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Teşekkür
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Doğa Dostu
Kent Bahçeleri” projesine destek olmak için koşan tüm Adım
Adım koşucularına ve bağışlarıyla koşucuları ve kampanyayı
destekleyen herkese; kampanya süresince yanımızda olan
gönüllülerimiz Nebile Bayrak ve Emre Murat Varlık’a; proje
kapsamında gittiğimiz Mersin, Çukurova, İTÜ, ODTÜ, Ege,
Çanakkale 18 Mart, Balıkesir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve
Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri’ne ve öğrencilere sonsuz
teşekkürler. Buğday
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Önsöz
Tohumu ve onun döngüsünü anladığımızda her şey değişecek bizim için.
Dünyada yaşamın mucizevi dönüşümünü gözümüzle görmemiz için tohumdan tohuma
yaşam döngüsüne bakmak, izleyebileceğimiz en kolay yol. Bir tohum, yaşamın sonsuzluğunu
temsil eder. Onun ürettiği bir sürü meyve, bitki ve sayısız tohumun çoğu tükense, yenilip
yutulsa ve sadece bir adet sağlıklı tohum kalsa bile bu, yeni bir yaşamı başlatmak için
yeterlidir. Her tohum, kendisini her nesilde yenileyip; çok değişken koşullara ayak uydurarak
sürekliliğini sağlamak üzere sonsuz bir yaşamı temsil eder.
Aslında her düşünce, her davranış birçok tohum içerir. Bu tohumların doğallıkları; taşınırken,
saklarken, paylaşırken ve ekerken gösterilen özen, geleceğimizi belirler. Biz de bir tohumduk
kısa süre önce… Tohuma can veren bütünü ve varlık şeklini; azot, potasyum, fosfat, mineraller
ve hatta genler ile açıklamak, kontrol etmek, hele hele geliştirmek, bizim yeti ve kapasitemizin
çok üstündedir.
Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük iş; onlara sadakat göstermek, onları elimizde
geleceğimizi tutuyor olmanın getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, paylaşmak, takas
etmek ve sağlıklı toprakla, suyla tekrar tekrar buluşturmak olabilir ancak. Bu rehber işte
bunun için hazırlandı ve sunuldu sizlere, Buğday Derneği ekibi ve bütün destekçilerimizin
katkıları ile.
Kitabı bir başak olarak kabul edin, birçok tohum içeriyor sayfalarında. Bu tohumlar yemeklik
değil. Anaçlar; yani ekmeniz, dağıtmanız, çoğaltmanız gerekenler.
Biz, sizlerin bu kitaptaki tohumları yaşama değer katacak şekilde taşıyacağınıza,
dağıtacağınıza ve takas ederek, serperek çoğaltacağınıza inanıyoruz. Ve tabii sadece kendimiz
ve insanlık için değil. Geleneklerimizde olduğu gibi: Kurda, kuşa, aşa!
Buğday ailesi adına

Victor Ananias
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Giriş
Ekolojik kriz dönemi yaşıyoruz. Temel sorunumuz tüketimin artmasına odaklanmış bir üretim
sistemi, ihtiyacımızdan fazlasını hatta ihtiyacımız dahi olmayan ürünlerin üretiminde yatıyor.
Bir düşünelim; afiyetle yediğimiz ve elimize kadar nasıl geldiğini hiç düşünmediğimiz sulu ve
lezzetli bir domatesin, tohumundan başlayan serüveni hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?
Üretim süreciyle hiç alakası olmayan oldukça büyük bir insan nüfusu için bu sorunun cevabı
“hiç!”.
Gıda üretiminin kendisi en temel ihtiyaçlarımızı hem miktar, hem adil paylaşım hem
de besleyicilik açısından tehdit eder hale gelmiştir. Soruna aynı zamanda çözüm
olarak baktığımızda ekolojik krizin sebebi olan insanın bu yok oluş eğilimini tersine
döndürebileceğini, hatta ötesine giderek bozulan ekosistemi onarabileceğini biliyoruz.
Nasıl mı?
Birey olarak doğrudan bizi ilgilendiren konulardaki sorumluluğumuzu tekrar ele alarak.
Bugün yeryüzünde bu sorumlulukla yaşayan ve yarattığımız ekolojik sorunlara çözümler
arayan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Toprağı ve suyu az kullanan, kullanırken
koruyan, ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirmemize olanak tanıyan ekolojik yönetim
yöntemleri geliştiriliyor.
Gıda ve su, insanın en büyük iki temel ihtiyacı. Bu nedenle bu alanlardaki sorumluluk
doğrudan bize ait. İnanılanın aksine kendi gıdamızı en sağlıklı koşullarda üretebilir, doğayı
ve üretimi şenlikli bir öğrenim alanı olarak katabiliriz yaşamlarımıza. Bu küçük adım, bir saksı
toprakta yerli bir domates tohumuyla bile atılabilir. Bu küçük adım, ekolojik krizin yönünü
değiştirebilir.
İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellik her an karar verebilme gücü ve her an verdiği
kararlarla yaşamı şekillendirmesi olabilir mi?
Eğer öyleyse, kararımızı verelim. Küçük adımların alçakgönüllü dünyasında ürettiğini kullanan,
kullandığı kadarının fazlasını şükranla geri verenlere katılalım.
Haydi, tohumlar her yere!
Güneşin Aydemir
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu Rehberin Amacı
Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesi, Buğday Derneği’nin; TaTuTa, Tohum Takas Ağı gibi
hayata geçmiş projelerinin yarattığı değerleri kullanarak, ekolojik temelli Eğitim / Bahçecilik /
Topluluk Oluşturma projesidir.
En temel ihtiyacımız olan gıdanın kaynağından uzaklaşıyor; yediklerimizin nasıl, ne şartlarda,
ne kadar üretileceğinin kararını başkalarına bırakıyoruz. Oysa sorumluluğu elimize almak ve
üretim sürecine bir yerinden dahil olmak hiç de zor değil. Buğday Derneği olarak, bunun ne
kadar kolay olduğunu göstereceğimiz imece bahçelerini hep beraber kurmaya, kentlerde
ekolojik dönüşüm tohumlarını saçmaya niyet ettik ve gelecek nesilleri önemsediğimiz için işe
kampüslerden başladık.
“Tohumlar Kampüse”, Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesinin ilk etabını oluşturuyor.
Düzenlenen kampanya kapsamında, Adım Adım Oluşumu ile yapılan ortak çalışma sayesinde
bir yılda 9 devlet üniversitesi kampüsü, doğa dostu kent bahçelerine kavuştu.
Mersin, Çukurova, İTÜ, ODTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Balıkesir, Çanakkale 18 Mart ve
Aydın Adnan Menderes üniversiteleri, Tohumlar Kampüse kampanyasıyla, kampüslerinde
tohumla toprağı buluşturdular. Projenin teorik bölümünde verdiğimiz “Ekolojik Yaşama
Giriş Eğitimi” ile gıdadan ulaşıma, enerji kullanımından tüketim alışkanlıklarına birçok alanda
tüketici olmaktan “türetici” olmaya giden yolu anlattığımız gençler, bunu bostanlarda
kendi gıdalarını yetiştirirken uyguladıkları gibi kendi hayatlarında da hayata geçirmeye
başlıyorlar. Bu da, ‘Dönüşüm insanın kendisinden başlar’ inancımıza can katıyor. İyi bilginin
yayılması ve çoğaltılması için hazırladığımız bu bahçecilik kitabı, umarız sizin de yetiştiricilik
yolculuğunuzda rehberiniz olur.
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1. BÖLÜM

TOPRAK VE KOMPOST
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Giriş

Toprak her ne kadar cansız bir varlık gibi dursa da, gerçek öyle değildir. Toprak aslında
yeryüzünün örtüsü olarak kabul edilir ve içerdiği muhteşem çeşitlilikteki mikroorganizma ve
hayvanlar ile bir bütündür. Toprağın bünyesindeki bu canlılar topraktaki organik maddeler
ile beslenirler ve böyle bir toprak sağlıklı olur. Sağlıklı bitkiler ise ancak sağlıklı ve canlı
topraklarda yetişebilirler.
Farkında olsak da olmasak da toprak, her birimizin günlük hayatını yakından ilgilendirir ve
etkiler. Gıdamızın üretimindeki ana etmen olarak gözüken toprak, bunun yanı sıra tarımın çok
ötesinde işlevler barındırır; su döngüsünü dengeler, bitkisel ve hayvansal sürdürülebilirliği
sağlar, organik atıkları ve besinleri dönüştürür, karbon depolar, kirletici etmenleri filtreler ve
yapılar için fiziksel destek sunar.

