme 

 

Ekimden 10-15 gün sonra bitkiler toprak üstünde görülür. Çimlenme tamamlandıktan 

sonra sık olan yerlere sıra üzerinde 12-15 cm’de bir bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. 1 

dekar alanın direkt tohum ekimi suretiyle ekilmesi için 200-300 gr tohum kullanılır. 
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Çimlenme tamamlandıktan sonra pırasalar düzenli olarak sulanmalıdır. Zira pırasalar 

susuzluğa karşı hassastır. Sıcaklıkla birleşen susuzluk çok kötü etki yapar. Bitkiler kalem 

kalınlığına geldiklerinde temel gübrelemede ayrılmış olan azotlu gübre iki veya üçe 

bölünerek her sulamada bir bölümü sıra aralarına uygulanır. Mümkünse yağmurlama usulü 

sulama yapılır ve bitkilerin hasat olgunluğuna gelmesi beklenir. 

 

Hasat zamanını bitki gelişmesi yanında pazardaki satış fiyatları da etkiler. Doğrudan 

tohum ekimi yapılarak pırasa yetiştirilmiş ise hasat kapama olarak bir defada yapılabilir. 

 

 Fide ile üretim  

 

Fide ile üretim için önce ihtiyaç olan kadar fidenin zamanında dikime hazır olacak 

şekilde yetiştirilmesi gerekir. Tohum ekiminden fidelerin dikim büyüklüğüne gelmelerine 

kadar (6-8 mm kesit kazandıkları zaman) kadar fide yetiştirme şartları ve yetiştirme sıklığına 

bağlı olarak 50-70 gün zaman ister. Dikim tarihi esas alınarak bundan 50-70 gün önce 

tavalara ekim yapılır. 

 

Fotoğraf 1.12: Fide 

Pırasa fidesi yetiştirilecek alan ekimden 1-2 ay önce yanmış çiftlik gübresi ile dekara 

4-5 ton gübre gelecek şekilde gübrelenir. Bu gübre toprağın 15-20 cm’lik derinliğine 

sürümle birlikte karıştırılarak 120 cm eninde uzunluğu arazideki eğime bağlı olarak değişen 

büyüklükte tavalar hazırlanır. Ekim bu tavalara serpme olarak yapılır. Ekilecek tohum en az 

ikiye ayrılarak aynı tavaya enine ve boyuna olmak üzere iki defada, üçe ayrılmış ise üç 

defada ekilir. Üstüne harç hazırlama imkanları varsa harçla yoksa ekimden sonra çimlenme 

başlangıcına kadar tavaların üzeri çalı ve çırpı ile gölgelenir. Ekimde  1 m
2
 alana 10-12 g 

kadar tohum atılır. 50.000 adet fide için 300 gr tohum 25 m
2
 tava gereklidir. Dikim 30x12 

cm aralıklarla yapılacaksa dekara yaklaşık 28-30 bin adet fide gereklidir. Buna göre fide 

hazırlığı yapmak gerekir. 
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Fidelerin gelişme dönemlerinde düzenli olarak ot alma ve sık olan yerlerde erken 

dönemde hafif seyreltme yaparak fidelerin birbirine denk homojen bir şekilde gelişmeleri 

sağlanır. 

 

 

Fotoğraf 1.13: Dikiminden sonra pırasa parselleri 

 

Ekimden sonra yabancı ot kontrolü için yapılacak uygulamalar yetiştiricilik açısından 

önem taşır. Dikim yapılacak tarla tohumla yapılan yetiştirmede olduğu gibi gübrelendikten 

sonra 20-25 cm derinliğinde 30-40 cm aralıklarla karıklar açılır. Karıklar içine su verilerek 

dikim yapılır. Yapraklarının 1/3’ü ve uzun kökleri kesilerek (tıraşlanmış) hazırlanmış ve 2-3 

büyüklük grubuna ayrılmış olan fideler her grup ayrı parselde olacak şekilde karıkların 

boyun noktalarına dikilir.  

 

 

Fotoğraf 1.14: Pırasa tarlası 
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Dikimin derin yapılmamamsına özen gösterilir. Sıra üzeri mesafesi 10-14 cm arasında 

değişebilir. Farklı büyüklükteki fidelerin aynı parselde dikilmesi gelişmede sakıncalar 

yaratır. Kuvvetli gelişen fidelerin aynı parsele dikilmesi gelişmede sakıncalar yaratır. 

Kuvvetli gelişen fideler diğerlerini baskı altına alırlar. Parselde yeknesak gelişme oluşmadığı 

için hasadın bir defada yapılması mümkün olamaz. Bu durum bir çok açıdan sakınca yaratır. 

Dikim, ülkemizde iç bölgelerde haziran sonu-temmuz başında yapılır. Kışları ılık geçen 

yerlerde eylül-ekim aylarında yapılır. 

 

Dikim sıklığı arttıkça pazarlanamaz ürün miktarı artar. Normalde 40 bitki/m
2
 

uygundur. İri pırasalar elde etmek için m
2
’de 20-25 bitki olması uygundur. 

 

Fotoğraf 1.15: Pırasa dikme makinesi 

 

 Tohum üretimi için ekim  

Kendi ihtiyacımız olan tohumu üreteceksek iyi gelişmemiş ve çeşidi tam temsil eden 

bir tarlada hasada başlamadan önce bize yeteri kadar tohum verecek şekilde bitki işaretlenir. 

Bunlar söküm zamanında sökülmeyerek alıkonulur veya ayrı bir grup olarak sökülerek başka 

bir parsele 20x40 cm aralıklarla, toprakta desteksiz ayakta durabilecekleri bir derinlikte 

dikilir.  

 

Pırasa yetiştirdiğimiz parselde ayrılan bitkiler, parsel kullanılmayacaksa olduğu gibi 

bırakılır. Bu şekilde başka yere aktarmadan tohum alınırsa tohum verimi artar. Her iki 

şekilde de her bitki içi dolu ve sağlam yapılı bir adet çiçek demeti sapı meydana getirir. Bu 

çiçek demeti sapının boyu 2 m’ye kadar uzayabilir. Bir çiçek demeti sapı üzerinden yüzlerce 

çiçek çıkar. Bu çiçekler aynen soğanda olduğu gibi başlangıçta bir zar tarafından sarılmış 

olup bu zar yırtıldıktan sonra çiçekler gelişir. Pırasalarda her bitki tek çiçek demeti sapı 

meydana getirmekle beraber soğanlara göre demet daha büyüktür ve demet üzerinde çok 

daha fazla çiçek meydana gelir. Çiçeklerde döllenme, meyve ve tohum oluşumu aynen 

soğanlardaki gibi olup çiçek demeti sapının üst kısmındaki meyveler çatlayıp tohumlar 

görüldüğünde bir yerde kurumaya bırakılır.  
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Kuruyan meyveler çatlayıp tohumlar görüldüğünde bir yerde kurumaya bırakılırlar. 

