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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Bahçecilik

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

SÜRE

Sebzecilik
Soğan Yetiştiriciliği
Soğan yetiştiriciliğinde, fidelerinin dikimi, kültürel bakım
işlemleri ve sebze hasadı konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.
40/16

ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİK

Soğan yetiştirmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak soğan
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun olarak soğan fidelerinin dikimini
yapabileceksiniz
2. Tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlerini
yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak sebze hasadı yapabileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop
Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar; çünkü sebzelerin yerlerine
kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme
uzmanlarının diyet progamlarında da sıkça yer almaktadır.
Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini, özellikle
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler
yapar. Bu nedenledir ki Türk halkının sebzelerle ilgisi oldukça fazladır.
Yapılan çalışmalarla insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır.
Bu sayı gün geçtikçe artma eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu
rahatlıkla üretilmektedir.
Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli, gıda
maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli, tüm halkımızı rahatlıkla
besleyebilecek durumdadır; ancak, ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması,
hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması,
üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe
gerilemektedir.
Bu modül sayesinde; sebze üretiminin azalmasına sebep olan önemli etkenlerden,
hatalı tarımsal uygulamalar azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi, siz değerli öğrencilerin
öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak soğan ekimi ve yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizdeki soğan ekim alanlarını araştırınız.



Bölgenizde yetiştirilen soğan çeşitlerini araştırınız.



Soğan bitkisini kökünden sökerek bitkisel özelliklerini inceleyiniz.



Çevrenizde soğan yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret ederek soğan
yetiştiriciliği hakkında bilgiler alınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
1.1. Tanımı ve Önemi
1.1.1. Vatanı ve Yayılışı
Soğanın anavatanı Batı Asya’dır. Memleketimizde de soğan geniş ölçüde
yetiştirilmektedir. İnsanlar tarafından tüketiminin eski Mısırlılar zamanına kadar uzandığı
tarihi eserlerden anlaşılmaktadır.

Fotoğraf 1.1: Soğan
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Soğan Amaryllidaceae familyası, Allium L. Türü içinde incelenmektedir. Allium
cepa’nin 3 önemli varyetesi bulunur.
Allium cepa var. Cepa: Dünyada en çok yayılmış ve halen mutfaklarımızda
kullandığımız soğandır.
Allium cepa var. Viciporum: Soğuklara dayanıklı çok senelik bir bitkidir.
Allium cepa var. Aggegatum: Patates soğanıdır.

1.1.2. Ekonomik Önemi
Kullanımı sahası oldukça fazladır. İç pazarın ihtiyacı karşılandığı gibi ihracatta da
önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde 105.000 ha alanda 2.100.000 ton kuru soğan
üretilmektedir. Ayrıca 235.000 ton da taze soğan üretimi vardır.
100 g taze kuru soğanda; 1,4 g protein, 0,2g yağ, 88,1 g su, 8,9 g karbonhidrat ve 0,8
g selüloz bulunmaktadır. Kalori değeri 46’dır. Soğanda A,B1,B2 ve C vitaminleri de vardır.

1.1.3. Botanik Özellikleri


Kök

Soğanda kökler müstakildir yani her kök gövdeye ayrı ayrı bağlanmıştır; ancak kökler
yaşlandığı zaman bazen çatallaşarak saçak kök görünümü kazanır. Soğan oldukça yüzlek
köklüdür. Köklerin yaklaşık %75 i toprağın 20-25 cm derinliğinde gelişir. Kökler dar bir açı
ile toprağa girdiğinden soğanı sık yetiştirmek mümkün olmaktadır. Kökler ince, uzun ve
beyaz renklidir.

Fotoğraf 1.2: Soğanda kök oluşumu
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Gövde

Kök ile yaprağın birleştiği kısımda soğanın gövdesi oluşur. Dışarıdan görmek
mümkün değildir; ancak kökler kesilir ve yapraklar kopartılırsa ortaya çıkar. Yassı ortası
kalın bir düğmeye benzemektedir.
1-4 mm kalınlık, 6-12 mm çapta konik bir görünümü vardır. Üzerinde bazen bir, çoğu
kez birkaç sürgün ucu bulunur. Soğanın halk arasında gövde denen kısmını, etli yaprak
kınları oluşturur. Toprak dışındaki kın gövdenin boyu türlere ve varyetelere göre değişir.
Yaklaşık 10-50 cm boy alır. Kın gövde yuvarlak kesitlidir.

Fotoğraf 1.3: Soğanda gövde oluşumu



Yaprak ve Baş

Kuvvetli gelişen organlardır. Yapraklar gövdeden ilk meydana geldikleri dönemde
birbiri içine girmiş bir kın şeklinde gelişir. Önce dıştaki yapraklar sonra içteki yapraklar
meydana gelir. Yapraklar etli, birbiri içinden çıkan, boru görünümünde, içi boş yapıdadır.
Yaprak genellikle yeşil renktedir. Çeşide ve çevre şartlarına bağlı olarak 20-60 cm kadar boy
alabilir.
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Fotoğraf 1.4: Soğanda yaprak

Yaprak rengi gri renkten başlayarak koyu yeşile kadar değişen bir renklilik gösterir.
Soğan yaprağının rengi içindeki mum tabakası ince olan çeşitlerde yaprak rengi daha koyu
yeşildir. Mum tabakası kalınlaştıkça renk griye döner.
Yapraklar tam büyüklüğünü aldıktan sonra, gövdenin üstünde depo yaprakları halinde
besin maddesi depolar. Bu dönemde her yaprağın taban kısmı gelişerek soğan yumrusunu
oluşturur.
Dış kısımdaki depo yaprakları soğanı koruyacak şekilde gelişir. Bu yapraklar, parlak
ve sert bir yapı kazanır. Güneşli ortamlarda gelişen ve hasattan sonra uzun süre kurumaya
bırakılan soğanlarda bu koruma yaprağı sayısı daha fazla olur. Koruma yaprağı sayısı fazla
olan çeşitler depolarda daha uzun süre muhafaza edilebilir. Yazlık soğan türlerinde koruma
yaprağı sayısı azdır.
Çeşitlere göre soğan başları çok değişik formlar gösterir. Soğanların armut, yuvarlak,
basık yuvarlak, çok basık yassı yuvarlak, uzunca yuvarlak, silindirik, konik ve topaç formları
vardır. Ayrıca, başların kabukları kahverengi, sarı, yeşil, mor ve kırmızı renklidir. İç kısım
eti beyaz, yeşil, sarı ve kırmızıdır.