Tarım

Tarımdaki en önemli ögeler toprak ve sudur. Kullanılabilir olan su ve arazi miktarı ile suyun
ve toprağın kalitesi bir çiftliğin verimliliğine etki eden ana faktörlerdir. Çiftçilerin üretimdeki
asıl görevleri genellikle toprağın davranışlarını gözlemlemek, öğrenmek ve sudan en iyi nasıl
faydalanılacağını bulmaya çalışmaktır.

Organik ve Doğa Dostu Tarım

Toprak gıdamızın yüzde 95 oranında bağımlı olduğu ve yenilenebilir olmayan bir kaynaktır.
Yüksek verim alma hesabıyla dönemsel olarak yapılan kimyasal gübre uygulamaları, topraktaki
organik madde miktarını ciddi ölçüde azaltır. Organik ve doğa dostu tarım yöntemleriyle
üretim yapan üreticiler, toprağı yoran ve aşındıran kimyasal uygulamalar yerine toprağı
zenginleştirici ve organik madde açısından yüksek besinlerle uygulama yaparlar. Bu sayede
toprağın devamlılığı ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılma imkânı sağlanmış olunur.
Topraktaki organik maddeyi artırıcı yöntemlerle yapılan sürdürülebilir tarım uygulamaları;
besin kaybı, çölleşme, iklim değişikliği, erozyon, çeşitlilik kaybı, kirlilik ve aşırı tuzluluk gibi
toprak tehditleriyle başa çıkılabilmesini mümkün kılar.

Endüstriyel (Konvansiyonel) Tarım

Endüstriyel tarım günümüzde gelişmiş ülkelerin birçok bölgesinde büyük ölçekli ve
monokültür (tektip) ürün yetiştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar
verimliliğini yitirmiş ve ürün verebilmesi için sentetik kimyasal gübreye muhtaç topraklar
yaratmıştır. Toprakların doğru yollarla işlenmemesinden ötürü, geçmiş dönemlerde birçok
medeniyetin dünyadan silinmiş olduğunu da unutmamak gerekir.

İlkeler

Organik ve doğa dostu tarımın temel prensibi “toprağı besle ki o da bitkiyi beslesin”
şeklindedir. Sağlıklı gıda ancak sağlıklı toprakta yetişir. Mesele sadece gıda değildir, toprak
sağlıklı olursa ekosistemin bütünü de sağlıklı olur. Toprak ve su sistemlerinin azot, karbon ve
fosfor gibi besin zincirlerini de içeren bazı temel bileşenleri birçok toprak sistemi için ortaktır.
Bunun dışında tüm sistemlerin kendi içinde bütüncül bir “su döngüsü” ve “toprak besin ağı”
dengesi vardır.
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Besin ve Su Döngüsü

Toprak, doğal, biyolojik ve kimyasal döngülerde kilit bir rol oynar. Toprağın işlevleri arasında
besin öğelerini ve elementleri bitkilerin alabileceği diğer yapılara dönüştürmek, depolamak
ve kullandırtmak vardır. En çok bilinen biyo-coğrafi döngüler; “karbon döngüsü”, “azot
döngüsü”, “oksijen döngüsü”, “fosfor döngüsü”, “sülfür döngüsü”, “su döngüsü” ve “mineral
döngüsü” olarak sayılabilir. Bu maddeler sürekli olarak toprak-bitki-coğrafi depolar-yüzey
suları ve atmosfer arasında döngü halindedir. Bu akışların yoğunluğu ve hızı bölgeye,
iklime ve toprak özelliklerine göre değişir. Bir çoğu mikroskobik boyutta olan toprak
organizmalarının (ki bunlara mikro organizma diyoruz) çözülmesi ve dönüşümü, besin
döngülerinin temelini oluşturur.

Toprak Besin Ağları

Dünya üzerindeki tüm canlıların yzüde 25’inden fazlası toprağın bünyesinde bulunmaktadır.
Toprak organizmalarının toplam ağırlığı genellikle toprağın üzerinde görülen tüm
maddelerin/cisimlerin toplam ağırlığına eşit veya daha fazladır. Birkaç yüz gram ağırlığındaki
sağlıklı toprağın içinde milyarlarca bakteri, kilometrelerce uzunluğunda mantar miseli,
on binlerce protist, binlerce nematod, yüzlerce böcek, solucanlar ve bitkilerin kökleri
bulunmaktadır. Bu yapı toprağı biyolojik bir makinaya dönüştürmüştür. Yaşayan organizmalar
çoğunlukla besin döngülerini çalıştırır, bitki çeşitliliğini korur, kirleticileri azaltır ve toprağın
sağlıklı bir dengede kalmasını sağlar.
Toprak Besin Ağı

Nematodlar

Kök Besleyicileri

Eklembacaklılar

Öğütücüler

Eklembacaklılar
Yırtıcılar

Nematodlar
Mantarlar
Bitkiler

Kökler ve
Sürgünler

Kök Mantarları
Çürükçül
Mantarlar
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Nematodlar

Yırtıcılar

Protozoa

Organik Madde
Atık
Bitki, Hayvan ve
Mikrop Kalıntıları

Kuşlar

Mantar
ve Bakteri
Besleyicileri

Amipler, Kamçılılar,
Tek Gözeliler

Bakteriler

Hayvanlar

Yapı

Bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle beraber sağlıklı tüm topraklar hayati önemde beş
farklı yapıyı barındırırlar:
Organik madde;
Bitkilerin ve hayvanların çürümesinden gelen ve canlı olmayan çürüntüye verilen genel
isimdir. Toprağın genelde yüzde 1 ila yüzde 6 arasında çok ufak bir miktarını oluşturur.
Topraktaki organik maddenin kalitesi, bitkinin yaşamında son derece etkilidir. Toprak
biotası; genellikle hayvanlar ile böceklerin yanı sıra bakteri ve mantar gibi gözle görülmeyen
mikroorganizmaları da barındıran, toprağın canlı yapısının bütününe verilen isimdir. Toprağın
içindeki besin döngüsünü biota sağlar.
Toprak mineralleri;
Toprağın hacminin yarısı kadar yer tutar. Mineraller farklı boyuttaki kaya parçalarının bir araya
gelmesinden oluşur. Bu parçalara büyükten küçüğe taş, kaba kum, kum, mil ve kil adı verilir.
Kilin besin ve su tutma değeri yüksektir, iri taneli taş ve kum ise suyu geçirgen yapıdadır.
Su, besin zincir döngüsünde ve bitki köklerinin besine ulaşmasında kilit rol oynar. Toprağın
bünyesinde barındırdığı su veya nem miktarı toprak sistemine ve zamana göre değişiklik
göstermekle beraber genellikle toprak hacminin dörtte biri kadar yer tutar. Toprağın nem
tutma kapasitesi bitkinin yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
Hava;
Oksijen, hidrojen, azot ve karbonu gaz formunda barındırır. Bitkinin büyümesi için olmazsa
olmazdır.