Kuruyan meyveler daha sonra harmanlanıp savrularak pırasa tohumları elde edilir. Pırasa 

tohumları çimlenmelerini 3 yıl muhafaza eder. Pırasa tarlasında tip dışı bitkiler seçilerek 

alındıktan sonra bitkilerin tamamı tohumluğa bırakılırsa dekardan 40-50 kg tohum verimi 

alınabilir.  

 

 

Fotoğraf 1.16: Tohuma bırakılmış pırasa tarlası 
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U 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
YGULAMA FAALİYETİ-1 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek pırasa dikimi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmaya uygun iş kıyafetlerinizi 

giyiniz. 

 “Personel Hijyeni” modülünü hatırlayınız. 

 Dikim yerlerini belirleyiniz.  Arazi seçimini yapınız. 

 Toprak analizi yaptırınız. 

 Dikim yapılacak toprağı, temmuz ayı 

içerisinde 25 cm derinlikte sürünüz.  

 Bölgenize uygun pırasa çeşidini seçiniz. 

 Toprağın dikimden önce iyice inceltilmesi 

sağlayınız. 

 Tohum temin ediniz. 

 Yetiştirme tekniğini seçiniz. 

 Dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Tohum ekim zamanını tespit ediniz. 

 Sıraları oluşturunuz. 

 Tohumluk miktarını tespit ediniz. 

 Dikimi yapınız.  Dikimi ürün elde etmek istediğiniz zamana 

göre yapınız. 

 Sıra üzerinde her 6x8 cm’de bir tohum 

gelecek şekilde dikim yapınız. 

 Dikim yaparken fidelere zarar vermemeye 

özen gösteriniz. 

 Dikim derinliği 2-2.5 cm olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tohum dikim derinliğine dikkat ediniz. 

 Dikimden sonra yabancı otlara karşı 

çimlenme öncesi yabancı ot ilacı uygulaması 

yapınız. 

 Mibzerle dikim yapınız. 

 Mibzer ayarlarını kontrol ediniz. 

 Seyreltme yapınız.  Çimlenme tamamlandıktan sonra sık olan 

yerlere sıra üzerinde 12-15 cm’de bir bitki 

kalacak şekilde seyreltme yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Can suyu veriniz.   Uygun sulama sistemine karar veriniz. 

 Çimlenme tamamlandıktan sonra pırasaları 

düzenli olarak sulayınız. 

 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda pırasa dikim 

uygulaması yapınız.Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 
KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet     Hayır 
1 İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Bölgenize uygun pırasa çeşidini seçtiniz mi?   

3 Dikim yerlerini belirlediniz mi?   

4 Dikim yaptınız mı?   

5 Ölçülere uygun dikim yaptınız mı?   

6 Dikim yaparken fidelere zarar vermemeye özen gösterdiniz 

mi? 

  

7 Tohum dikim derinliğine dikkat ettiniz mi?   

8 Dikimden sonra yabancı otlara karşı çimlenme öncesi 

yabancı ot ilacı uygulaması yaptınız mı? 

  

9 Mibzer ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

10 Seyreltme yaptınız mı?   

11 Uygun sulama sistemine karar verdiniz mi?   

12 Can suyunu verdiniz mi?   

13 Zamanı iyi kullandınız mı?   

14 Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetinizi çıkardınız mı?   

15 Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   

16 Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
 

1. Pırasa ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 

A) Bazı medeniyetler, pırasayı iştah açıcı ve uykuyu kolaylaştırıcı yiyecek olarak 

görmüş. 

B) Pırasa ülkemizde kışlık sebze olarak kullanılan ve bütün bölgelerimizde üretilip 

tüketilen bir sebzedir. 

C) Sebzeler arasında üretimi ve fiyatı istikrarsız sebzelerdendir. 

D) Kurutularak ve dondurularak kullanılabilir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi pırasanın kök özelliklerinden biri değildir? 

A) Pırasa çok yoğun bir kök yapısına sahiptir. 

B) Pırasa kötü bir münavebe bitkisi olarak tanınır 

C) Hasat edildiklerinde toprakta çok miktarda bir organik yapı kalır. 

D) Pırasa köklerinin %60-70’lik kısmı toprağın 20 cm’lik derinliğinde yer alır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi pırasanın yaprak özelliklerinden biri değildir? 

A) Yapraklar bu gövde üzerinde dışarıdan içeriye doğru meydana gelir. 

B) En genç yaprak en dıştaki yapraktır. 

C) Yaprakların üzeri mum tabakası ile kaplıdır. 

D) Ayrıca kışlık çeşitlerde yaprak ayası miktarı yazlık çeşitlere göre daha fazladır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi pırasanın iklim istekleri ile ilgili olarak yanlıştır? 

A)   Pırasa serin iklimi seven bir sebzedir. 

B)   Optimum gelişme sıcaklığı 15-20°C’dir. 

C)   Pırasalar uzun gün bitkisidir. 

D)   Aşırı sıcaklar ve kuraklığı sever bu durumda verim ve kalite artar. 

 

5. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 

A) Pırasalar toprak istekleri açısından seçicidir. 

B) Topraktaki humusun artması kaliteyi düşürür. 

C) Toprakta besin maddeleri açısından azot olmamalıdır. 

D) Pırasa yetiştiriciliğinde asitli topraklardan kaçınılmalıdır.  

 

6. Doğrudan tohum ekimi ile üretim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Toprağın ekimden önce iyice inceltilmesi gereklidir. 

B) Sıra aralarında 40-50cm’lik bir aralık verilmelidir. 

C) Sıra üzerinde her 6x8 cm’de bir tohum gelecek şekilde ekim yapılır. 

D) Ekim derinliği 20-25 cm olmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Tohum ekiminden fidelerin dikim büyüklüğüne gelmelerine kadar (6-8 mm kesit 

kazandıkları zaman)  fide yetiştirme şartları ve yetiştirme sıklığına bağlı olarak kaç 

gün zaman ister? 

A) 50-70 gün 

B) 10-30 gün 

C) 80-100 gün 

D) 100-120 gün  

 

8. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz. 

A) Pırasa fidesi yetiştirilecek alan ekimden 1-2 ay önce yanmış çiftlik gübresi ile 

dekara 4-5 ton gübre delecek şekilde gübrelenir. 

B) Ekimde 1 m
2
 alana 10-12 g kadar tohum atılır. 

C) 50.000 adet fide için 300 g tohum 25 m
2
 tava gereklidir. 

D) Dikim 30x12 cm aralıklarla yapılacaksa dekara yaklaşık 2-3 bin adet fide 

gereklidir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pırasada sulama esnasında nelere dikkat edilmelidir, araştırınız. 

 Pırasa yetiştiriciliğinde yabancı otlarla mücadele yöntemlerini araştırınız. 

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek bu bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER 
 

2.1. Sulama 
 

Pırasa nemden hoşlanır. Yetiştiricilik sırasında bitki su sıkıntısı yaşamamalıdır. Pırasa 

bitkisi, sıcak ve kurak havalarda, toprağı yeterince nemli kalacak biçimde sulanmalıdır. 
 