6

Fotoğraf 1.5: Soğanda baş



Çiçek

Soğanlar iki veya üç sene sonunda çiçek açar. Tohumdan yetiştirilip baş veren
soğanlar iki senede çiçeklenir. Küçük soğanlarla yani kıskalarla üretim yapıldığında ilk sene
tohumdan kıska, ikinci sene kıskadan soğan, üçüncü sene soğandan çiçek oluşur. Soğan
yumrusu yeterli iriliğe geldiğinde yaprakların ortasından diğer yapraklardan daha etli ve
dayanıklı yapılı yumrudan itibaren genişleyerek karın yapan çiçeklerin bulunduğu üst
kısımda tekrar incelen 40 - 100 cm uzunluğunda bir çiçek sapı meydana gelir. Çiçek sapı,
çıplak olup üzerinde yaprak bulunmaz. Çiçek sapı üzerinde oluşan çiçek tablasının üzeri
başlangıçta bir zarla kaplıdır. Daha sonra bu zar yarılarak her biri 2-3 cm uzunluğunda bir
çiçek sapı üzerinde bulunan çiçekler çıkar. 8-10 cm çapında top gibi görünen bu çiçeklerden
tohumlar meydana gelir. Soğan çiçekleri büyük bir çoğunlukla erselik karakterde olmakla
beraber geniş oranda yabancı döllenme hâkimdir. Bu bakımdan ıslah çalışmaları ile tohum
üretimi ve saf çeşitle yapılacak yetiştirmelerde izolasyona (Yabancı tozlanmadan korunma
yöntemi) gerekli önem verilmelidir. Bunun yanında, bazı kültür formları arasında polen
tozları (erkek tozları) kısır olanlar da mevcut olduğundan, bunlardan tohum alma
gerektiğinde araya tozlayıcı baba çeşitlerin konulması gerekmektedir.

Fotoğraf 1.6: Soğan çiçeği
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Tohum

Dişi organ 2-6 arasında tohum meydana getirir. Tohumların renkleri parlak siyahtır.
Üstü kırışıktır.1 g’da 200-275 adet tohum bulunur. Bin tane ağırlığı 2,7- 4 g arasında değişir.
Tohumlar çimlenme güçlerini 2-3 yıl muhafaza eder. Tohumlar tarlaya ekildikten sonra 4-6
hafta bozulmadan kalabilir.

Fotoğraf 1.7: Soğan tohumu

1.2. Ekolojik İstekleri
1.2.1. İklim İstekleri
Işıklanma süresi ve sıcaklık, soğan yetiştirmeyi kısıtlayan aynı derecede önemli iki
faktördür. Baş soğan elde edebilmek için soğanın isteği olan minimum sıcaklık ve gün
uzunluğunun olması gerekmektedir. Gün uzunluğuna, baş bağlama için ihtiyaç duyar.
Bitkinin erken gelişme devresinde serin havaya gerek vardır. Fakat baş bağlama ve başın
büyümesi için sıcaklığın fazla olması şarttır. Erken gelişme döneminde ortalama 12,8 C, baş
bağlamaya başladığı zaman 18-21C, başın olgunlaşması için 24-27C optimum sıcaklık
ister. Soğan bitkisi -8C ve hatta –10 C sıcaklıklara dayanır.
Tohumun çimlenmesi için minimum toprak sıcaklığı 0 C’dir. Optimum çıkış 20-25
C’de olmaktadır.

1.2.2. Toprak İstekleri
Soğan, besin değeri yeterli, hafif karakterli topraklardan başlayarak, tınlı ve pek ağır
olmamak koşuluyla hafif killi topraklarda da yetiştirilebilir. Doğal olarak gevşek yapılı,
yeterince su tutabilen, kök sisteminin yayıldığı alan derin, humuslu ve kolayca işlenebilen
tınlı, verimli topraklar soğan için tercih edilir.
Soğanlar yüksek asiditeye karşı oldukça duyarlıdır. pH 6,0-6,5 arasında olmalıdır.
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1.3. Önemli Çeşitleri
Soğanlar baş özelliklerine göre 2 gruba ayrılır. Bunlar:
1- Yazlık Soğanlar
2- Kışlık Soğanlar
a) Kalın etlidir.
a) Sıkı başlıdır.
b) Suludur.
b) Suyu azdır.
c) Açık renklidir.
c) Koyu renklidir.
d) Uzun şekillidir.
d) Basık şekillidir.
e) Kaba ve gevşektir.
e) Tadı acıdır.
f) Tadı tatlıdır.
f) Bekletmeye dayanıklıdır.
g) Bekletmeye dayanıksızdır.

Fotoğraf 1.8: Yazlık soğanlar

Fotoğraf 1.9: Kışlık soğanlar

1.4. Üretimi
Soğan; tohum, fide, kıska (arpacık) ve tepe soğanı ile olmak üzere 4 şekilde
yetiştirilebilir:

1.4.1. Tohum ile Üretim
Soğan tohumuna bazı yörelerde karaca adı verilir. Tohumla soğan üretilmesi, maliyeti
ucuzlatan bir yoldur. Birçok soğan çeşidinde tohumun o yıl ekilmesi ile baş bağlama
meydana gelir. Bu çeşitler ancak tohumla üretilir. Büyük alanlardaki üretimde kullanılan bir
üretim şeklidir.

9

Tohumla üretim için tarlanın çok iyi hazırlanması gerekir. Tarla sonbaharda 15-20 cm
derinlikte işlenir. İlkbaharda mart veya nisan aylarında toprak tava gelir gelmez yüzlek
işlenir. Toprak kültivatör, tırmık ile iyi parçalanır ve silindirlenerek hafifçe bastırılır. Sonra
tohumlar ekilir. Soğan tohumunu mibzerle ekmek mümkündür. Mibzerin olmadığı
durumlarda serpme ekilir. Elle serpme ekmede veya çıplak soğan tohumlarının mibzerle
ekiminde dönüme 1-2 kg gibi oldukça fazla tohum kullanılır. Halbuki soğan tohumları
kaplanıp ekilirse dönüme 0,3-0,5 kg tohum atılır. Böyle tohumlardan oluşan baş çapı ve
kalitesi yüksek olur. Ayrıca seyreltme yapılmaya gerek kalmaz. Tohumlar topraktaki
nemden faydalanarak çimlenir. Tohumlar 2-3 cm derine atılır. Soğanlarda 25-30 cm sıra
arası 8-12 cm sıra üzeri mesafe bırakılır. Çimlenme süresi hava şartlarına bağlı olarak 3-4
hafta sürebilir.