Kompost

Hayvan gübresi ve yapraklar gibi çürüyen ve dönüşen organik maddelerin bileşimi olan
kompost, organik ve doğa dostu üretimin anahtarıdır ve toprağın yapısını iyileştirerek ona
besin sağlamak için kullanılır. Kompostlaşma, kaba organik maddenin hava alan ortamda
fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak çözünerek, homojen ve stabil yapıda bir son ürüne
dönüşmesi işlemidir. Bu işleme ve sürece “kompostlaşma”, “kompost yapımı” veya sadece
“kompost” denilir.
Kompostlaşma süreci sonunda elde edilen ürüne de “kompost” adı verilir. Toprağa doğrudan,
yer örtücü olan malç işlevli kuru yapraklar gibi organik maddeler eklemek de kompost
üretecektir. Ancak oluşacak kompostun kalitesi değişiklik gösterir. Bütün kompostlar toprağa
“humus” yani “çürüntü” ekler. Humus toprağın su tutma kapasitesini artırırken bir yandan
da bitkilerin ihtiyacı olan besini bağlar veya serbest bırakır. Bu sayede de toprağın yapısını
güçlendirir. Eğer bir “sıcak kompost” oluşumunda besin değeri yüksek girdiler kullanılırsa,
oluşacak kompost, gübre olarak da kullanılabilir. Büyük ölçekli kompost üretiminde altüst edilen veya pasif rüzgâr tünelleri içeren yığınlar kullanılabildiği gibi, farklı boyut ve
şekillerdeki kutularda da kompost üretilebilmektedir.
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Uygulama
Toprak yapısı ve verimlilik gözlemi
Aşağıdaki yöntemlerle toprağınızı analiz edebilirsiniz:
1. Laboratuvarda toprak analizi yaptırarak
2. Bir ph-metre (“pe-aş metre” diye okunur) kullanarak toprağın asiditesini ölçerek
3. Toprağı kazıp dikey kesitini inceleyerek
4. Sentetik kimyasallara maruz kalmış ve kalmamış toprakların renk, taşlılık ve yapı durumunu
kıyaslayarak.
5. Toprağı veya kompostu bir elekte yıkayarak içerisindeki gözle görülebilir canlı
organizmaları gözlemleyerek.
6. Sentetik kimyasallara maruz kalmış ve kalmamış topraklarda birim alandaki solucan sayısını
kıyaslayarak. (Daha çok solucan, daha sağlıklı toprak demektir.)
Kompostun Temel Noktaları ve Tanımlar
Azot Ağırlıklı Atıklar: Yemek atıkları, yeşil otlar, taze sebze/meyveler ve kabukları, çay/kahve
posası, taze hayvan gübresi, bahçe atığı gibi yeşil malzemeler, azot bakımından zengin ve yaş
malzemelerdir. Bunlar komposta besin ve nem sağlar.
Karbon Ağırlıklı Atıklar: Kuru yapraklar, dallar, saman, parçalanmış doğal (boyasız) kağıt,
karton ve mukavvalar, ağaç yongaları / talaşı gibi kahverengi malzemeler karbon bakımından
zengin ve kuru malzemelerdir. Kompostta nemin korunmasını, havalanmayı sağlar ve
sıkışmayı önler.
Kompost Çeşitleri
Birçok farklı kompost çeşidi vardır. Ancak biz bu kitapçıkta bahçelerde ve ev ölçeğinde sıklıkla
ve kolaylıkla uygulanabilen sıcak ve soğuk komposttan bahsedeceğiz.
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Sıcak Kompost: Eğer elimizde en az bir metreküp
hacminde bir yığın oluşturacak kadar atık
malzeme bulunuyorsa, yığınlar halinde bir
kurulum yaparak, kısa sürede çözünme sağlama
işine sıcak kompost diyoruz. Sıcak kompostun
daha özenli bakılıyor olması gerekir. Çok fazla
dikkat ister ancak bu emeğin ve özverinin
karşılığını kısa sürede çözünmüş bir toprak
olarak almak mümkündür. Sıcak kompostun
farklı uygulamalarıyla 18 günde bile sonuç
almak mümkündür ancak ortalama olarak 30-60 günlük bir süreçte tamamen çözüneceğini
varsayabiliriz.
Adım Adım Sıcak Kompost Uygulaması:
1. Elimizdeki atık malzemeleri karbon ve azot ağırlıklı
olarak ikiye ayırıyoruz.

YEŞİL (Azot)
KAHVERENGİ
(Karbon)

En az 1 mt
En çok 2 mt

2. Kompostu barındıracağımız ve en az 1 metreküp
hacminde bir kompost kutusunu tahtaları çakarak
hazırlıyoruz. Bu aşamada bir küp şeklinde ve her bir
yüzeyi 1,30 metre x 1,30 metre uzunluğunda olan,
alt yüzeyi toprağa geleceği için açık; ön yüzeyi de kullanıcının kolay erişebilmesi için
gerektiğinde kapatılabilen, sıra sıra tahtaları içeren bir düzenek kullanmakta fayda var.
Sürekli atık çıkan bir kaynakta birden fazla kompost kutusu hazır edilerek kurulan kompostlar
çözünürken diğer kutularda yeni kompostlar başlatılabilir.
3. 10-15 cm yüksekliğinde ve en az 1 metre x1
metre en ve boyunda karbon ağırlıklı malzemeyi
toprağın üstüne / kompost kutusunun içine
seriyoruz.
4. Karbon katmanının üstüne yine 10-15 cm
yüksekliğinde azot ağırlıklı malzeme ekliyoruz.
5. 3. ve 4. maddeleri, bir kat karbon, bir kat azot
olmak üzere; yığının toplam yüksekliği en az 1
metre, en çok 2 metre olana kadar tekrarlıyoruz.
İdealde 1,30-1,50 metre gibi bir yüksekliğe çıkabilirsek verimlilik artacaktır.
6. 50-70 cm yüksekliğe geldiğimizde yığını iyice suluyoruz. Bakımda nemin korunmasına
özen gösteriyoruz. Kuruyan kompostu ıslatarak; fazla nemli komposta da karbon ağırlıklı atık
ekleyerek dengeyi korumaya dikkat ediyoruz.
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7. Eğer azot katmanımız çok ıslak değilse veya hep tek türde bir atıktan oluşuyorsa (örneğin
sadece yeşil yapraklar), bu durumda yine yığının ortasına gelecek bir yüksekliğe bir katman iyi
yanmış hayvan gübresi ekliyoruz ve üzerine yine bir kat azot, bir kat karbon şeklinde devam
ediyoruz.
8. Yığma işlemi tamamlandıktan sonra yığının üst bölümlerini de iyice suluyoruz.
9. Eğer fazla güneşli yaz mevsimindeysek veya çok yağışlı kış mevsimindeysek yığının üstünü
güneş/yağış almayacak şekilde bir kapak / branda v.b. örtü ile örtüyoruz.
10. 5-7 gün sonra yığının ilk bakımını yapıyoruz. Bu aşamada yığının nemli olduğunu
kontrol ediyoruz ve yanlardan bir delik açarak yığının tam ortasındaki sıcaklığı elimizle veya
bir derece ile ölçüyoruz. Yığının sıcaklığı ortam sıcaklığının çok üstünde bir değerde ise
kompostlaşma süreci başlamış demektir. Yığın sıcak değilse fazla kuru kalmış olabilir; bolca
suluyoruz. Yığın sıcak değil, fazla ıslaksa ve kötü kokuyorsa fazla nemden dolayı çürüme
yapmış olabilir. Bu durumda yığını açık bir alana yayıp, güneşte 5-10 gün tam kuruma
sağlandıktan sonra yeni azot ağırlıklı atıkların da katkısıyla kompostumuzu tekrar kuruyoruz.
11. İlk bakımdan sonra mümkünse her gün, mümkün değilse 3-5 günde bir kompostu bir
çatal/tırmık aracılığıyla tamamen karıştırıp alt/üst ve iç/dış yaparak havalandırıyoruz ve tekrar
yığın olarak bırakıyoruz. Havalandırma sıcak kompost için çok önemli.
12. 11. maddeyi; kompostun tamamı çözünene, toprak rengini alana kadar tekrarlıyoruz ve
her bakımda nemin korunmasına özen gösteriyoruz. Kuruyan kompostu ıslatarak; fazla nemli
komposta da karbon ağırlıklı atık ekleyerek dengeyi korumaya dikkat ediyoruz.

NELERE İHTİYACINIZ VAR?