İlk can suyundan 3-4 gün sonra mutlaka ikinci bir sulama yapılmalıdır. İkinci 

sulamadan 10 gün kadar sonra yağmur yağmadığı takdirde üçüncü bir sulama ve hava 

şartlarına göre bütün gelişme süresince  1-2 hafta ara ile sulama yapmak pırasanın istenilen 

şekilde gelişmesi için şarttır ve bitkiler hasat büyüklüğüne gelinceye kadar düzenli olarak 

sulanır. 

  

Fotoğraf 2.1: Pırasalarda sulama 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
 

http://www.regione.piemonte.it/agri/biodiversita/orticolo/im/grandi/porro_1.gif
http://www.regione.piemonte.it/agri/biodiversita/orticolo/im/grandi/porro_1.gif
http://www.regione.piemonte.it/agri/biodiversita/orticolo/im/grandi/porro_2.gif
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2.2. İlaçlama 
 

2.2.1. Pırasada Karşılaşılan Hastalıklar 
 

 Pırasa beyaz uç çürüklüğü 

 

Phytophthora porri Foister pırasa bitkisinin fungal hastalık etmenidir. Fungal etmenin 

ilk enfeksiyonları çoğunlukla yaprak uçlarının yakın bölgelerinden olur, ama üst yaprağın 

herhangi bir bölgesinde de olabilir.  

 

Belirtileri; hastalıktan etkilenen yapraklar suyla ıslanmış gibi ve donuk yeşil bir 

renktedir. Nemli koşullarda fungusun yüzey gelişmesi herhangi bir belirti olmadan ortaya 

çıkar. Etkilenen dokular hızla solar, kahverengi bir renge döner ve daha sonra beyaz bir renk 

alır.   

 

Bitkinin tüm yaprağı devrilebilir ve daha sonra değişik toprak kökenli 

mikroorganizmalar tarafından saldırıya uğrayabilir. Bazı durumlarda tüm yaprağın bazal 

kısmı yumuşak olur ve az bir çaba ile bitkiler sökülebilir. 

 

 

Fotoğraf 2.2: Hastalıklı pırasalar 

 

Alınabilecek kültürel önlemler şunlardır; 

 

 Dayanıklı bitkiler tercih edilmeli. 

 Hastalıktan arı ve dranajı iyi toprakların seçimi yapılmalı. 

 Bitkileri su stresinde bırakmamalı. 

 En az üç yıl ürün rotasyonu yapılabilir, eşeyli üreme organı olan 

spor olumsuz koşullara uzun süre dayandığından etkili olmayabilir. 

 Hastalıklı bölgelerde dikkatli çalışılmalı, sağlıklı alanlara toprak, 

alet ve hasta bitkiler taşınmamalı. 

 Kalsiyum ve magnezyum gübrelemesine dikkat edilmeli. 
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 Aşırı sulamadan kaçınılmalı, su birikimi engellenmeli ve 

yapılabilirse damlama sulama tavsiye edilmeli. 

 Nematot ile mücadeleye önem verilmeli. 

 Hastalıklı bitkiler hemen uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 

 Hastalık etmeni genelde lokal olarak ortaya çıktığı durumlarda, o 

bölgelerde dikkatli çalışılmalı, gerekirse önce bulaşık olmayan 

alanlarda çalışmaya başlanmalı ve daha sonra bulaşık alanlarda 

çalışma yapılmalı. 

 Hastalık lokal veya birkaç bitkide ortaya çıktı ise bu bitkilerin 

etrafındaki sağlıklı görülen bitkilerde dahil olmak üzere hastalık 

etmenine karşı kullanılan bir fungisit ile lokal olarak ilaçlama 

yapılabilir. 

 Alet ve ekipmanlar bulaşık bölgelerde çalışıldıktan sonra iyice 

temizlenmelidir. 

 
Kimyasal mücadelede ise toprak fumigasyonu (Methyl Bromide ve 1-3 

Dichloropropene) dikimden önce tavsiye ediliyor. 

 

Kullanılan Kimyasal İlaçlar(Fungisid) Kullanım Miktarı 

(100 Litre) 

Bakır Oksiklorid WP 50% 300 g/fide 

Bordo Bulamacı SIVI Oksiklorik WP 50% 500+1000 g/fide 

Captan WP 50% 300 g 

Captan + PCNB TOZ 10+10 % 40 g/m2  toprak 

Formaldehit EM 400g/l 4 lt (150 cc/m2)toprak 

Hymexazol SC 360 g/l 250 cc 

Mancozeb WP 80 % 200 g 

Maneb WP 80 % 200 g 

Methyl Bromide GAZ 98% 60 g/m2 toprak 

PCNB TOZ 18% 35 g/m2 toprak 

Propineb WP 70 % 250 g fide 

Thiram WP 80% 200 g/100 kg tohum 

Tolclofos Methyl WP 80% 100 g 

Tablo 2.1: Kullanılacak ilaçlar ve dozları 

 

 Heterosporium Yanıklığı 

 

Hastalık etmeni zayıflamış dokuları direkt olarak enfekte edebilir. Hastalık etmeninin 

oluşturduğu sporlar hava akımları ve aletler ile taşınır. İnfektelen yapraklar öldüğü ve yere 

döküldüğünde fungal etmen siyah stroma (spor yatağı, üreme organı) denilen yapılar 

üretmekte ve bunlar sayesinde olumsuz kış koşullarını geçirir ve uygun koşullarda bu 

organlardan yeni sporlar üretilmekte ve sağlıklı bitkileri infektelemektedirler.  
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Fungal etmen toprakta da canlılığını sürdürebilir, bunun yanında yabani soğanlı 

bitkilerde de hastalık etmeni canlı kalabilir. Sporlar çimlenebilmesi ve bitkilere giriş 

yapabilmesi için suya gereksinim duymaktadır. Hastalık etmeninin sporlarının çimlenebildiği 

en uygun sıcaklık 24ºC’dir.   

 

Fotoğraf 2. 3:  Zarar görmüş yaprak 

 

Belirtileri; yaprak lekeleri küçük, eliptik, gri merkezli ve bazen mavi kenarlara 

sahiptir. Yeşil aksamın büyük bir alanı etkileninceye kadar oluşan lekeler genişler ve 

yaprakları çürütmektedir. Nemli koşullar altında, fungal etmen bu yüzeylerde sporlanır ve 

koyu zeytin yeşili ile siyah kadifemsi tabaka bu yüzeylerde oluşur.  

 

Kültürel mücadele; bitkiler uygun şekilde beslenmeli ve diğer hastalık etmenleri ile 

mücadele edilerek zayıf düşürülmemelidir. Ürün rotasyonu yapılmalıdır. Tarlada yabani 

soğangilli bitkiler ile mücadele edilmeli ve drenajı iyi olan topraklarda yetiştiricilik 

yapılmalıdır. Etmenin etkisi çok olduğunda kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır.  