Fotoğraf 1.10: Mibzerle sıraya ekim tekniği

1.4.2. Fide ile Üretim
Yeşil soğan ve yemeklik taze baş soğan üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Soğanın
fide ile üretiminde tohumlar, sıra arası 5-10 cm sıra üzeri 0,5-1 cm olarak soğuk yastıklara
ekilir. Soğuk bölgelerde ekim sıcak yastıklara yapılır. Üzerleri camlı çerçeve ile örtülür.
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Fotoğraf 1.11:Fide dikimi

Fideler, kurşun kalem kalınlığına geldiklerinde tavalardan kökleri ile sökülerek tarlaya
dikilir. Dikim aralığı 5 x 25 veya 5 x 30 cm’ dir. Bu yöntem genellikle küçük çaplı
yetiştiriciliklerde kullanılır. Ekonomik bir yöntem değildir.

Fotoğraf 1.12: Fide dikili alan

1.4.3. Kıska ( Arpacık ) ile Üretim
Bazı çeşitlerin tohumları ekildiğinde ne kadar özen gösterilirse gösterilsin o yıl büyük
baş meydana gelmez. En fazla 1-2 cm çapında küçük soğanlar oluşur. Bu soğanlara kıska
veya arpacık denir. Arpacıklar ikinci yıl dikilerek baş soğan elde edilir. Geniş alanlardaki
üretimde ekonomik olmayan bir yöntemdir.
Arpacıkların elde edilmesi için 120-150 cm genişliğinde, boyu 20-25 m olabilen
tahtalar hazırlanır. Bu tahtalar üzerine serpme veya sıraya tohum ekilir. m2 ye 5-7g tohum
atılır. Tohum ekim zamanı bölgelere göre şubattan başlar, mart, nisana kadar devam eder.
Tohumlar 1-1,5 cm derine atılır, üstleri bastırılır. Arpacıklar 4-6 ay içinde istenen büyüklüğü
alır. Arpacıklar topraktan çıkarıldıktan sonra 5-10 gün toprak üstünde bırakılır. Güneşte
kurutulur. Sonra çuvallara doldurulup kışı geçirmek üzere nemi ve sıcaklığı az olan
depolarda saklanır.
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Dikim zamanı bölgelere bağlı olarak şubat ve mayıs arasıdır. Kıskalar kışın
saklanırken iyi koşullar yaratılmamış ise ve dikimde büyük çaplı kıskalar kullanılmışsa bazı
bitkiler çiçeğe kalkar. Bazen çiçeğe kalkan bitki sayısı %80’i geçer. Çiçeklenmeyen bitkiler
baş yapar. Sıra arası 20–30 ve sıra üzeri 5 cm olacak şekilde tarlaya dikilir. Dekara 25-50 kg
arasında arpacık hesaplanır. Dikim tek sıra, çift sıra ve çok sıralı yapılır.

Fotoğraf 1.13:Arpacık ve baş soğan

1.4.4. Tepe Soğanı ile Üretim
Bu üretim şekli sadece bilimsel araştırmalarda ve bazı soğan türlerinde kullanılır.
Yetiştiricilikte önemi yoktur. Bazı türlerde çiçek demetinin uç kısmında çiçekler yerine
küçük soğancıklar meydana gelir. Bu soğancıklar kullanılarak üretim yapılır. Vegetatif bir
üretim şeklidir.

Fotoğraf 1.13:Tepe soğanı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları


Ekim yerlerini belirleyiniz.

Öneriler











Ekimi yapınız.











Can suyu veriniz.
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Arazi seçimini yapınız.
Toprak analizi yaptırınız.
Toprak yapısını uygun hale
getiriniz.
Bölgenize uygun soğan çeşidini
seçiniz.
Tohum temin ediniz.
Yetiştirme tekniğini seçiniz.
Dikim aralıklarını belirleyiniz.
Tohum ekim zamanını tespit
ediniz.
Sıraları oluşturunuz.
Tohumluk miktarını tespit ediniz.
Dikim aralıklarına dikkat ediniz.
Tohum ekim derinliğine dikkat
ediniz.
Ekimi ürün elde etmek istediğiniz
zamana göre yapınız.
Toprağın tavlı olmasına özen
gösteriniz.
Mibzerle ekim yapacak iseniz
ayarlarını kontrol ediniz.
Uygun sulama sistemine karar
veriniz.
Toprak tavlı değilse sulama
yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Tohumdan yetiştirilip baş veren soğanlar kaç yılda çiçeklenir?
A. 1
B.
2
C.
3
D. 4

2.

Bir yerde soğan yetiştirmeyi kısıtlayan en önemli faktör nedir?
A. Su
B.
Sıcaklık
C.
Toprak
D. Taban suyu

3.

Soğanda baş bağlama döneminde sıcaklık kaç C olmalıdır?
A. 30-45
B.
24-32
C.
18-21
D. 15-18

4.

Kıskalarla yetiştirilen soğanlar kaç yılda çiçeklenir?
A. 1
B.
2
C.
3
D. 4

5.

Aşağıdakilerden hangisi en uygun baş soğan üretim yöntemidir?
A. Tepe soğanı
B.
Kıska
C.
Tohum
D. Fide

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda soğan ekim
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Evet

Hayır

Arazi seçimini yaptınız mı?
Toprak analizi yaptırdınız mı?
Toprak yapısını uygun hale getirdiniz mi?
Bölgenize uygun soğan çeşidini seçtiniz mi?
Yetiştirme tekniğini seçtiniz mi?
Tohum temin ettiniz mi?
Dikim aralıklarını belirlediniz mi?
Tohum ekim zamanını doğru tespit ettiniz mi?
Sıraları oluşturdunuz mu?
Tohumluk miktarını tespit ettiniz mi?
Dikim aralıklarına dikkat ettiniz mi?
Tohum ekim derinliğine dikkat ettiniz mi?
Toprağın tavlı olmasına özen gösterdiniz mi?
Mibzerle ekim yapacak iseniz ayarlarını kontrol ettiniz
mi?
Uygun sulama sistemine karar verdiniz mi?
Toprak tavlı değilse sulama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Soğanda uygulanan sulama yötemlerini araştırınız.



Bölgenizde soğanlarda görülen hastalık ve zararlıları araştırınız.



Bu hastalık ve zararlılarla nasıl mücadele yapıldığını araştırınız.