KARBON

İÇERİKLİ MALZEME
(Kuru / Kahverengi)

+

Kuru Yaprak, Dal ve Parçaları,
Talaş, Kahve Filtresi, Pamuk,
Yün, Ufalanmış Karton,
Kuruyemiş Kabukları
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AZOT

İÇERİKLİ MALZEME
(Yaş / Yeşil)

+

Taze Biçilmiş Ot, Çim, Yaprak,
Meyve ve Sebze Atıkları, Saç,
Kıl, Kahve ve Çay Telvesi

SU
ve

HAVA

Soğuk Kompost: Elimizde büyük bir atık yığını yoksa ancak sürekli atık üreten bir kaynağa
sahipsek (örnek: ev/yemekhane mutfağı), bu durumda yavaş bir hızda çözünecek olan soğuk
kompost ideal çözümdür. Soğuk kompost, mevsime ve ne tür bir ortamda yapıldığına bağlı
olmakla beraber, 3-12 ay arasında çözünür.
Sebze Kasasında Adım Adım Soğuk Kompost Uygulaması:
1. Pazar veya marketlerde bolca bulunan plastik vb sebze
kasalarından üç veya dört adet temin ediyoruz. Kasaların aynı tip
ve boyda olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde dikey bir şekilde üst
üste, katlı bir kompost kurabileceğiz.
2. Kasaların her birinin içinden alt ve yan yüzeylerini, tercihan
paslanmaz çelik/alüminyum veya sinek teli/filesi ile kaplıyoruz. Bu
fileyi kasaya ufak tellerle bağlayarak sabitliyoruz.
3. Yine kasanın iç tarafından, kapladığımız filenin üzerine ancak
bu sefer sadece dört adet iç yan cephesine, atık karton/mukavva
keserek yine bir tel yardımıyla bağlıyoruz.
4. 1. 2. ve 3. maddeleri diğer boş kasalarımız için de tekrar ediyoruz.
5. Daha sonra hazırladığımız kasaları üst üste geçirerek tercihan
balkon veya bahçemizde doğrudan yağış ve güneş almayan uygun
bir köşeye yerleştiriyoruz. En üst kasanın üzerini, direkt güneş, yağış
ve diğer haşerat ve hayvanlardan korumak için hazırlayacağımız bir
kapak ile örtüyoruz.
6. Kompostumuzu en üst kasada başlatıyoruz. Başlatırken öncelikle
kasanın içine karbon ağırlıklı yaprak v.b. malzemeden birkaç avuç
atıyoruz. Daha sonra kompostun mayası olarak ya temiz bir-iki
avuç bahçe toprağı / orman toprağı veya elimizde varsa halihazırda
devam eden bir komposttan katıyoruz.
7. Kutuya azot olarak, elimizdeki mutfak atıklarından veya yaş bitki
atıklarından ekliyoruz ve çok az karıştırıp kapağı kapatıyoruz.
8. Elimizde her yeni azot ağırlıklı atık malzeme olduğunda 7. madde
belirtildiği şekilde kasaya ekleme yapıyoruz ve karıştırıyoruz.
Kasaya ekleme yaptığımız her atığı ekleme yapmadan önce,
mutlaka olabildiğince küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Mesela
bir muz kabuğunu tek parça olarak atmak yerine bıçakla 1-2 cm
büyüklüğünde parçalara ayırmak çözünmeyi kolaylaştırır.
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9. Her ekleme yaptığımızda mutlaka kompostun bakımını yapıyoruz:
a) Kompost ılıksa bu çözünmenin başladığı ve devam ettiği anlamına gelir. Kompost
yığını büyüdüğünde tam orta noktasındaki ısıyı ölçerseniz 45-50 derece sıcaklığa eriştiğini
gözlemleyebilirsiniz.
b) Kompostun nemini ölçmek için komposttan bir avuç alıp elimizin içinde iyice
sıkıyoruz. Eğer en fazla 1-2 damla su çıkıyorsa nemi ideal demektir. Daha fazla su çıkıyorsa
mutlaka karbon ekleyip karıştırmamız ve bu el testini tekrar etmemiz gerekir. Eğer hiç su
çıkmıyorsa kompostumuz kuruluktan durabilir. Eğer elimizde temiz kaynak/içme suyu
varsa biraz kompostu nemlendirebiliriz (klorlu olabileceği için şebeke suyu tercih edilmez)
veya birkaç gün boyunca sadece azot ağırlıklı atıklarla besleme yaparak nemini geri
kazanmasını sağlayabiliriz.
c) Eğer kompostumuzda çöpe benzer bir koku oluştuysa ya atılmaması gereken bir atık
atmışızdır veya kompostun nemi çok fazla olduğu için kötü çözünmeye (çürümeye)
başlamıştır. Bu durumda eğer koku çok rahatsız edici değilse komposta karbon ekleyip
karıştırarak biraz havalandırıp 5-7 gün boyunca kokunun azalmasını beklemek ve
sonrasında atık eklemeye devam etmek gerekir. Eğer koku yanına yaklaşılamayacak kadar
kötü bir durumdaysa, kompostu temiz bir yere sereceğimiz bir örtüye boşaltıp kuru yerde
ve mümkünse güneşte 7-10 gün havalandırmamız ve tamamen kurutmamız, sonrasında
da tekrar kurmamız gerekir.
10. Kompost kutumuzda yer kalmayınca en üstteki kutuyu en alta alabiliriz. Ancak genelde
kompost kutumuz kompostun tamamen çözünme süresi olan 3-12 aydan daha kısa bir
sürede dolmuş olacağı için, en alta aldığımız kutuyu da karıştırmaya ve nemini kontrol ederek
çürümeye devam etmesini sağlamaya ihtiyaç vardır.
11. 2 no’lu kutu da tamamen dolduğunda 10. madde tekrar edilir. Kutuların tümü
dolduğunda muhtemelen 1 no’lu kutunun içindeki kompost tamamlanmış olacağı için
onu bahçeye / başka bir saklama alanına aktarıp o kutuyu tekrar kompost oluşturmak için
kullanabiliriz.
12. Kompostumuz tamamen çözündüğünde, içindeki
parçaların ufalmış ve hepsinin orijinal haline benzemeyecek
kadar çözünmüş olmasını bekleriz. İyi bir kompost tertemiz
orman toprağı kokar, yumuşak ve koyu renklidir.
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2. BÖLÜM