 

 Stolbur hastalığı 

 

Konukçu bitkide sistemiktir. Genel olarak floem dokusunda bulunur. Doğada diğer 

yayılma yolu küskütlerdir. Bunlar dışında hastalık tohumla geçmez. Her türlü vegetatif bitki 

parçası ile taşınabilir. Mekanik yolla ve temasla geçmez. Pırasada sapta kalınlaşma ve çiçek 

demetinde anormallikler şeklinde görülür. 

 

Kültürel önlemler:  

 Ekim tarihi, ekolojik şartların izin verdiği ölçüde vektörlere göre 

ayarlanmalı. 

 Ekim alanının etrafını yüksek ağaçlarla çevirmemeli. 

 Vektörün yoğun görüldüğü fundalık ve orman kenarlarında, 

yamaçlarda ekim yapılmamalı. 

 Kış konukçuları ile mücadele edilmeli, özellikle tarla içinde ve 

etrafındaki yabancı ot konukçuları yok edilmelidir.  
    

Kimyasal Mücadele de ise; Stolbur hastalığı ile kimyasal mücadele konusunda yapılan 

araştırmalardan pratiğe uygulanabilecek, ekonomik değeri olan bir sonuç alınamamıştır. 
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 Pırasa-mavi ve yeşil küf hastalığı 

 Belirtileri; genel olarak depolarda ve taşıma esnasında çıkan hastalık etmenine, çok 

nadir de olsa tarla koşullarında da rastlanır. Mavi küf çürüklüğü yumuşak ve sulumsudur. 

Dokular kuruyunca, çürüme olur ve oluşan çürüklük farklı büyüklükte olabilir. 

 

Fakat hastalık ilerlerken mavi-yeşil fungal sporlar bu lekelerin üzerinde gelişir. 

Çürüyen dokularda küflü bir kokuya sahiptir.  

 

Kültürel mücadele: 

 Depo ve taşıma esnasında taşınan bitkiler yaralamadan ve 

ezilmelerden sakınılmalı. 

 Tarla ya da bahçede yetiştirilen bitkiler iyi koşullar altında 

yetiştirilmeli, beslenmeli ve diğer hastalık ve zararlılarla iyi bir 

şekilde mücadele edilmeli. 

 Depo sıcaklıkları 5 °C veya daha düşük sıcaklıklara ayarlanmalı. 

 Depo koşulları iyi şekilde havalanmalı ve aşırı nem oluşumundan 

kaçınılmalı. 

 Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden 

kaçınılmalıdır.  
Kimyasal mücadele de ise zirai kimyasal ilaç olarak koruyucu yeterli olmaktadır.  

 

 Sebze fidelerinde kök çürüklüğü (çökerten)   
 

Kök çürüklüğü fide devresinde görülen bir hastalıktır. Aynı zamanda çıkıştan önce de 

zarar meydana gelebilir. Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından 

yattıkları görülür. Gerek çıkış öncesi gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonucu 

fidelikte ocaklar hâlinde boşluklar meydana gelir. Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün 

alanlara yayılmış durumdadır. 

Alınabilecek kültürel önlemler şunlardır; 

 Zarar görülen fideliklerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten 

sonra yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konmalı,  

 Tohum ekimi sık yapılmamalı,  

 Hastalıklı fideler ayıklanmalı,  

 Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı,  

 Fazla sulamadan kaçınılmalı, 

 Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli, 

 Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı,  

 Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde 

kurulmalıdır.  

Kimyasal mücadele de ise ilaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması (ekimden 

önce, ekimden sonra) ve fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra yapılabilir. 
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2.2.2. Pırasada Karşılaşılan Zararlılar 
 

 Tripsler 
 

Ergini yaklaşık 1 mm boyunda sarı renkte ve çok hareketlidir. Ergin ve larvalar 

yaprakların alt yüzünde birlikte bulunur. Sıcak bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece 

üremelerine devam eder.Yılda 3-6, en fazla 10 döl verir. 

 

Fotoğraf: 2.4 : Trips ergini(a) ve nimfi(b) 

 

Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile beslenirler. 

Beslendiği yapraklar bir süre sonra beyazımsı veya gümüş rengini alır. Kurak geçen yerlerde 

zararı daha da fazladır.  Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırır.  

 

Kültürel önlemler: Zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir. Toprak işlemesi 

ve yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

 

Kimyasal mücadele: Uygun sayılar tespit edildikten sonra  ilaçlama yapılmalıdır. 

 

 Pırasa güvesi (acrolepia assectella) 

 

Erginin boyu ortalama 1 cm olup kanat açıklığı 1,5 cm civarındadır. Ön kanatlar dar 

uzun, grimsi renkte ve üzeri koyu renkli geniş lekelerle süslüdür. Larvanın başı kahverengi 

vücudu sarımsı beyaz renkte olup olgun larva 1 cm boyundadır. Kışı pupa veya ergin hâlinde 

geçirir.  

 

Fotoğraf  2.5: Yaprak arasında beslenen lavralar (a), pırasaya verdiği zarar(b) 

a b 

a b 
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Nisan-mayıs aylarında yeniden aktif olur. Dişi 100 kadar yumurtasını ilkbaharda genç 

pırasaya bırakır. Yumurtayı bitki üzerine, yapraklara tek tek bırakır. Yumurtadan çıkan 

larvalar doğrudan yapraklara girip yaprakta uzunlamasına galeriler açarak beslenir. Yılda 4-5 

döl verir. Kışı ergin olarak geçirir.  

 

Fotoğraf  2.6: Pırasa güvesi ergini 

Zararı; larvalar yumurtadan çıkınca bitki dokusunun içini delerek yaprağın iki 

epidermisi arasına girer ve orada galeri açarak beslenir. Larva yoğunluğu fazla olduğunda 

bitkide sararmalar ve solmalar baş gösterir. Bitkide büyüme yavaşlar. Çiçek demetlerinde 

beslenmesi halinde özellikle tohum üretimi yapılan alanlarda çiçeklerdeki zarar, tohum elde 

etme bakımından önemli kayıplara neden olabilmektedir. Bu zararlı bilhassa pırasalarda 

önemli zarar yapar. Bu gibi bitkiler bakteriyel enfeksiyonlara da uğrayarak ölebilirler.  

 

Kimyasal mücadele: Uygun sayılar tespit edildikten sonra ilaçlama yapılmalıdır. 

 

 Yaprak galeri sinekleri   

 

Erginleri 1-2 mm boyunda gri-siyah renktedir.  Larvaları en fazla 3 mm boyunda 

beyaz-sarı renkte ve şeffaftır.  Erginleri bitkinin tüm yapraklarında, larvaları galeri içinde 

bulunur.  

 

Dişiler yapraklarda küçük yaralar açar, buradan çıkan özsu ile beslenir ve hücre 

bozulmasına neden olurlar.  Bu beslenme delikleri sarararak küçük lekeler meydana getirir. 

Larvalar yaprakların iki zarı arasında kalan etli doku ile beslenir ve galeri oluşturur. Kalite 

ve verim kaybına neden olur. 