Bölgenizde soğan yetiştiriciliğinde kullanılan gübreler ve gübreleme zamanları
hakkında bilgi toplayınız.



Yabancı otların nasıl yok edildiğini araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER
2.1. Sulama
Soğanlar, yüzeysel köklü bir bitkidir. Köklerin çoğu toprağın 40-50 cm derinliğinde
bulunur. Soğanlar, devamlı rutubetli bir toprakta yetiştiriliyorsa, bu gibi durumlarda fazla
sulama zararlı olur; ayrıca uzun süre dayanıklılıklarını korumaları zorlaşır. Soğan en çok, baş
bağlamadan olgunlaşmaya kadar geçen sürede suya ihtiyaç duyar. Bu kritik devrede
soğanlar, tam olgunluğa varıncaya kadar haftada bir kez sulanmalıdır. İki sulama arasındaki
süre; toprak bünyesi ve iklim şartlarına bağlı olarak az çok hafif değişiklikler gösterebilir.
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Fotoğraf 2.1:Sulama

Olgunluk devresinde sulama kesilir ve mümkün olduğunca toprağın çabuk kuruması
sağlanmalıdır. Soğanlar masura sisteminde yetiştiriliyorsa karık usulü, eğer düzde yetiştirme
yapılıyorsa yağmurlama usulü sulama yapılır. Son yıllarda ise damlama sulama usulü ile de
yetiştiricilik yapılmaya da başlanmıştır.

2.2. İlaçlama
2.2.1. Hastalıklarla Mücadele


Soğan Mildiyösü

Soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında çukurlaşmalar meydana gelir. Ortaları
zamanla beyazlaşır ve menekşe rengini alır. Üzerleri küf örtüsü ile kaplıdır. Lekeler
birleşerek yaprağın kurumasına neden olur. Soğan başında ise buruşma, kalınlaşma ve
sonraları ise süngerleşmelere sebep olur. Ayrıca mildiyöye yakalanmış soğan bitkilerinin
yumruları ambarda uzun müddet saklanamaz, zamanla yumuşama ve çürümeler meydana
gelebilir.
Etmeni fungus olup kışı soğan yumrularında hastalıklı yapraklarda geçirir,
ilkbaharda ilk bulaşmalar başlar, yapraklardan rüzgârlarla çok uzun mesafelere ulaşabilir.
Bulaşmalar 16°C' de ve %70-80 orantılı nemde olabilir.
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Fotoğraf 2.2: Soğan mildiyösü







Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Hasat sonunda hastalıklı bitki artıkları toplanıp imha edilmeli,
Dayanıklı çeşitler ekilmeli,
Rüzgârlı, fazla su tutmayan tarlalar seçilmeli,
Çiğ düşen kapalı tarlalarda genellikle soğan tarımından kaçınılmalı,
Yağmurlama sulama yapılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
Günlük ortalama sıcaklığın 16°C' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile
mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile
ilaçlamalara başlanabilir.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Etkili madde adı ve miktarı

Formülasyon

Dozu (Preparat)
100 litre suya

Captan
Dodine % 65

WP
WP

300 g
100 g

Kükürt 80/%98

TOZ

3 kg/dekar

Kükürt % 80

WP

300 g

Fosetyl Al % 80

WP

150 g

Mancozeb % 80

WP

200 g

Maneb % 80

WP

200 g

Propineb % 70

WP

200 g

Oxadixyl
+
Cymoxanil
+
Mancozeb %8+3.2+56
Metalaxyl + Mancozeb 8+64 %

WP

250 g/da

WP

250 g
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WP (Suda ıslanabilir) preparatlara bir yayıcı ve yapıştırıcı veya 100 litre suya 200 g
şeker karıştırmak suretiyle ilacın yaprakta uzun müddet kalması sağlanır.


Soğan Sürmesi

Daha çok kıska soğan yetiştiriciliği yapılan yerlerde, yapraklarda çizgiler halinde
görülür. Çizgiler yaprak, kın ve yumrularda da olabilir. Çizgiler koyu kahve sürme sporları
ile doludur. Lekeler ilk önce bir yapraklı fidelerde görülür. Hastalığa erken yakalanan
yapraklarda anormal bükülme ve kıvrılmalar olur. Bitkiler genellikle cüce kalır ve
gelişmenin herhangi bir devresinde ölebilir. Hastalıkla yoğun şekilde bulaşık olan tarlalar
tamamen kuruyabilir.
Etmeni fungus olup sporları yıllarca canlılıklarını toprakta sürdürür. En önemli
bulaşma kaynağı kıskalardır. Ayrıca toprak, sulama suyu, alet ve makineler de tarladan
tarlaya yayılmasına neden olur.

Fotoğraf 2.3: Soğan sürmesi

Mücadelesi
Kültürel önlemler: Yoğun zarar görülen tarlalar 8-10 yıl münavebeye tabi tutulmalı,
hastalıklı bitki artıkları yakılmalı, hastalıklı arpacık yumruları ayıklanmalı, temiz yumrular
ekilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Etkili madde adı ve miktarı
Dazomet % 85 Formaldehyde
400 g/l Thiram % 80

Formülasyon
TOZ
EC
WP
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Dozu (Preparat)
suya
40 g/m ye
2 l/ rrf ye ilaçlı su
5 kg/100 kg tohuma

100 litre

Dazomet ekimden önce 4-5 misli kum veya elenmiş toprakla karıştırılır. 8-10 cm
derinlikte açılan paralel çizilere atılır, kapatılır ve sulanır.
Formaldehit karışımı açılan çizilere m2'ye 2 litre ilaçlı su, sulama şeklinde verilir.
Çiziler kapatıldıktan sonra hafifçe sulama yapılır. Tohum ilaçları tohumluk hafifçe
nemlendirildikten sonra yapılır. Toprak ilaçlamaları, ekimden 18-20 gün önce yapılmalıdır.