KÜÇÜK ALANLAR,
BALKON, TERAS
BAHÇECİLİĞİ
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Yükseltilmiş sebze yatağı nedir?
İngilizce’de “Raised Bed” olarak adlandırılan uygulama, klasik usülde toprağı kazıp karıklar
hazırlayarak dikim ve yetiştiricilik yapılan bir sebze bahçesi yerine, dört tarafı çevrili izole,
yükseltilmiş bir dolgu toprak oluşturulması ve bu dolgu alan içinde üretim yapılması
yöntemidir.
Yükseltilmiş sebze yatağında yetiştiricilik yapılırken izlenen yöntem ve avantajları
nelerdir?
• Küçük alanlarda, kardeş bitkiler (companion planting) teoremi / yöntemi ile tanımlı şekilde
birbiriyle uyumlu / birbirini destekleyen ve koruyan türlerin yetiştirilmesi sağlanır. Bu uyumlu
birliktelik, yetiştirilen türlerin aroma, tat ve bitki gelişimine olumlu katkı sağlar; bitki zararlıları
sebze yatağından uzak durmayı tercih eder.
• Yatağın içindeki toprak kütlesinde su korunumu artacağı için sulama ihtiyacı azalır.
• Yatağın tesisinde ve her sezon dikim öncesi eser miktarda gübreleme yeterli olur, toprağın
organik olarak zenginleştirilmesi kolaylaşır. Topraktaki besin korunur; erozyon vb yolu ile
kaybı önlenir.
• Yoğun dikim yapılarak küçük alanlardan yüksek verimli ve sağlıklı meyveler elde edilir.
• İstenmeyen otlar en az seviyeye indirgenmiş olur.
• Bitki bakımı, çapalama, hasat gibi işler göreceli yüksek olan seviyede yapıldığından
yetiştiriciyi daha az yorar.
• Şehirde yapılan uygulamalarda (örneğin apartman/site bahçesi) klasik tarla görünümü
yerine görece estetik bir görüntü oluşturur.
• Tüm bu sebeplerden ötürü, bahçeciliğe yeni başlayanların görece kolay yetiştiricilik
yapmasına olanak tanır.
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Yükseltilmiş sebze yatağı kurulumu nasıl yapılır?
1. Sebze yatağı boyutlarının belirlenmesi ve duvar malzemelerinin seçimi
Öncelikle kullanılacak olan sebze yataklarının eni ve boyu arazi uygunluğuna göre belirlenir.
Genellikle 160x80 cm veya 200x100 cm ebatlarında dikdörtgen sebze yatakları tercih
edilmekle beraber, genişliği 80-100 cm aralığında kalmak suretiyle istenilen uzunlukta yatak
tesisi gerçekleştirilebilir.
Tipik bir uygulama için, su ve hava şartlarından en az seviyede etkilenecek malzeme seçimi
önerilir. Tercih sırasına göre aşağıdakı sıra izlenerek sebze yatağının duvarları tesis edilebilir:
A. Doğal ve arazide bulunan taşlar
B. Toprak briketler / tuğlalar
C. En az 18 mm kalınlığında (tercihan 24 mm veya 36 mm) plywood (su kontrplağı)
D. Masif Ahşap
Bunların dışında; sunta, mdf, suntalem, osb, v.b. malzemelerin kullanılması doğru değildir. Bu
türler dolgu malzemeler olup, bir sezon içindeki yağmurla beraber şişerek deforme olacaklar
ve en geç ikinci sene kullanılamaz hale geleceklerdir.
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2. Sebze yatağı kurulacak alanın hazırlanması
Arazide sebze yatağı uygulaması yapılacak bölge eğer uzun süredir işlenmemişse 20-30
cm derinliğinde çapalanır. Büyük kaya ve taş parçaları ayıklanır, gerekirse toprak bir elek
aracılığıyla elenir. İri ve kaba toprak parçaları kırılarak küçük parçalar haline getirilir.
3. Sebze yatağının inşası
Eğer duvar malzemesi olarak taş kullanılacaksa, doğal
bir harç (kireç-kum-su karışımı) veya az miktarda
çimento ile duvarın örülmesi sağlanmalıdır. Taş veya
tuğladan duvar örülemediği durumlarda tipik bir
sebze yatağındaki duvarlar; toprağın içine 10-20 cm
kadar gömmek suretiyle ahşap plakalar kullanarak
kolayca inşa edilir. Plakaların toprak üstünde kalacak
yükseltilmiş kısmının en az 30 cm (tercihan 40 cm)
olması önerilir. Bu plana göre plakalarınızın yüksekliğini 40-60 cm aralığında seçebilirsiniz.
Bu boyuttan daha yüksek sebze yataklarının içini dolduracak toprağı bulma güçlüğü
çekebilirsiniz. Plakaların dik ve sağlam tesis edilebilmesi için ucu sivriltilmiş kazıkların da hazır
edilmesi ve toprağa aralıklarla çakılarak plakalara vidalanması önerilir. Bir sebze yatağı için 6-8
adet kazık kullanımı yeterlidir.
4. Sebze yatağına toprak temini ve doldurulması
200x100 cm ebatındaki bir sebze yatağında gübreli, havadar ve geçirgen toprak
kullanılmalıdır. İdeal olarak 10 kg kadar yanmış küçükbaş hayvan gübresi tercih edilmelidir.
Gübreleme için ideal zaman dikimden en az 4-6 hafta kadar önce olup, mevsim yağmurlarının
gübreyi eritmesine imkân tanınmalıdır.
5. Uzun boylu sebzeler için sırık çıtalarının kurulması
Eğer yataklarda sırık domates, fasulye vb uzun boylu bitkiler yetiştirilecekse, bu bitkilerin
sarılabilmesi ve sağlıklı gelişebilmesi için sebze yataklarının üzerine şekilde görüldüğü gibi en
az 3 adet çıta ile bir sırık yapısı oluşturulur. Daha sonra yatağın içinde boyu uzayacak bitkiler
ip veya ince çubuklarla desteklenerek bu üst çıtaya doğru sardırılır. Yandaki sırıkların toprağa
çakıldıktan sonra yerden yüksekliğinin 180-200 cm boyda kalması idealdir.

18

Hugel (Tepe) Kültür / (www.taslibahce.wordpress.com)
Almanya ve Doğu Avrupa’da yüzlerce
yıldır uygulanan “hugelkültür”, Avusturya’lı
Sepp Holzer’in bu sisteme eğilmesi, onu
geliştirmesi ve tanıtmasıyla birlikte
bilhassa permakültür uygulamalarına ilgi
duyanlar arasında büyük bir yer edindi ve
sevilerek kullanılmaya başlandı.

YERİNDEN KALDIRILIP
TERS ÇEVRİLMİŞ
ÇİMEN VE TOPRAĞI

OTLAR, SEBZELER

HUMUSÇA
ZENGİN
TOPRAK

ODUNSU KABA MALZEME
(KÜTÜK, KABUK, DAL,
ÇALI ÇIRPI vb.)

HUGELKÜLTÜR

Farklı şekillerde veya farklı malzemelerle
yapılan örnekleri varsa da, en bilinen ve yalın
halinde; genellikle toprak zemin bir karış kadar kazılır veya kazılmadan, kuru veya hafiften
çürümeye başlamış odun, dal, çalı çırpı parçaları gibi kaba malzemelerle bir yığın oluşturulur,
onun üzerine saman örtüsü, çim kırpığı veya yerinden kaldırılarak toprağıyla birlikte ters
çevrilen çimenler, onun da üzerine humusça zengin toprak yığılır. Sebzeler, yemeklik otlar vb
bitkiler, yerden yüksekliği genellikle 1 veya 1,5 metre kadar olan bu tepe şeklindeki iki yanı
eğimli yığın üzerine dikilir.

Sistemin faydaları şöyle; İçerideki organik maddeler uzun zaman besin takviyesi yapar,
nemi tutar, mikroorganizmalar ve diğer toprak canlıları için de yaşanabilir bir âlem olur.
Almanca’da “hugel” tepe anlamına geliyor ve bu sistemin geleneksel olarak uygulandığı kuzey
enlemlerdeki bol yağış, böyle bir sistemi gerekli kılmış olmalı.
Çukur Kültür

HUMUSÇA ZENGİN TOPRAK
veya
OLGUNLAŞMIŞ KOMPOST

Yağışların az olduğu bölgelerde faydalı
olacak hugelkultur uygulaması.
Tepe ‘kültür’de yerden yükseltilerek
hazırlanan katmanlar, çukur ‘kültür’de
toprağa 60-70 cm derinliğinde bir çukur
açılarak aynı şekilde uygulanırsa, yatağın
su tutma kapasitesi artacak aynı zamanda
organik malzemece zengin bir toprak
oluşumuna hazır bir ortam yaratılacaktır.

DOĞAL ÜST TOPRAK
ve BU TOPRAKLA BİRLİKTE
TERS ÇEVRİLMİŞ OTLAR
KABA ORGANİK MADDE
(Kütük, Dal, Çalı Çırpı vb.)

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise hugelkültür olsun
veya olmasın, hazırlanan sebze yataklarına basmamak ve
ağırlığımızla onu ezmemek. Sistemin havalanma özelliği ve
dolayısıyla bilindik çapalama işlerini gerektirmemesi de bu yolla
mümkün. Yatakların ölçüleri de yine bu mantıkla oluşturulur.

DRENAJ İÇİN TAŞ-ÇAKIL

PEKÇOK KEZ TEKRAR ETMİŞ KATLAR
(Killi Toprak, Gübre, Yaprak, Gübre, Killi Toprak...)
VE UYGUN ÖLÇÜLERDE DİĞER MALZEMELER
(Kum, Mil, Odun Külü)

KABA
ORGANİK
MADDE
(Kütük, Dal
vb.)

DRENAJ AMACIYLA TAŞ-ÇAKIL
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Evimin bahçesi yok, hiç şansım var mı?
Elbette var! Balkonunuzda, terasınızda, pencere önünde
yetiştiricilik yapan anneannelerimizi hatırlarsak bu işin hiç de
düşünüldüğü gibi zor olmadığını anlarız.
Fesleğen, kişniş, nane, maydanoz, roka ve biberiye gibi aromatik
bitkiler, evde bahçeciliğe başlamak için idealdir. Aromatik
bitkiler çoğunlukla küçük topraklarda hızla büyüyen bitkilerdir.
Mutfağınızda pencere varsa, içerde pencere önünde saksılarda
yetişebilirler. Böylece taze baharatlarınız her zaman elinizin
altında olur. Aromatikler dışında büyük alana ihtiyaç duymayan
marul, biber, oturak domates gibi çeşitleri de saksılarda
yetiştirebilirsiniz.
Yine balkon veya terasınızın duvarlarını kullanarak (dikey bahçecilik) yetiştiricilik
yapabilirsiniz.
Yükseltilmiş sebze yataklarının altını kapatıp drenaj delikleri açarak oluşturacağınız mini
bahçelerle balkon ve terasınızda her türlü yetiştiriciliği yapmanız da mümkün.
Kentin Avantajları
* Küçük ve yerel ölçek işinizi
kolaylaştırır.
* Ticaret değil; heves ve idealler!
* Kendine yetebilmenin ilk adımı.
* Tohum döngüsünü izleyebilme.
* Deneyim paylaşma kolaylığı.