 

Kültürel önlemler: Fide yastıklarının çevresi yabancı otlardan temizlenmelidir. 

Bulaşık bitki artıkları imha edilmeli ve bulaşık fideler dikilmemelidir. Topraktaki pupalar 

yok edilmelidir.  

 

Biyoteknolojik mücadele: Fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere 

dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak yerleştirilir.  İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra toplu 

tuzaklama amacıyla 3 metre aralıklarla çapraz olarak dekara 116 adet tuzak asılır. 

 

Kimyasal mücadele: Uygun sayılar tespit edildikten sonra  ilaçlama yapılmalıdır. 
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Fotoğraf 2.7: Yaprak galeri sineği ergini(a), larvası(b), pupası(c) 

 

2.3. Gübreleme  
Toprağın yapısına ve içerdikleri besin maddelerine göre değişmekle beraber 

sonbaharda derin sürümden önce dekara 2,5-3 ton yanmış ahır gübresi verilmelidir. Organik 

gübre olarak olgunlaştırılmış gübre kullanılmalıdır. 

 

Gübrelemeden önce toprak analizleri yaptırmak ve bu sonuçlara yapmak gerekir. 

Pırasa için değişik gübre tavsiyeleri bulunmakla beraber genelde çiftçiler şu şekilde kullanır; 

 

 40 kg N’lu gübre (1/3'ü %21'lik amonyum sülfat, 1/3'ü %21’lik amonyum 

sülfat, 2/3‘ü 26’lık amonyum nitrat)  

 50 kg %16-18'Iik süperfosfat    

 30 kg %48-50'lik potasyum sülfat  

 

Gübreleme zamanı: Süper fosfatın tamamı dikimden önceki toprak sürümünde pulluk 

altına verilmelidir.Potasyum sülfatın tamamı ile azotlu gübrenin 1/3’ü amonyum sülfat 

olarak dikim ile birlikte verilmelidir. Azotlu gübrenin 1/3’ü amonyum nitrat olarak dikimden 

2 ay sonra, kalan 1/3’lük kısmı ise yine amonyum nitrat olarak ikinci gübrelemeden bir ay 

sonra uygulanmalıdır. 

 

2.4. Yabancı Otlarla Mücadele  
 

Pırasada yabani ot kontrolü çok önemlidir. Pırasa küçük bir bitki hâlinde iken yabani 

otlarla rekabet edemez. Pırasa bitkisinin çevresinde yetişen yabani otlarla, çapalama 

yapılarak mücadele edilir. Bu arada bitkinin bozuk görünüşlü, sararmış ve kurumuş 

yaprakları kesilip çıkarılır. Ancak büyük çaptaki kontroller için ot ilacı kullanılmalıdır.  

 

Fotoğraf 2.8: Yabancı otlardan temizlenmiş tarla 

b c a 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 

İlaçlama ve gübreleme yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışmaya uygun iş kıyafetinizi giyiniz.    

 Bitkilerin ekolojik isteklerini 

belirleyiniz. 

 Pırasa  bitkisinin hangi tür iklim 

isteğinde olduğundan emin olunuz. 

 Bitkinin hangi tür toprak isteğinde 

olduğundan emin olunuz. 

 Çok ağır bünyeli ve su tutan topraklarda 

ekim yapmayınız. 

 Asitli topraklarda ekim yapmamaya 

dikkat ediniz. 

 Sulamayı yapınız.  Bitkiye uygun ortam şartlarını 

sağladıktan sonra, sulama için gerekli 

kontrolleri yapınız. 

 Sulama sistemine karar veriniz. 

 Bitki gelişim durumuna göre sulama 

sayısını ayarlayınız. 

 İlk can suyundan 3-4 gün sonra mutlaka 

ikinci bir sulama yapınız. 

 Toprağı yeterince nemli kalacak şekilde 

sulayınız. 

 Unutmayınız! Pırasa bitkisi nemden 

hoşlanır. 

 İlaçlamayı yapınız.  Hastalık ve zararlı yoğunluğunu iyi 

tespit ediniz. 

 Hastalık ve zararlı teşhisini yapınız. 

 Uygun ilaçları seçiniz. 

 İlaçları dozunda kullanınız. 

 İlaçlamayı sabah veya akşam 

serinliğinde yapınız. 

 İlaçlama sırasında maske ve eldiven 

kullanınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Gübrelemeyi yapınız.  Uygun zamanda ve uygun miktarlarda 

gübreleme yapınız. 

 Gübrelemeden önce toprak analizi 

yaptırınız. 

 Toprak analizine göre atılması gereken 

gübre çeşit ve miktarını tespit ediniz. 

 Gelişmeye uygun gübreleme yapınız. 

 Yabancı otlarla mücadele için gerekli 

önlemleri alınız. 

 Yabancı otları yok ediniz. 

 Büyük çaptaki ot kontrolleri için ot ilacı 

kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri 

 

Evet     Hayır 

1. Çalışmaya uygun iş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Bitkilerin ekolojik isteklerini belirlediniz mi?   

3. Pırasa bitkisinin hangi tür iklim isteğinde olduğundan emin 

oldunuz mu? 

  

4. Bitkinin hangi tür toprak isteğinde olduğundan emin oldunuz 

mu? 

  

5. Sulama sistemine karar verdiniz mi?   

6. Sulamayı yaptınız mı?   

7. Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız mı?   

8. Toprağı yeterince nemli kalacak şekilde suladınız mı?   

9. Hastalık ve zararlı teşhisini yaptınız mı?   

10. İlaçlamayı yaptınız mı?   

11. Uygun ilaçları seçtiniz mi?   

12. İlaçları dozunda kullandınız mı?   

13. İlaçlama sırasında maske ve eldiven kullandınız mı?   

14. Gübrelemeyi yaptınız mı?   

15. Uygun zamanda ve uygun miktarlarda gübreleme yaptınız mı?   

16. Gübrelemeden önce toprak analizi yaptırdınız mı?   

17. Toprak analizine göre atılması gereken gübre çeşit ve miktarını 

tespit ettiniz mi? 

  

18. Gelişmeye uygun gübreleme yaptınız mı?   

19. Yabancı otlarla mücadele için gerekli önlemleri aldınız mı?   

20. Büyük çaptaki ot kontrolleri için ot ilacı kullandınız mı?   

21. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?   

22. İşleri zamanında yapmaya özen gösterdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 

ÇME VE DEĞERLENDİR 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Pırasa nemden hoşlanmaz. 

2. (  ) Pırasa  beyaz uç çürüklüğünde, hastalıktan etkilenen yapraklar suyla ıslanmış gibi 

ve canlı yeşil bir renktedir. 

3. (   ) Pırasa güvesi larvaları yumurtadan çıkınca bitki dokusunun içini delerek yaprağın 

iki epidermisi arasına girer ve orada galeri açarak beslenir. 