2.2.2. Zararlılarla Mücadele


Soğan Sineği

Larvaların bitki dokusunda beslenmesi ile verdiği zarar yanında beraberinde taşıdığı
bakteriler de çürümelere sebep olur. Çürümeler, yumruların toprak altında kalan kısmıyla
yapraklarda görülür; zarar, genç soğanlarda daha fazladır. Bitkide gelişme durur, sararır,
ileriki aşamada sapla yumrunun bağlandığı yerden kopar. Arpacıklar sık olduğu için zarlar
daha fazla görülür. Tohumluk değeri kaybolur ve çürür. Üst üste yağışlı geçen birkaç yıldan
sonra zarar derhal artar. Ürünün %50'si hatta daha çoğu zarar görür.
Ergin sinekler kara sineklere benzerse de daha küçüktür, 6-7 mm büyüklükte gri sarı
renklidir. Kanatlar sarımtırak, bacaklar ve antenler siyahtır. Yumurta mat beyaz renkli 1,5
mm boyunda muz şeklindedir. Larva beyaz renkli, vücudu sona doğru genişleyen bir silindir
şeklindedir. Olgun larva 6-8mm’dir.

Fotoğraf 2.4 : Soğan sineği
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler: Zararı daha çok birinci döl yaptığından, mümkün mertebe geç
ekim yapılmalıdır. Sonbaharda tarla derin sürülmelidir. Çok bulaşık yerde çiftlik gübresi
yerine kimyevi gübreler tercih etmelidir.
Kimyasal Mücadele: Ekimden önce, toprak ilaçlaması, ekim sırasında tohum ve
sulama suyu ilaçlaması, erginlere karşı bitki ilaçlaması yapılır. 100 bitkide 2-3 soğan sineği
zararına uğramış bitkiye rastlanır rastlanmaz ilaçlamaya başlanmalıdır.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Etkili madde
miktarı
Oiazinon 185
Diazinon 630
Diazionon 185
Malathıon
%
Malathion
%
Malathion
%
Malathion 190
Trichlorfon 600 g/l

adı

ve

g/l
g/l
g/l
2
5
25
g/l

Formulasyon
EC
EC
EC
TOZ
TOZ
WP
EC
EC

Dozu (Preparat)

100 litre suya

200 ml/da (bitki ilaçlaması) 70 ml/da (bitki
ilaçlaması) 225 ml (tohum ilaçlaması)
5 kg/da (bitki ilaçlaması)
2 kg/da (bitki ilaçlaması)
400 g/da (bitki ilaçlaması) 500 ml (bitki
ilaçlaması)
400 ml (sulama suyuna)

Toprak ilaçlamasında, toprak işlenerek ilacın 8-10 cm derinliğe inmesi sağlanır.
Tohum ilaçlamasında, önce tohumluk, soğan ve arpacık ilaçlanır. Sonra dikim yapılacak sıralar
aynı ilaçla bolca ilaçlanır, dikim yapılır.
Sulama suyu ile ilaçlamada; hazırlanan ilaçlı su her ocağa can suyu verir gibi yarım
litre dökülür, ocaklarda zarar görülürse uygulama bir hafta sonra tekrarlanır.
Bitki ilaçlamalarında ilaçlara yapıştırıcı eklenmelidir. Diğer metotlarla birlikte ve 1
hafta 10 gün ara ile 2-3 kez uygulanmalıdır.


Soğan Pisillidi

Erginlerin ve larvaların yapraklarda beslenmesi sonucu soğan yaprakları kıvrılır.
Geniş yapraklı bitkilerin yapraklarında ise buruşma, sertleşme ve renk değişikliği görülür.
Bitkiler ilk gelişme dönemlerinde yoğun bir larva saldırısına uğrayacak olursa,
tamamen kuruyabilir ve tarla boş bir görünüş alır. Gelişmiş bitkilerde, yapraklardaki şekil
bozuklukları dışında, zarar şiddeti azalır. Soğan ve lahana konukçularıdır.
Ergin boyu 2-3 mm olup rengi siyahtır. Başı, ilk göğüs halkasından daha geniştir.
Göğüste sarımsı lekeler bulunur. Kanatlar saydam görünümlü ve belirgin damarlıdır.
21

Yumurta 2-3 mm uzunlukta ince bir sap ile bitki dokusuna dik durumda bağlı bulunur.
Oval biçimde, koyu sarı renklidir, açılmaya yakın turuncu olur.
Larva ilk dönemde biraz hareketli olur, sonra hareketsiz bir durum alır. Çok
yassılaşmış oval biçimde olmakla birlikte, çevresi kısa ve sık uzantılarla saçaklıdır. 1 -3 mm
boyda ve koyu sarı ile beyazımsı sarı arasında değişen renktedir.

Mücadelesi
Kültürel önlemler



Ekim ve dikimden önce, çoğalma ortamı oluşturan çevredeki yabancı otlar
yok edilir.



Dikim mümkün olduğu kadar erken yapılırsa bitkiler zarara direnç
gösterebilecek büyüklüğü almış olur.



Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde hızlı gelişmelerini sağlamak amacı ile
iyi bir bakım uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Yoğun olarak yumurtalara ve ilk zarar gören bitkilere rastlandığında ilaç uygulaması
yapılır, 10 gün sonra tekrarlanır.

Etkili madde adı ve miktarı

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Dozu (Preparat) Dekara
Formülasyon

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
Malathion 500 g/l

EC
EC

150 ml/da
200 ml/da

2.3. Gübreleme
Soğan toprakta organik maddelerin bulunmasını isteyen; fakat organik gübrelemeye
hassas bir bitkidir. Ahır gübresinin yetiştirme sırasında verilmesi, birçok zararlının
üremesine ve soğana zarar vermesine neden olur. Bu nedenle, ahır gübresi soğandan önce
yetiştirilen bitkiye bol verilmeli ve soğan o bitkiden arta kalan ahır gübresini kullanmalıdır.
Soğan, ticaret gübresinden hoşlanır. Ortalama olarak dekara 8-10 kg azot, 8-10 kg
fosfor ve 12-15 kg potasyum verilmesi verim ve kalite açısından yeterlidir; ancak verilecek
gübrelerde aşırı azotlu gübre kullanmak başı çabuk büyütür fakat soğanın içi boş kalır, yani
koflaşır. Mümkün olduğunca azotlu gübreler 3 defada atılmalıdır.