Gölgede Neler Yetişir?
Marul, ıspanak, lahana, brokoli, kereviz,
pancar, roka, nane, maydanoz, patates,
şalgam, fesleğen, kekik, biberiye.

Saksı ve
yataklarınızı
aşağıdan yukarıya
çakıl, kum, toprak
sıralamasıyla
düzenleyin
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Kaliteli Toprağı Nereden Bulabilirim?
* Kendiniz üretin. (kompost)
* Kendisi üreten bir tanıdığınızdan
temin edin.
* Bildiğiniz bir bahçeden temin edin.
* Organik / temiz bahçe toprağı edinin.
(Belediyeler, fidanlıklar, vb)
* Karışımınızda mutlaka karbon ve
organik madde bulunsun.

Püf Noktaları
* Öncelikle toprağı besleyin; cansız bir
toprakta bitki yetiştiremezsiniz.
* Saksı ve yataklarınızı aşağıdan
yukarıya çakıl, kum, toprak
sıralamasıyla düzenleyin.
* Aşırı gübreleme veya sulamadan
kaçının.
* Gözlemleyin, araştırın, deneyin ve
yanılın.
* Bir defteriniz olsun; yazılı kayıt tutun.
* Sabredin, aceleci olmayın.

Dikey Bahçecilik
Balkon veya teraslarda yetiştiricilik yöntemlerinden birisi de atıl gibi görünen dikey alanları
kullanmaktır. Göreceli olarak gölgede kalan duvarlarda tesis edilecek dikey yetiştirme
alanlarında gölge seven bitkiler yetiştirilebilir ve yetiştiricilik alanı genişletilebilir.

Çuvalda Patates Uygulaması
1. Tercihan bez, keten çuvallar kullanılır. Güneş
gören bir köşeye çuval yerleştirilir.
2. Başlangıçta çuval katlanarak boyu kısaltılır ve
10-15 cm yüksekliğine getirilir.
3. Filizlenmiş patatesler çuvalın altına konur ve
üstü toprakla örtülür.
4. Zamanla bitki büyüdükçe gövde ( boğaz )
doldurması için çuvala toprak ilavesi yapılır.
Bitkinin yaprakları dışarda kalacak şekilde gövde
toprakla doldurulur.
5. Sezon sonunda bitki yaprakları sararmaya ve bitki ölüme geçmeye başladığı vakit, çuval
ters düz edilerek patates hasadı yapılır.

21

3. BÖLÜM

TOHUM ÇİMLENDİRME
TOHUM ALMA
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Bitkinin Yaşam Döngüsü

/ Roselló, J.; Soriano, J.J., 2010, s.41-42

Bitkinin büyümesi ara vermeyen bir faaliyettir, ancak bunun içinde üç evre tanımlanabilir:
Gençlik, erginlik ve yaşlılık.
− Gençlikte, hızlı gelişme görülür. Bu evre, tohumun çimlenmesiyle başlar, üreme yapıları
ortaya çıkınca biter. Bu evrede, yaprakların şekli ve büyüklüğü olgun evredekinden farklı
olabilir.
− Erginlikte, nebati (sap, dal, yaprak) gelişme hızı azalır ve çiçekler, ardından meyve ve
tohumlar oluşur. Bitkinin durumundan bağımsız olarak, herhangi bir uzvu kendisinden
beklenen işlevi gerçekleştirdiğinde ve azami boyuna ulaştığında “olgun” olarak tanımlanır.
− Yaşlılıkta, bitkinin yapıları yozlaşır ve evre bitkinin ölümüyle son bulur. Bu evrede bitki,
nesiller arası niteliklerini aktaran tohumlarını bırakmış olur.
Sebze bitkileri, birinci yıl çiçeklenen (tek yıllık), ikinci yıl çiçeklenen (iki yıllık) ve birden fazla
defa çiçeklenen (çok yıllık) bitkiler olarak ayrılabilir. Tek yıllık bitkiler, tohumlarının çimlendiği
yıl içinde (çoğunlukla yazın) çiçeklenirken, iki yıl ömürlü bitkiler kışın dinlenip bir sonraki
ilkbahar veya yazda çiçek verir.
Tek yıllık

Pazı

X

Enginar

X

Fasulye

X

Börülce

X

Patlıcan

X

Lahana
Yaz Kabağı

X
X

Soğan

X

Karnabahar

X

Ispanak

X

Bezelye

X

Bakla

X

Marul

X

Mısır

X

Salatalık

X

Biber

X

Turp

X

Pancar
Domates

İki yıllık

X

X
X

Havuç

X

Pırasa

X

Çizelge. Sebze türlerinin çiçeklenme yılına göre sınıflandırması
(Euskadi Tohum Ağı. Kaynak: Roselló, J.; Soriano, J.J., 2010, s.43

Tür
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Çiçeklenme, yani üreme yapılarının ortaya çıkması, bitkinin gelişmesinde anahtar aşamadır.
Çiçek vermeden önce bitkinin belli bir boya gelmesi gerekir. Çiçeklenme, iç (bitkisel
hormonlar) ve dış (ışık ve sıcaklık) koşullar uygun olduğunda meydana gelir.

Tepecik
Dişicik borusu
Anter (Erkek organ)
Flaman
Petal (Taç yaprak)
Yumurtalık
Sepal (Çanak yaprak)

Çiçek ekseni

Meyve ve Tohum

/ Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ

Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenmenin gerçekleşmesi
gerekir. Tozlaşma, bitkinin erkek organlarındaki polen tozlarının, çiçeğin dişi organlarından
biri olan dişicik tepesi üzerine konarak döllenmenin ilk aşamasını oluşturmak üzere burada
çimlenmesi ve polen tüpünü yumurtalığa uzatmasıdır. Döllenme ise, yumurtalığa ulaşan
polen tüpünün burada yumurta ile birleşmesi sonucu ilk canlı taslağını ve embriyonun ilk
aşaması olan zigotu oluşturmasıdır. Oluşan zigot
sürekli bölünerek gelişir ve embriyo denilen
bitki taslağını oluşturur. Embriyo oluştuktan
sonra etrafında koruyucu kabuk oluşur ve
kabuğun içinde besin depo edilir. Tohum,
bu kabuk içerisinde bulunan besin deposu
(kimi tohumlarda çenek) ve embriyodan
oluşur.
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Tozlaşma

/ Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ

Bitkilerin bir kısmı kendi çiçek tozlarıyla döllenirken bir kısmı da dışarıdan toz alır, dışarıya toz
verir. Bu yolla sürekli olarak yeni nesiller meydana gelir. Tabiatta sık sık yenilenen bu nesiller,
zaman içinde değişen çevre koşullarına (sıcaklık, kuraklık, kirlilik) uyum sağlayan bireyler
oluşturur. Bu nedenle tabiatta doğal uyum sağlama mekanizması, yetiştirilen bitkilerden çok
daha iyi işler.
Yabancı tozlaşmanın iki yolu vardır;
1. Rüzgârla
2. Hayvanlar vasıtasıyla (böcek, arı, kuş, yarasa, insan eliyle)
Rüzgârla tozlaşma doğada birçok yabani bitkide ve kültür bitkisinde görülür. Anter adı verilen
polen depoları olgunlaştıklarında patlayarak polenleri bırakır. Rüzgâra kapılan polenler
yapışkan, pürüzlü ve kimi bitkilerde tüylü bir yapıda olan dişicik tepesi üzerine konarak
tozlaşmayı ve daha sonra burada çimlenip polen tüpünü yumurtaya kadar uzattıktan sonra
da döllenmeyi gerçekleştirir. Buğdayın yabani akrabalarının çoğu kendine döllenirken,
evrimin ilk aşamasında ana görevi yapan yabani akrabası yabancı döllenmektedir. Kültürü
yapılan tüm buğday çeşitleriyle arpa kendine döllenirken, çavdar yabancı döllenir. Yine de
kendine döllenen bitkiler az da olsa dışarıdan toz alabilmektedir. Bu şekilde binlerce yıllık
gelişme süreçlerinde dışarıdan toz alarak, yeni genetik yapılar oluşturma şansına sahip olurlar.
Arının baldan bile önemli ödevi: Tozlaşma
Doğada hayvanlarla olan döllenmenin çoğu
böcekler ve arılar yardımıyla gerçekleşir. Bu
canlılar beslenmek için veya bal özü, polen
toplamak için yaptıkları çiçek ziyaretleri sırasında
ağız, hortum, kanat veya diğer organlarına
bulaşan polenleri başka çiçeklerin üzerine
taşıyarak tozlaşmaya yardımcı olurlar.
Baklagiller familyasına bağlı bazı türlerde
döllenmenin olabilmesi için mutlaka böceklere
ihtiyaç vardır. Benzer şekilde ayçiçeği ile kiraz gibi
meyve türleri de böceklerin yardımı olmaksızın
döllenemez ve tohum veremezler. Bazı yıllarda
döllenme mevsiminde havanın aşırı sıcak,
soğuk veya yağışlı olması gibi sebeplerle böcek
faaliyetleri sekteye uğradığında meyve ve tohum
verimlerinde azalma görülür.
Böcekler tozlaşma için bu denli önemliyken,
günümüzde yaşanmakta olan küresel ısınma
ve iklim değişikliği sonucu dünyanın sıcaklığı
artmakta ve bu durum binlerce yıldan beri
bitkilerde tozlaşmayı sağlayan bazı böcek
türlerinin daha uygun iklime sahip alanlara
göçmesine neden olmaktadır. Buna ek olarak