4. (   ) Potasyum sülfatın tamamı ile azotlu gübrenin 1/3’ü amonyum sülfat olarak dikim 

ile birlikte verilmelidir 

5. (  ) Pırasa bitkisinin çevresinde yetişen yabani otlarla, çapalama yapılarak mücadele 

edilir. Bu arada bitkinin bozuk görünüşlü, sararmış ve kurumuş yaprakları kesilip 

çıkarılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

Tekniğine uygun olarak pırasa hasadını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pırasa hasat edilirken hangi kıstaslar dikkate alınıyor, araştırınız. 

 Pırasa hasadını gerçekleştirirken nelere dikkat edilmelidir, araştırınız. 

 Pırasa ambalajlamasında nelere dikkat edilmelidir, araştırınız. 

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek bu bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PIRASADA HASAT 
 

Pırasa’da hasat gelişmenin hemen hemen her döneminde yapılabilir. Hasat zamanını 

pazar şartları ve yetiştiricinin kararı belirler. Pazarda yüksek fiyat oluşmuşsa daha erken 

dönemlerde hasada başlanabilir. 

 

3.1. Hasat Zamanı 
 

Pırasalarda hasat, çeşitlere göre değişmekle beraber normal verimin alınabilmesi için 

pırasaların gövde kalınlığı 2,5-3,5 cm olduğu zaman ve 120-150 g veya daha fazla ağırlık 

kazandığı döneme kadar hasadı bitirilmelidir. Pırasalarda en az bulunması gereken çap ise 1 

cm’dir.   

 

Fotoğraf  3.1: Hasat olgunluğuna gelmiş pırasalar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Genelde geniş alanda hasat 1-2 kez, bahçe sebzeciliğinde ise 5-6 kez yapılır. Pırasanın 

verimi çeşitlere göre farklılık göstermekle beraber dekara 2-5 ton arasında değişmektedir 

 

3.2. Yapılışı 
 

Olgunlaşan pırasa bitkisi, topraktan elle veya söküm pulluğu ile sökülerek hasat edilir. 

Her iki şekilde de sökülen pırasalar hemen tarlada topraklarından temizlenerek kökleri 1 cm 

uzunluğu geçmeyecek şekilde temizliğe tabi tutulur. Ayrıca aks üzerindeki en son yaprak 

alınır. Yaprak ayalarının 1/3’ü de tıraşlanır. 

 

Fotoğraf 3.2: Elle hasat 

Hasattan önce toprağının sulanması, bitkinin sökülmesini kolaylaştırır. Pırasa hasat 

edilirken bitki hiçbir zaman zorlanıp koparılmamalı ve söküm işinde gerekirse küçük çapa 

kullanılmalıdır. 

 

3.3. Hasat Sonrası İşlemler 
 

Pırasalar, yıkanmış, temizlenmiş, kökleri kısaltılmış, yaprakların 1/3’ü kesilmiş olarak 

hazırlanır. Hasat edilen pırasalar 10-15 kg’lık demetler hâline getirilerek pazara sunulur. Son 

yıllarda sert yapraklar kesilip, pırasalar temizlendikten sonra 20 cm uzunlukta kesilip 

paketlenerek pazara sunulmaktadır. Pırasa dayanıklılığı az olan bir üründür, çabuk 

sararmaktadır ve kısa zamanda pazarlanması gerekmektedir.  
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Fotoğraf  3.3: 10-15 kg’lık pırasa demetleri 

 

Üreticiler pırasayı tohur olarak tarlada tüccar ve komisyonculara pazarlayabildikleri 

gibi toptancı meyve sebze halinde de pazarlayabilmektedir. Ayrıca hasadı yapılmış olarak 

köye gelen tüccar ve komisyonculara ya da pırasa işleyen fabrikalara da satabilmektedir. 

Bunun dışında semt pazarlarında direkt tüketicilere de pazarlayabilmektedir.  

 

 

Fotoğraf 3.4: Küçük pırasa demetleri 

3.3.1. Sınıflandırma 
 

Hasat edilen pırasalar kalitelerine göre sınıflandırılır. Sınıflandırmaya tabi tutulan 

pırasalarda,  bulunması gereken genel  özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır. Bunlar;  

 Bütün, tam olmalı (yeşil yaprak kısımları ile köklerin kesilmesi 

hariç (Pırasaların beyaz kısımları Job adı altında ihraç edilebilir.), 

 Sağlam olmalı (Çürüyerek ve kötüleşerek tüketime uygunsuz hâle 

gelenler ürünü etkilememelidir.),  
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 Temiz olmalı (köklerinde toprak kalıntısı olmamalı, gözle 

görülebilir yabancı maddelerden arî olmalıdır.), 

 Taze görünüşlü (solmuş veya sararmış yaprakları ayıklanmış) 

olmalı, 

 Böceklerden ve böcek zararlarından arî olmalı, 

 Tohuma kaçmamış olmalı, 

 Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli (Yıkanmış ise yeterince 

kurutulmuş olmalıdır.), 

 Yabancı tat ve koku olmamalıdır, 

 Pırasaların yapraklarının uç kısımları düzenli bir şeklide kesilmiş 

olmalıdır, 

 Pırasanın gelişmesi ve durumu aşağıdaki özelliklere imkân verecek 

şekilde olmalıdır: 

o Elle dokunmaya ve taşınmaya dayanıklı olmalı, 

o Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.  
 

3.3.1.1. Pırasalarda Kalite Sınıflandırılması; 
 

Türk standartlarına göre, pırasalar kalite unsurları dikkate alınarak birinci sınıf ve 

ikinci sınıf olarak ayrılmaktadır. Sınıf özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır; 

 

 Birinci sınıf pırasalar 

 

Bu sınıfa iyi kalitedeki pırasalar girer. Bunlar, çeşidinin veya ticarî tipinin özelliklerini 

taşımalıdır. 

 

Bu sınıftaki pırasaların beyaz kısımlarının uzunluğu, tüm uzunluğunun en az üçte biri 

veya başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere kadar olan bölümün en az yarısı kadar 

olmalıdır. Ancak, erkenci çeşitlerde yeşilimsi beyaz kısmının uzunluğu en az tüm uzunluğun 

dörtte biri veya başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere kadar olan bölümün en az 

üçte biri kadar olmalıdır. 

 

Ürünün genel görünümü ve dış görünüşünde ambalâj içindeki sunumunu ve kalitesini 

etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar olabilir. Bu kusurlar; 

 Hafif yüzeysel kusurlar, 

 Yapraklarda tripsden kaynaklanan ve başka yerde bulunmayan 

hafif hasarlar, 

 Sap üzerinde hafif toprak izleri bulunmasıdır. 
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 İkinci sınıf pırasalar 

Bu sınıfa kalitesinden dolayı 1.sınıfa giremeyen pırasalar girer. Bunlar genel 

özellikleri karşılamalıdır. 

 

Bu sınıftaki pırasaların beyaz kısımlarının uzunluğu, bütün uzunluğunun en az dörtte 

biri veya başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere kadar olan bölümün en az üçte biri 

kadar olmalıdır. 