2.4. Yabancı Otlarla Mücadele
Soğan yetiştirmeye uygun tarla seçimini yapmamız, başarılı olmamızda önemli rol
oynar. Tarla seçerken toprak özellikleri yanında tarladaki yabancı ot yoğunluğu da önemli
rol oynar.
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Çok yıllık yabancı otların bulunduğu tarlaları tercih etmemek gerekir. Soğan
yetiştirmeyi planladığımız tarlada ot mücadelesine bir yıl önceden başlamak gerekir. Soğan
yetiştirilecek tarla sonbaharda 20-25 cm derinlikte sürülür. Bundan sonra yabancı ot oluşmuş
ise kış döneminde fırsat olursa bir daha sürerek ekim zamanına kadar başka toprak işleme
yapılmaz. Ekim, geç sonbahar veya kış döneminde yapılacağından o dönemde toprağın
yüzeysel olarak işlenebileceği toprak tavı yakalandığında toprak ekime hazırlanmalıdır. Bu
dönemde çeşitli yabancı ot ilaçları ile de ilaçlama yapılarak gerek çıkış yapmış gerekse
çimlenmemiş yabancı ot tohumları öldürülebilir. Ancak bu tür ilaçlamalarda dikkatli
olunmalıdır; çünkü toprakta kalacak olan ilaç kalıntıları ekilecek soğan tohumlarına da zarar
verebilir.
Çimlenerek toprak yüzeyine çıkan soğanlar 3-4 yapraklı oldukları dönemde çok hafif
bir çapalama yapılarak toprak yüzeyi yumuşatılır aynı zamanda da seyreltme yapılabilir;
ancak çok dikkatli olmak ve soğanları yerinden oynatmamak gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları


Soğanların ekolojik isteklerini
araştırınız.

Öneriler






Sulama yapınız.










İlaçlama yapınız.












Gübreleme yapınız.
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Soğanların istediği iklim ve toprak
özelliklerini iyi öğreniniz.
Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağış
ortalamalarını tespit ediniz.
Toprak karakterini tespit ediniz.
Sulama sistemine karar veriniz.
Bitki gelişim durumuna göre sulama
sayısın ayarlayınız.
Su zayiatını en aza indiriniz.
Bitkileri fazla su içinde bırakmayınız.
Sabah ve akşam serinliğinde sulama
yapınız.
Yumruların olgunlaşması döneminde
sulama yapmayınız.
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.
Yabancı otları yok ediniz.
Ot alma yapılmışsa otları bahçeden
uzaklaştırınız.
Çiftlik gübresini mümkünse bir yıl
önceki bitkiye bolca atınız.
Toprak analizine göre atılması
gereken gübre çeşit ve miktarını tespit
ediniz.
Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız.
Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye
özen gösteriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Soğanlar, suya en çok ne zaman ihtiyaç duyar?
A. Ekilince
B.
Çapalamadan sonra
C.
Baş bağlama- olgunlaşma arası
D. Olgunlaşma döneminde

2.

En çok kıska ile bulaşan soğan hastalığı hangisidir?
A. Mildiyö
B.
Sürme
C.
Antraknoz
D. Külleme

3.

Hangi soğan zararlısı kuvvetli gelişen bitkilere zarar vermez?
A. Soğan pisillidi
B.
Soğan sineği
C.
Yaprak biti
D. Kırmızı örümcek

4.

Soğan başlarının içinin koflaşmasının nedeni nedir?
A. Sık sulama
B.
Susuzluk
C.
Aşırı azot
D. Sıcaklık

5.

Soğan sineğinde ilaçlı mücadeleye ne zaman başlanmalıdır?
A. Görülür görülmez
B.
100 bitkide 2-3 adet görülünce
C.
100 bitkide 10-15 adet görülünce
D. 100 bitkide 5-10 adet görülünce

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda soğanda kültürel
işlem uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Evet

Hayır

Soğanların istediği iklim ve toprak özelliklerini iyi öğrendiniz
mi?
Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağış ortalamalarını tespit
ettiniz mi?
Toprak karakterini tespit ettiniz mi?
Sulama sistemine karar verdiniz mi?
Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız mı?
Su zayiatını azalttınız mı?
Bitkileri fazla su içinde bıraktınız mı?
Sabah ve akşam serinliğinde mi sulama yaptınız?
Yumruların olgunlaşması döneminde sulama yaptınız mı?
Hastalık ve zararlı yoğunluğunu iyi tespit ettiniz mi?
Hastalık ve zararlı teşhisini doğru yaptınız mı?
Uygun ilaçları seçtiniz mi?
İlaçları dozunda kullandınız mı?
İlaçlamayı sabah veya akşam serinliğinde mi yaptınız?
İlaçlama sırasında maske ve eldiven kullandınız mı?
Yabancı otları yok ettiniz mi?
Aldığınız otları bahçeden uzaklaştırdınız mı?
Çiftlik gübresini bir yıl önceki bitkiye bolca attınız mı?
Toprak analizine göre atılması gereken gübre çeşit ve miktarını
doğru tespit ettiniz mi?
Fazla azotlu gübreleme yaptınız mı?
Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye özen gösterdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak sebze hasadı yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA


Bölgenizde soğanların ne zaman hasat edildiğini araştırınız.



Soğanların nasıl hasat edildiğini araştırınız.



Hasat edilen soğanların nasıl ambalajlandığını öğreniniz.



Ambalajlanan soğanların nasıl ve nerede pazarlandığını araştırınız.



Uzun süre satılamayacak olan soğanların nasıl ve hangi şartlarda depolandığını
araştırınız.

3. SOĞANDA HASAT
3.1. Hasat Zamanı
Tohumla, fideyle veya arpacık ile üretilen soğanlar belli büyüklüğü alıp (2-3 cm baş
çapına ulaşmış), yaprakları sarmaya başladığı an üst kısmı kırılarak yatırılır. Böylece soğanın
başını daha çok olgunlaşması ve soğan başındaki kofluğun kaldırılması sağlanır. 15–20 gün
sonra soğanların tamamen dış yaprakları kurur.
Erken dönemde pazara ürün sunmak istendiğinde baş gelişmesinin tamamlanıp alt
yapraklar sarardığında hasat yapılır.

Fotoğraf 3.1: Hasat zamanı
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3.2. Yapılışı
3.2.1. Baş Soğan Üretimi için Hasat Yapılması
Soğanın sökümü elle ve çapa kullanılarak yapılır. Geniş alanlardaki yetiştiriciliklerde
özel hasat makineleri geliştirilmiştir. Soğanlar sökülüp çıkartılır. Toprak yüzünde 5-10 gün
güneşte kurutulur. Fazla su uçurulur.

Fotoğraf 3.2: Makineli hasat

Bu anda havanın yağışsız olması şarttır. Ayrıca çok sıcak olmaması da gerekir. Bu
durumda sökülen soğanların üzerine sap saman serilmelidir. Kurumanın varlığı, dokunulunca
baş ile kuru sapın birbirinden kolayca ayrılması ile anlaşılır.