nedeni bilinmeyen toplu böcek ölümleri, böceksiz
tozlaşamayan bu türlerin nesillerini sürdürmesinin
önünde engel olarak durmaktadır.
Böceklerin tozlaşmada oynadıkları rol dikkate
alındığında bunlardan daha iyi yararlanabilmek
ve popülasyonlarının devamlılığını sağlamak
açısından bazı önlemler alınabilir. Bunlardan
en yaygın olanı özellikle ayçiçeği, korunga
gibi türlerin ekili olduğu alanların etrafına arı
kovanları getirmektir. Bu şekilde bir yandan tohum
bir yandan da bal verimi artacaktır. Diğer bir
önlem meyve bahçelerinin etrafına doğal bitkisel
çit bitkileri dikerek böceklerin yuvalanmasına
olanak sağlayacak ortam oluşturulmasıdır. Bu
arada bahçelerin bir miktar otlu bırakılması
veya bahçelerin muhtelif yerlerine böceklerin
yuvalanmasını sağlayacak delikli tuğla, ortası
boş kamış demetlerinden veya plastik borulardan
oluşturulacak yuvalar koymak şeklinde
çalışmalar da yapılabilir. Bu arada ot öldürücü
ve böcek öldürücü ilaçlar yerine bunlarla kültürel
yollarla mücadele etmek de yararlı böceklerin
popülasyonlarını korumamıza yardımcı olacaktır.
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Tohum uyandırma (çimlendirme) işleminin püf noktaları nelerdir?
Doç. Dr. Gülay BEŞİRLİ

Pratikte üretici koşullarında başarılı olmak için öncelikle çimlenme kabiliyetinde olan
tohumlar ile işe başlanmalıdır. Tohumların çimlenebilmesi için ayrıca;
• Tohum yatağı iyi hazırlanmalı
• Toprakta nemin uygun olduğu zaman ekim yapılmalı
• Tohum iriliğine bağlı olarak uygun derinlikte ekilmeli
• Ekimden sonra iklim ve toprak yapısına bağlı olarak
uygun sulama programı izlenmeli
• Sağlıklı tohum kullanılmalı

Çizelge. Farklı sebze türlerinde tohumun çimlenmesi için geçen gün sayısı

• Tohum cinsine uygun ekim makinesi seçilmelidir.
Tohumunu çimlendirmek üzere ele alınan bitki tohumunun
özellikleri bilinmelidir. Örneğin bamya tohumları sert bir
kabuk ile kaplıdır. Tohum ekiminden sonra sulama yapılsa
bile tohum embriyosuna suyun ulaşması, domates ya da
salatalık tohumuna göre daha uzun sürer. Bu nedenle bu tür
bitkilerde ekim yapılmadan 1 gün önce tohumların bir kap
içerisine konularak suyla ıslatılmaları çimlenmede kolaylık
sağlar.
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Sebze türü

Çimlenme süresi (gün)

Kırmızı pazı

8-16

Pazı

8-16

Ispanak

5-6

Lahana

4-6

Karnabahar

5-6

Turp

5-8

Bezelye

8-10

Fasulye

7-16

Bakla

10-14

Hıyar

6-8

Domates

6-8

Havuç

10-12

Kereviz

15-20

Maydanoz

14-18

Salata-Marul

6-12

Soğan

10-30

Pırasa

10-15

Tohumun çimlenmesi

Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ

Tohumdaki embriyonun uygun
koşullar oluştuğunda ana
bitkiye benzer bitkiyi vermek
üzere büyüyüp tohumdan
çıkması ve serbest hale
geçmesine “çimlenme” denir.
Çimlenmeden önce tohum su
almaya başlar, tohum kabuğu
yırtılır ve embriyonun kökçüğü
buradan çıkar. Kökçüğün
toprakla teması ardından
da emici kökler ve yan kökler
oluşmaya başlar. Başlangıçta
kendi besi dokusu ile beslenen
embriyo, topraktan çıkınca
yeşillenen kotiledonları
(tohumlu bitkilerin tohumunda
bulunan ilk yapraklar) ile besin
maddesi sentezlemeye başlar.

Çizelgede görüleceği gibi, bezelye,
fasulye ve bakla aynı familyaya
(baklagiller) ait olan türler olmakla
beraber her birinin çimlenme süreleri
farklılık göstermektedir. Bezelye tohumu
ekiminden 8-10 gün sonra çimlenirken
fasulye 7-16 gün sonra ve bakla ise 10-14
gün sonra çimlenmektedir.
Bazı bitki türlerinin tohumları ekimden
çimlenmeye kadar ışık görmeyen
karanlık ortamlar isterler. Örneğin
kereviz, maydanoz ve salata-marul
türü sebzelerde bu nokta göz önünde
bulundurulmalıdır. Üretici koşullarında
karartma yapmak üzere tohum
ekiminden sonra sulama yapılmalı ve
gazete kâğıdı vb. materyal ile üzerleri
kapatılmalıdır. Arada kontrol edilerek fide
hacminin nemli kalması sağlanmalıdır.

Sebzelerde tohum ekim derinliği, bitki sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri
Doç. Dr. Gülay BEŞİRLİ

Sebze türü

Ekim derinliği

Sıra üzeri (cm)

Sıra arası (cm)

Fasulye

3-5

5-10

30-40

Brokoli

1-1,5

25-50

45-60

Sofralık domates

0,6-1,3

30-40

150

Lahana

0,5-1,5

40-90

60-90

Karnabahar

0,5-1,5

40-70

60-90

Kavun

2,5-5

40-100

150-250

Havuç

1-1,5

3-8

20-30

Kereviz

0,5-1

15-30

45-90

Karpuz

2,5-5

90-150

180-320

3

45-60

120-150

Hıyar
Patlıcan

1

65-70

45-60

Marul

0,6-1,3

20-30

30-60

Bamya

2-2,5

45

75

Soğan

1,5

5-8

20-30

Maydanoz
Bezelye
Biber
Bal kabağı
Turp
Ispanak
Kabak

1

10-15

30-45

3-5

2-7

60-90

0,6-1,3

40-45

45-75

3-5

50-90

150-300

1,3-2,5

2-5

20-30

3

7-15

30-45

2-3

50-70

120-150

Çizelge. Sebzelerde tohum ekim derinliği, sıra üzeri ve sıra arası mesafeleri

Tohum ekim derinliği; tohum iriliği, toprak yapısı, taban suyu seviyesi, sulama durumu ve
hava koşullarına göre farklılık göstermektedir. Ancak pratik olarak her tohum kendi iriliğinin
2,5-3 katı derinliğe ekildiğinde olumlu sonuç vermektedir. Hafif bünyeli topraklarda, hâkim
rüzgârların olduğu bölgelerde tohumlar aşağıdaki çizelgede verilen ekim derinliğinden biraz
daha derine ekilirken; ağır bünyeli, taban suyunun yüksek olduğu yağışlı bölgelerde ise biraz
daha yüzeye yakın ekilmelidir.
Her bir sebze türü için sıra üzeri ve sıra arası mesafeler ortalama değer olarak verilmiştir.
Ancak bu mesafeler de üretim bölgelerinin ekolojik koşullarına göre genişletilip
daraltılabilmelidir.
Bazı sebzeler doğrudan tohum ekimi ile üretilirler. Bunlar; soğan, ıspanak, turp, roka, tere,
bezelye, fasulye, bakla, börülce, bamya, havuç, maydanoz, dereotu ve semizotu türleridir.
Bazıları ise doğrudan tohum ekimi ile üretilebildikleri gibi fide ile üretilmeleri daha ekonomik
olan türlerdir. Bunlar domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, kabak, karpuz ve lahana grubu
sebzelerdir.
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BİTKİLERİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
(Kaynak: Roselló, J.; Soriano, J.J., 2010, s. 50-53)