 

Ürünün genel görünümünü etkilemeyecek, ambalâj içindeki sunumunu ve kalitesini 

etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar olabilir. Bunlar;  

 Başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere kadar olan bölüm 

ile ilişik olmak şartıyla yumuşak çiçek açmış bitki sapı, 

 Tripsden ve yapraklardaki hafif pas izinden kaynaklanan ve başka 

yerde bulunmayan hafif yara ve hasarlar, 

 Hafif renk kusurları, 

 Sap üzerinde toprak izleri bulunabilir. 
 

3.3.1.2. Pırasalarda Boylama Özellikleri 
 

Pırasada boylama, baş kısmındaki şişkinliğin hemen üzerindeki uzunluk eksenine 

uygun açıda ölçülen çap ile yapılır.  

 

Erkenci çeşitler için çap en az 8 mm, diğer çeşitler için 10 mm’dir. 

 

Birinci sınıf için aynı ambalaj veya demet içindeki en büyük pırasanın çapı, en küçük 

pırasanın çapının 2 katından daha fazla olmamalıdır. 

 

Kalite ve boylama açısından tolerans her ambalaja; ambalajsız sunulan pırasalar için 

de her demete göre belirlenir (belirtilen sınıfın özelliklerini taşımayan ürünler için). 

 

Bu sınıflandırmalarda boyutlarla ilgili olarak çeşitli toleranslar tanınmaktadır. 

Bunlar;  

 

Birinci sınıfta, erkenci çeşitler için başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere 

kadar olan kısma birleşik bir yumuşak çiçek açmış bitki sapı bulunduran pırasalardan kütlece 

veya sayıca %10 ve başka nedenlerle sınıfın özelliklerini karşılamayan ancak ikinci sınıfın 

özelliklerini karşılayan (ikinci sınıf’ın toleransı hariç) pırasalardan kütlece veya sayıca 

%10’a kadar karışma kabul edilmektedir. 

 

İkinci sınıfta, genel özelliklere ve sınıfın özelliklerine uymayan pırasalardan kütlece 

veya sayıca %10’a kadar karışma kabul edilmektedir (çürüme, kötüleşme ve yara izi ile 

tüketime uygunsuz haldeki ürünler hariç). 

 

Boy toleransları: Bütün sınıflarda, istenilen en az çapa sahip olmayan (birinci sınıf için 

bir örnek olmayan) pırasalardan kütlece ve sayıca %10’a kadar karışma kabul edilmektedir.  
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3.3.2. Ambalajlama 
Her ambalâjdaki pırasalar çeşit, sınıf ve boy bakımından bir örnek olmalıdır. 

Ambalajın gözle görülebilir kısmındaki her pırasa, ambalajdaki ürünü tam olarak temsil 

etmelidir. 

Ambalâjın görünen kısmındaki durum, bütün ambalâj için geçerli olmalı; ambalâjın 

üstünde ve alt kısmında aynı görünüm ve kaliteye sahip olmalıdır. 

 

 

Fotoğraf 3.5: Ambalajlanmış pırasalar 

 

Ambalajlar taşıma sırasında bitkilerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde ahşap, kağıt, plâstik veya diğer uygun bir malzemelerden yapılmış 

olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün haricî ve dahilî zarar 

görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Pırasa dolu ambalâjlar ürünü muhafaza edecek 

şekilde düzenlenmelidir. 

 

Ambalâjların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, 

temiz ve kuru olmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kâğıt, pul gibi malzemelerin baskısı, 

etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. 

 

Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arı olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden 

yapılmamalıdır.  

 

Pırasa ambalajının üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

 Firmanın ticarî unvanı ve adresi veya kısa adı ve adresi veya tescilli markası,  

 Bu standardın işaret ve numarası (TS 795),  

 Malın adı (pırasa),  

 Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,  

 Çeşidi (erkenci olup olmadığı),  

 Sınıfı, (1. veya 2. sınıf) 

 Boyu (boylanmış ise),  

 Demet adedi (demet hâlinde ise),  

 Kütlesi, en az (g, kg),  

 Ürünün üretildiği bölge ya da yöre ismi (isteğe bağlı),  

 Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjlarının sayısı ve kütlesi (isteğe 

bağlı).  

 

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçenin yanı sıra  yabancı dilde de yazılabilir. Bu bilgilerin 

dışında reklâm olarak ambalajın içindekilere aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, 

resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.  
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3.3.3. Muhafaza  
 

Pırasalar ılıman kışlara sahip olan Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde kışı tarlada geçirir (1–

4 ay). İç ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde pırasalar söküldükten sonra üreticiler tarafından 

toprağa gömülerek muhafaza edilir. Bu uygulama aynı zamanda ağartmayı da sağlaması 

açısından son derece pratiktir. Ancak bu şekilde pırasayı ekim ayından nisan ayına kadar 6 

ay süre ile muhafaza etmek mümkündür. Bununla birlikte bu uygulamada hasat sonrası 

kayıplar fazladır. 

 

Pırasalar soğuk depolarda 1C°’de 2-3 ay süre ile depolanabilir. Depolamada kayıpların 

önlenmesi için %90-95 nem sağlanmalıdır. Kısa süreli saklamalarda kumda katlamak en 

pratik yoldur. Ancak kullanılan kumun mutlaka temiz olması sağlanmalıdır 

 

Pırasa 5ºC ilâ 10ºC sıcaklıkta, %80 ile %90 bağıl nemde 15 güne kadar muhafaza 

edilebilir. Pırasa ve içinde pırasa bulunan ambalajlar işleme yerlerinde, depolarda ve 

taşıtlarda kötü koku yayan ve bunları kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

İçinde pırasa bulunan ambalajlar gölgede tutulmalı, çiğ, yağmur ve güneş altında veya 

dondurucu soğuklarda bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip boşaltılmamalıdır. İçinde 

pırasa bulunan ambalâjların gemilere vinçle yükleme boşaltma işlerinde paletler 

kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ-3 
Hasat ve hasat sonrası işlemleri yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışmaya uygun iş kıyafetinizi 

giyiniz.   

 Bitkiye uygun hasat kriterlerini 

belirleyiniz. 

 Bitkiye uygun hasat zamanını belirleyiniz. 

 Hasat yapınız. 

 

 Hasat sırasında dikkatli olunuz. 

 Hasadı usulüne uygun yapınız. 

 Pırasayı topraktan elle veya söküm 

pulluğu ile sökerek hasat ediniz. 

 Sökülen pırasaların köklerini topraktan 

temizleyiniz. 

 Aks üzerindeki en son yaprağı alınız. 

 Yaprak ayalarının 1/3’ünü tıraşlayınız.  

 Pırasayı hasat ederken bitkiyi hiçbir 

şekilde zorlayıp koparmayınız. 

 Söküm işinde gerekirse küçük çapa 

kullanınız. 

 Hasattan önce pırasa toprağının 

sulanması, bitkinin sökülmesini 

kolaylaştırır. 