Fotoğraf 3.4: Soğan hevengi

Fotoğraf 3.3: Dış kabukların ayıklanması
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Hasat edilen soğanlar toplanır. Üst kuru saplar koparılarak atılır. Bazen saplar örülerek
hevenk yapılır. Saklama hevenk şeklindedir. Sapları koparılan soğanlar çuvallara doldurulur.
Bu soğanlar yıl boyunca tüketim için depolarda saklanır. Dönümden 750-3000 kg ürün
alınır.

Fotoğraf 3.4: Hasat sonrası işlemler

3.2.2. Tohum Üretimi için Hasat Yapılması
Tohumlar olgunlaştığında kapsüller gümüş renginde, tohumlar siyah renkli olur. Hasat
zamanının belirlenmesinde iklim koşulları ve önceki yıllarda edilen tecrübeler dikkate alınır.
Geleneksel olarak çiçek tablalarındaki tohumların %5’inde olgunlaşma meydana
geldiğinde hasat çiçek saplarının 10-20 cm’lik kısmı ele kırılarak veya bir bıçakla kesilerek
yapılır. Hasat sırasında kesilen veya kırılan tohumluk tablalar, tohum kaybı olmaması için
saplarından elle tutulur.
Tohum hasadı mekanik olarak makinelerle da yerden 15 cm yükseklikten
yapılabilmektedir. Makine ile hasat için en uygun zaman tohumluk bitkilerinin %30’ i
olgunlaştığı zamandır.
Tohumların dökülmesi için kurutma işlemi çadır veya plastik örtüler üzerinde
yapılabilir. Kesilen tohum sapları bu örtüler üzerinde koruyuncaya kadar bekletilir. Ancak
200 cm yüksekliğinde bir yığında 5-6 gün sonra ısınma meydana gelir.
Kurutmadan sonra tohum ayırma, harman makineleri veya kombine makineler ile
yapılabilir. Ancak soğan tohumları çok kolay zarar gördüğünden çok dikkatli olunması
gerekmektedir.
Soğanın küçük sap ve çiçek tablası parçalarının tohum içinde kalmaması için tohumlar
tohum temizleme makineleri ile temizlenir. Bu işlem sırasında zayıf tohumlar da ayrılır.
Daha sonra tohumlar paketleme ve depolama metoduna bağlı olarak değişmekle birlikte %12
nem düzeyine kadar kurutulur.
Soğanda ortalama tohum verimi, yabancı tozlanan çeşitlerde ve ideal koşularda
hektara 200 kg dır. Ancak bazı alanlarda 500-1000 kg arasında değişir. F1 hibrit çeşitlerinde
ise tohum verimi hektara 50-100 kg dolayındadır.
1000 dane ağırlığı ise 3,6 g’ dır.
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3.2.2.1. Hibrit Tohum Üretimi
Hibrit tohum üretiminde dişi ve erkek bitki sırası oranı genellikle 1:4 veya 1:8’ dir. Bu
oran mekanizasyon durumuna ve baba hattın polen miktarına bağlı olarak değişebilir. Bazı
durumlarda iki hattın çiçeklenme zamanını aynı zamana rastlatmak zor olabilir. Bunun için
her iki hat farklı depolama koşullarında muhafaza edilir. Kısır olan ana hat içinde bulunan
erkek kısır bitkiler, kontrol edilerek araziden uzaklaştırılır.
Baba hat bitkileri üzerinde meydana gelen tohumlar ya ana hattın tohumları hasat
edilmeden önce hasat edilir ya da tohumun değerine göre sökülüp atılır. Ana ve baba
sıraların karışmaması için ana ve baba sıralar ekim veya dikim sırasında mutlaka
etiketlenmelidir.

3.2.2.2. Soğan Tohumu Üretiminde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin
Kullanımı
Değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda, büyümeyi düzenleyici
maddelerin bulunduğu çözeltilerde tohumluk başlarının ıslatılmasının tohum verimini
artırdığı belirlenmiştir.
Bir başka araştırma sonucuna göre bitkilerin % 75’inde çiçek sapı görüldüğünde 480
ppm Ethephon uygulaması ile çiçek sapı uzunluğu kısaltılmıştır. Bu durum özellikle
makineli hasat için önemlidir. Tohumların çimlenmesi etkilenmeksizin tohum verimi
artırılmıştır.
Bitkilerin ilk çiçek sapları görüldüğünde ana bitkilere GA3 (Gibberellik asit)
uygulanmasının etkisinin belirlenmesinin amaçlandığı başka bir araştırmada ise 50ppm GA3
uygulaması çiçek sapı çıkış süresi %30 oranında kısaltılarak tohum sapının yüksekliğinde
üniformluk (eşitlik) sağlanmıştır.
Bir diğer araştırmada ise GA3 ile muamele edilen bitkilerde çiçek tablaları daha büyük
olmuştur. Tohum veriminde ise %30 dolayında bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca
tohumların çimlenmesi de bu uygulanmadan etkilenmiştir.

3.3. Hasat Sonrası İşlemler
Soğanlar adi depolarda ya da soğuk hava depolarında muhafaza edilir. Depolama
kalitesi, soğanın çeşidi ile yetişme koşullarına bağlıdır. Soğanlar tarlada, açık barakalarda,
depolama öncesinde ya da depoda suni araçlarla yeterince kurutulmalıdır. En uygun kurutma
metodu depolardaki havalandırma sistemleridir. Soğanların boyunları sıkılaştığı zaman dış
kabuk kolayca soyulabilecek duruma gelene kadar kurutma işlemine devam edilmelidir.
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Soğanlar yeterince kurutulmazsa bozulur. Soğanlar tarlada filiz gelişimini azaltan
maleik hidrazit uygulamaları yapılmadıkça mart ayı başından itibaren depolanmamalıdır.
İlkbaharda pazarlanan soğanlar için çoğunlukla soğutmalı depolar kullanılır. Kurutmadan
hemen sonra soğanlar soğuk hava depolarına yerleştirilir. Soğanlar depolarda uygun koşullar
oluşturularak iyice kurutulduktan sonra 0C ve %65-70 nispi nemde muhafaza edildiklerinde
dormansi durumunda kalacak ve bozulmalardan ari olarak tutulabilecektir. Filiz gelişimi,
çok yüksek depo sıcaklıklarının; kötü kurutulmuş ya da olgun olmayan soğanların kök
gelişimi de çok yüksek nispi nem oranının bir göstergesidir.
Başarılı bir depolama için %65-70 civarında düşük nispi nem önerilebilir. Bununla
birlikte %85’e kadar olan yüksek nispi nem ve iyi bir hava sirkülasyonu da başarılı depo
sonuçları vermektedir. Diğer sebzelerde depolamada en iyi sonucu veren daha yüksek nispi
nem oranı, soğanlarda kök ve çürüklük gelişimine sebep olmaktadır. Soğanlar, 25 kg’ lık
çuvallarda paletler ile 500 kg civarında olan sandıklarda ya da yığın halinde depolanır.
Soğanlar koku çekmeye meyilli diğer ürünler ile birlikte depolanmamalıdır. Ilık havalarda
depodan çıkarılan soğanlar, nemin üzerlerinde yoğunlaşmasından ötürü tatlanmaya
meyillidir; bu durum bozulmayı kolaylaştırır. Sıcaklığın kademeli olarak artırılması
tatlanmayı giderebilir.
Soğan 5C sıcaklık ve %10 CO2: %3 O2 ile %5 CO2: %3 O2’den oluşan kontrollü
atmosfer koşularında 34 hafta süreyle dahi depolandığında içsel bozulma artmaksızın, kök ve
sürgün gelişimi engellenmiştir. Kontrollü atmosfer depolarında düşük O2(%1’in altı) ve
yüksek CO2(%1’in üstü) konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