Su

Çiçeklerin açması, tozlaşma, döllenme, meyve
ve tohumların olgunlaşması tohum üretimi
açısından kritik aşamalardır. Bu evrelerde su
eksikliği tohum üretimini ve kalitesini düşürür.
Sebze üretiminde su çeşitli şekillerde temin
edilir: Çevredeki nem veya buhar. Bitki yeteri
kadar havalandırılmıyorsa, fazla nem mantar
hastalıklara yol açar. Aşırı nem düşüşü ve yüksek
sıcaklıklar bir araya gelince çiçeklerin vaktinden
önce düşmesine ve tozlaşma bozukluklarına yol
açabilir.

Yağmur

Yağmurda böcekler uçmadığı ve uçan polen yere
düştüğü için, çiçeklenme ve tozlaşma vaktinde
yağmurun yağması döllenmeyi aksatabilir.

Yapay sulama

Marul, lahana, soğan gibi pazara yönelik
olgunluğu çiçek ve tohum olgunluğundan farklı
olan bitkiler söz konusu olduğunda, yüksek kaliteli
tohum elde etmek için bu bitkileri aynı özenle ve
sulamayı bırakmadan bakmaya devam etmek
gerekir.

Güneş ışığı

Güneş severler: Kusursuz gelişmeleri için, kavun
ve patlıcan gibi bitkiler güneş ışığının yoğun
olmasını ister.
Gölge severler: Az ışıkta yetişmeleri gerekir. Orta
ışık ihtiyacı olan bitkilerin arasında lahana ve
patates vardır.

Toprak zenginliği ve besin

Yeterli ve doğru beslenme, meyvenin ve tohumun
miktarını ve iriliğini arttırır. Besin maddelerinde
eksiklik tohum üretimini de etkiler. Fazla azot
çiçeklenmeyi geciktirir, az azot alan bitkiler ise
erken çiçek verir, verim düşer. Fosfor, çiçek sayısını
arttırır. Tohum üretiminde ortalama kalitede
toprakta bitkilerin niteliklerini belli etmelerini
isteriz ve bitkiler arasında fark tespit edildiğinde
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aralarından en uygunlarını seçerek tohumlarını
saklarız.

Hava Sıcaklığı

Tüm bitkilerin çimlenme, büyüme, çiçeklenme ve
meyve vermeleri için belli sıcaklığa ihtiyacı vardır.
Az sıcaklık isteyen bitkiler gündüz 10 - 25ºC arası,
gece 7 - 10ºC arası sıcaklıklarda gelişir. (örneğin
patates ve bezelye). Orta sıcaklık isteyen bitkiler
gündüz 16 - 30ºC arası, gece 13 - 18ºC arası
sıcaklıklarda gelişir. ( örneğin domates ve biber).
Yüksek sıcaklık isteyen bitkiler gündüz 21 - 36ºC
arası, gece 18 - 24ºC arası sıcaklıklarda gelişir.
(örneğin mısır ve birçok kabakgil türü). İki yıllık
bitkiler bir yandan bitki kaybını azaltmak için
ılıman kış isterler, öbür yandan kışlama sürecini
tamamlamak için yeterince soğuk havaya da
ihtiyaç duyarlar.

Rüzgâr

Özellikle rüzgâr vasıtasıyla tozlaşan bitkilerde
rüzgâr çok önemli ve vazgeçilmez etkendir.
Tozlaşma için rüzgâra ihtiyacı olmayan bitkilerde
ise olumsuz etken olabilir. İstenmeyen döllenme ve
melezlenmelere sebep olabilir; rüzgâr soğuk veya
kuruysa hassas üreme yapılarında istenmeyen
değişimlere yol açabilir.
Rüzgâr ve su arası etkileşim örneği: Tohum
üretimi için yaz ve sonbaharın nispeten az nemli
olması önemlidir. Tam ölçüsünde sulama ve
rüzgâr, tohumun doğru gelişmesini ve toplama
işlemlerinin mümkün olduğu kadar az kayıpla
gerçekleşmesini sağlamakta yardımcı olur.
Bitkinin son aşamalarında yağmur yağması,
mantar hastalıklarını artırır ve genelde bitkinin
sağlığına zarar verir.

Diğer unsurlar

Ayrıca arazinin yükseltisi, eğimi ve hangi yöne
baktığı gibi fiziksel koşullar da tohum üretiminde
göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır.
(Örneğin, hava sıcaklığı her 100 metrede 0,6 °C
derece azalır).

Tohum Çimlendirme ve Şaşırtma
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Okullardan görüntüler...
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BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
DÖNÜŞÜM KİTAPLIĞI
“Yaşam dönüşümdür... Dönüşüm hizmetle şekillenir.”
Victor Ananias
Doğa Dostu Kent Bahçeciliği Rehberi, Buğday Derneği’nin Dönüşüm Kitaplığı Serisi’nin
dördüncü kitabıdır. Bu seri, adını Buğday hareketinin kurucusu ve lideri Victor Ananias’ın
“Ekolojik Dönüşüm Rehberi”nde önerdiği 10 başlığı kapsıyor.
Victor Ananias, dönüşüm çemberine giriş niteliğindeki rehberde, yaşamını dönüştürmek
isteyenlerin attığı adımları ölçebilecekleri bir yöntem öneriyor ve söz konusu ölçüm testini
10 ayrı başlıkta topluyor. Yaşamını, ekolojik yaşamın esaslarına göre dönüştürmek isteyenler, bu ölçme yöntemini uygulayıp, adım atarken her alanda yardıma ihtiyaç duyuyor.
Dönüşüm Kitaplığı’nda yayımladığımız rehberler de bu konuda yardımcı kitaplar olma niteliğini taşıyor. Bu seride daha önce Ekolojik Dönüşüm Rehberi’nin “Dinlenirken” bölümü
için yol gösterici olacak Doğa Dostu Turist ve Gönüllü Olma Rehberi, “Üretirken” bölümü
için yardımcı olacak Atalık Tohumlar İçin Yetiştirici Rehberi’ni ve “Nefes Alırken”, “Beslenirken”, “Sermayemiz Zaman”, “Kılık Kıyafet”, “Temizlik ve Atıklar” ve “Ulaşırken” başlıklı
bölümlerinde ilerleyebilmeniz için yardımcı olacak Türeticinin El Rehberi’ni yayımladık.
Serinin dördüncü kitabı olan Doğa Dostu Kent Bahçeciliği Rehberi, Ekolojik Dönüşüm
Rehberi’nin “Beslenirken”, ”Üretirken” ve “Temizlik ve Atıklar” başlıklı bölümlerinde size yol
gösterecek.
Ekolojik Dönüşüm Rehberi’ndeki ölçümlerde ve dönüşüm yolunda atacağınız adımlarda yol gösterici olması amacıyla hazırladığımız Dönüşüm Kitaplığı serisinde ayrıca,
“Barınırken” ve “Niyet ve İfade” başlıklarını konu alan rehberler yayımlayacağız.

www.bugday.org
www.victorananias.org

Ekolojik dönüşüme siz de katılın.
www.bugday.org adresinden üye olabilir ve
bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Facebook: @bugdaydernegi
Instagram: @bugday_dernegi
Twitter: @BugdayDernegi
YouTube: bugdaymedya
LinkedIn: bugdaydernegi
Telegram: @bugdaydernegi

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Osmanağa Mah. Kısmet Apt. Mürver Çiçeği Sk. No: 4 Da: 5, 34714 Kadıköy/İstanbul
Tel: (0216) 349 99 33
www.bugday.org