 Hasat sonrası işlemleri yapınız.  Pırasaları, yıkanmış, temizlenmiş, kökleri 

kısaltılmış, yaprakların 1/3’ü kesilmiş 

olarak hazırlayınız. 

 Hasat edilen pırasaları 10-15 kg’lık 

demetler hâlinde pazara sununuz. 

 Çürük veya kusurlu pırasa varsa ayrınız. 

 Toplanan pırasaları sınıflandırınız. 

 Pazara sunulan pırasaların iyice 

temizlenmesini (topraksız vb.) sağlayınız. 

 Mümkün olduğunca kısa sürede satışı 

yapınız. 

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta 

muhafaza ediniz. 

 Depolama koşullarına uyunuz. 

 İşiniz bittiğinde iş kıyafetlerinizi 

çıkartınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–3 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

 

Evet     Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Bitkiye uygun hasat kriterlerini belirlediniz mi?   

3. Bitkiye uygun hasat zamanını belirlediniz mi?   

4. Hasat yaptınız mı?   

5. Hasat sırasında dikkatli oldunuz mu?   

6. Hasadı usulüne uygun yaptınız mı?   

7. Pırasayı topraktan elle veya söküm pulluğu ile sökerek hasat 

ettiniz mi? 

  

8. Sökülen pırasaların köklerini topraktan temizlediniz mi?   

9. Aks üzerindeki en son yaprağı aldınız mı?   

10. Yaprak ayalarının 1/3’ünü tıraşladınız mı?   

11. Pırasayı hasat ederken bitkiyi hiçbir şekilde zorlamamaya 

dikkat ettiniz mi? 

  

12. Söküm işinde gerektiğinde küçük çapa kullandınız mı?   

13. Hasat sonrası işlemleri yaptınız mı?   

14. Pırasaları, yıkanmış, temizlenmiş, kökleri kısaltılmış, 

yaprakların 1/3’ü kesilmiş olarak hazırladınız mı? 

  

15. Hasat edilen pırasaları 10-15 kg’lık demetler hâlinde pazara 

sundunuz mu? 

  

16. Çürük veya kusurlu pırasa varsa ayırdınız mı?   

17. Toplanan pırasaları sınıflandırdınız mı?   

18. Pazara sunulan pırasaların iyice 

temizlenmesini(topraksız,..vb) sağladınız mı? 

  

19. Mümkün olduğunca kısa sürede satışını yaptınız mı?   

20. Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta muhafaza ettiniz mi?   

21. Depolama koşullarına uydunuz mu?   

22. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetinizi çıkardınız mı?   

23. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   

24. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

25. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Pırasa’da hasat gelişmenin hemen hemen her döneminde yapılabilir. 

2. (   ) Pırasalarda en az bulunması gereken çap  3 cm’dir.   

3. (  ) Sökülen pırasalar hemen tarlada topraklarından temizlenerek kökleri 1 cm uzunluğu 

geçmeyecek şekilde temizliğe tabi tutulur.  

4. (   ) Hasattan önce toprağının sulanması, bitkinin sökülmesini kolaylaştırır. 

5. (  ) Pırasa   dayanıklılığı az olan bir üründür, çabuk  sararmaktadır  ve kısa  zamanda 

pazarlanması gerekmektedir. 

6. (  ) Türk standartlarına göre, pırasalar  kalite  unsurları dikkate alınarak birinci sınıf ve 

ikinci sınıf olarak ayrılmaktadır. 

7. (  ) Pırasada  boylama, baş  kısmındaki şişkinliğin hemen  üzerindeki uzunluk eksenine 

uygun açıda ölçülen çap ile yapılır. Erkenci çeşitler için çap en az 10 mm, diğer çeşitler için 

8 mm’dir. 

8. (   ) Her ambalâjdaki pırasalar çeşit, sınıf ve boy bakımından bir örnek olmamalıdır. 

9. (   ) Pırasalar soğuk depolarda 15 C°de 2-3 ay süre ile depolanabilir. 

10. (   ) Depolamada kayıpların önlenmesi için %90-95 nem sağlanmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

1. (  ) Pırasalar iklim şartlarının uygunluğu nedeniyle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kış 

boyunca tarlada hiçbir önlem almadan bırakılıp istendiği zaman hasat edilebilir. 

2. (  ) Pırasalarda çiçekler aksın orta kısmından 1. yılın ilkbaharında meydana gelen, 2 m 

kadar boy alabilen bir adet çiçek demeti sapının ucunda, yıldız şeklinde dizilmişlerdir. 

3. (  ) Pırasa tohumları parlak siyah renkli, şekil olarak dilimlenmiş ve güneşte buruşmuş 

bir elma dilimi gibidir. 

4. (  ) Pırasa tohumları normal şartlarda 1-2 günde çimlenir ve çimlenme 10-35°C’de 

olur. 

5. (  ) Pırasalar her toprakta yetiştirebilmekle beraber nemli, humuslu ve besin 

maddelerince zengin tınlı-killi topraklar idealdir. 

6. (  ) Pırasa tohumlarında çimlenme tamamlandıktan sonra sık olan yerlere sıra üzerinde 

25-30 cm’de bir bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. 

7. (  ) Fidelerin gelişme dönemlerinde düzenli olarak ot alma ve sık olan yerlerde erken 

dönemde hafif seyreltme yaparak fidelerin birbirine denk homojen bir şekilde 

gelişmeleri sağlanır. 

8. (  ) Fide ile dikimin derin yapılmasına özen gösterilmelidir. 

9. (  ) Farklı büyüklükteki fidelerin ayrı parselde dikilmesi gelişmede sakıncalar yaratır. 

10. (  ) Pırasa bitkisi, sıcak ve kurak havalarda, toprağı yeterince nemli kalacak biçimde 

sulanmalıdır. 

11. (  ) Pırasa güvesinin, larva yoğunluğu fazla olduğunda bitkide sararmalar ve solmalar 

baş gösterir. 

12. (  ) Gübreleme zamanı; süper fosfatın tamamı dikimden önceki toprak sürümünde 

pulluk altına verilmelidir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. (  ) Birinci sınıftaki pırasaların beyaz kısımlarının uzunluğu, tüm uzunluğunun en az 

üçte biri veya başından yaprakların gövdeden açıldıkları yere kadar olan bölümün en 

az yarısı kadar olmalıdır. 

14. (  ) İkinci sınıfa kalitesinden dolayı 1.sınıfa giremeyen pırasalar girer. Bunlar genel 

özellikleri karşılamak durumunda değildir.  

15. (  ) İçinde pırasa bulunan ambalâjlar gölgede tutulmalı, çiğ, yağmur ve güneş altında 

veya dondurucu soğuklarda bırakılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. B 

3. B 

4. D 

5. D 

6. D 

7. A 

8. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Yanlış 

9. Yanlış 

10 Doğru 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1. Doğru  

2. Yanlış  

3. Doğru 

4. Yanlış  

5. Doğru 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Yanlış  

9. Yanlış  

10. Doğru 

11. Doğru 

12. Doğru 

13. Doğru 

14. Yanlış  

15. Yanlış 
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