İşlem Basamakları
Soğan için uygun hasat ölçütlerini
belirleyiniz.



Hasat yapınız.












Hasat sonrası işlemleri yapınız.
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Öneriler
Hasat zamanını doğru tespit ediniz.
Olgunluk işaretlerinin tamamını tespit
etmeden hasat yapmayınız.
Hasat sırasında dikkatli olunuz.
Yumrulara zarar vermeyiniz.
Hasadı usulüne uygun yapınız.
Tohum hasadı için tam olgunlaşmayı
bekleyiniz.
Tohumları usulüne uygun olarak
çıkarınız.
Çıkarılan tohumları gölgede
kurutunuz.
Toplanan soğanları sınıflandırınız.
Soğanları fazla üst üste yığmayınız.
Soğanların temizliğine dikkat ediniz.
Mümkün olduğunca kısa sürede satışı
yapınız.
Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta
bekletiniz.
Depolarda hava akışını sağlayınız.
Aralarda çürüyenler olursa hemen
ayıklayınız.
Kuru tohumları bez veya kağıt
ambalajlarda muhafaza ediniz.
Ambalajlı tohumları kuru ve serin bir
yerde muhafaza ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Soğan başları ne kadar çapa ulaşınca hasat yapılabilir?
A. 2-3
B.
3-5
C.
5-8
D. 10

2.

Soğanlarda tohumluk için makine ile hasatta tohumluk bitkilerin ne kadarı
olgunlaşmalıdır?
A. % 20
B.
% 30
C.
% 50
D. % 80

3.

Soğanlarda filizlenmeyi engelleyen madde nedir?
A. İAA
B.
GA
C.
Maleik hidrazit
D. Etephon

4.

Soğanlar ne kadar nem ve sıcaklıkta depolanırsa daha uzun süre muhafaza edilebilir?
A. O oC % 65-70 nem
B.
2 oC % 70-80 nem
C.
2 oC % 60-70 nem
D. O oC % 40-50 nem

5.

F1 hibrit çeşitlerinde tohum verimi hektara kaç kg dolayındadır?
A. 20 -50
B.
50 -100
C.
100-200
D. 80-200

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda soğanlarda hasat
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Evet

Hayır

Hasat zamanını doğru tespit ettiniz mi?
Çeşidin alabileceği yumru iriliğini iyi öğrendiniz mi?
Olgunluk işaretlerinin tamamını tespit ettiniz mi?
Hasat sırasında bitkilere zarar verdiniz mi?
Hasadı usulüne uygun yaptınız mı?
Yumruların zedelenmesine engel oldunuz mu?
Tohum hasadı için tam olgunlaşmayı beklediniz mi?
Tohumları usulüne uygun olarak çıkardınız mı?
Çıkarılan tohumları gölgede mi kuruttunuz?
Toplanan soğanları sınıflandırdınız mı?
Soğanları fazla üst üste yığdınız mı?
Soğanların temizliğine dikkat ettiniz mi?
Kısa sürede satışı yapabildiniz mi?
Hasat edilen soğanları usulüne uygun nem ve sıcaklıkta
beklettiniz mi?
Depolarda hava sirkülasyonu sağladınız mı?
Aralarda çürüyenleri ayıkladınız mı?
Kuru tohumları bez veya kağıt ambalajlara mı koydunuz?
Ambalajlı tohumları kuru ve serin bir yerde mi muhafaza ettiniz?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Tohumdan yetiştirilip baş veren soğanlar kaç yılda çiçeklenir?
A.
B.
C.
D.

2.

Kıskalarla yetiştirilen soğanlar kaç yılda çiçeklenir?
A.
B.
C.
D.

3.

Tepe soğanı
Kıska
Tohum
Fide

Soğanlar suya en çok ne zaman ihtiyaç duyar?
A.
B.
C.
D.

5.

1
2
3
4

Aşağıdakilerden hangisi en uygun baş soğan üretim yöntemidir?
A.
B.
C.
D.

4.

1
2
3
4

Ekilince
Çapalamadan sonra
Baş bağlama- olgunlaşma arası
Olgunlaşma döneminde

En çok kıska ile bulaşan soğan hastalığı hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Mildiyö
Sürme
Antraknoz
Külleme
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6.

Soğan başlarının içinin koflaşmasının nedeni nedir?
A.
B.
C.
D.

7.

Soğan sineğinde ilaçlı mücadeleye ne zaman başlanmalıdır?
A.
B.
C.
D.

8.

2-3
3-5
5-8
10

Soğanlarda filizlenmeyi engelleyen madde nedir?
A.
B.
C.
D.

10.

Görülür görülmez
100 bitkide 2-3 adet görülünce
100 bitkide 10-15 adet görülünce
100 bitkide 5-10 adet görülünce

Soğan başları ne kadar çapa ulaşınca hasat yapılabilir?
A.
B.
C.
D.

9.

Sık sulama
Susuzluk
Aşırı azot
Sıcaklık

İAA
GA
Maleik Hidrazit
Etephon

F1 hibrit çeşitlerinde tohum verimi hektara kaç kg dolayındadır?
A.
B.
C.
D.

20 -50
50 -100
100-200
80-200

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.
Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
B
C
C
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
A
B

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

B
C
C
C
B
C
B
A
C
B
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