Hıyarda budama; Bitki 30 cm olunca yaprak
aralarından çıkan sürgün, çiçek, meyve bir
defaya mahsus koparılır. Ana yapraklar asla
koparılmamalıdır. Daha sonra çıkan sürgünler
tele kadar 1 meyve ve 1 yaprak bırakılarak budanır. Telden sonra 2 meyve ve 2 yaprak bırakılarak budanır.
Domateste budama ise; Koltuk alma, yaprak
budaması ve uç alma şeklinde yapılır. Bitkinin
gövdesi ile yaprak aralarından çıkan sürgünler
koparılarak domates bitkisi tek gövde olarak
büyütülür. Çift gövdeli domates fideleri ise çift
gövde olacak şekilde budanır. Yaprak budaması alttaki salkımdan başlayarak meyve rengi yeşilden beyaza dönmeye başladığında o
salkımın altındaki yapraklar koparılır. Uç alma
ise 7-8 domates salkımı bırakılarak en üstteki büyüme ucu koparılarak yapılır. En üstteki
domates salkımının üzerinde 2 yaprak bırakılmasına dikkat edilmelidir. Bitkiler serada bitki
sırası üzerine çekilen tellere bağlanan iplere
sardırılır.
Hasat: Hıyarda çeşit özelliğine bağlı olmak
üzere 18-20 cm olduğunda, domateste de pazar durumuna göre meyve tam yeme olgunluğunda yada pembe renkte hasat edilebilir.
Hasat yapılırken mutlaka makas kullanılmalı
ve meyveler zedelenmemelidir. Ayrıca her hasadın arkasından bitkilere bol miktarda su verilmelidir.

HAVALANDIRMAYA DİKKAT!
Havalandırma, sera içerisindeki fazla
nem ile birlikte bitkiler için olumsuz olan diğer etmenlerin sera dışına atılmasını sağlar.
Sera taban alanın % 15-20’si kadar çatı havalandırması ve buna ek olarak yeterli miktarda
yan havalandırma pencereleri de olmalıdır. Yetersiz havalandırma hastalık ve zararlı etmenlerin çoğalmasına neden olacağından serada
havalandırmaya özen gösterilmelidir.
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ÖRTÜALTI DOMATES VE
HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Çevre ve iklim faktörlerine bağlı kalınmadan her mevsim bitki yetiştirilen alçak ve
yüksek tünellere örtü altı denilmektedir. Başarılı bir yetiştiricilik için en önemli faktörlerin
başında sera yerinin planlanması gelmektedir.
Yer seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır:
4 Toprak, seracılık için uygun olmalıdır.
4 Ulaşım kolay olmalıdır.
4 Arazi dere ve nehir kenarlarından uzak olmalıdır.
4 Güneşten en iyi yararlanabileceği ve güney
yönü açık olan arazide olmalıdır.
4 Kuzey yamaçlar daha az ışık aldıklarından
ve rüzgara açık olduklarından sera kurmaya
elverişli değildir.

SERADA TOPRAK HAZIRLIĞI
Hasat sonrası kalan bitki artıkları temizlenerek seradan uzaklaştırılır. Toprak 20-25
cm. derinlikte işlenerek 120 cm parsel 50 cm
yol olacak şekilde parseller oluşturulur.

DOĞRU GÜBRELEME İÇİN TOPRAK
ANALİZİ MUTLAKA YAPILMALIDIR.

Taban gübrelemesi; toprak analizi sonuçlarına göre fide dikiminden 10-15 gün
önce yapılır, önerilen gübreler toprağın yüzüne serilir ve toprak 15-20 cm. derinlikte işlenir.
Ayrıca her 200 m²’lik bir sera için 1,5-2 ton iyi
yanmış hayvan gübresi toprağın üst kısmına
yarım çapa ağzıyla karıştırılır.

FİDE DİKİMİ
Dikim aşamasına gelmiş fideler
60x60cm. aralıklarla her parsele iki sıra halinde dikilir. Dikimden sonra her bitkiye 2,5-3 lt
can suyu verilir. Fideler dikimden bir gün önce
sulanmalı, toprağı ile birlikte dikilmeli ve ilk çıkan kotiledon yapraklar asla gömülmemelidir.
Aşılı fide dikilecekse aşı yerlerinin gömülmemesine dikkat edilmeli, çift gövdeli domates
fidesi dikimi ise her parsele tek sıra halinde
yapılmalıdır.

BAKIM İŞLERİ

YANLIŞ BUDAMA, GELİRİ MAKAS İLE
KESMEK DEMEKTİR.

Dikimle birlikte verilen can suyundan
sonra hıyarda ilk hasada, domateste meyveler
ceviz büyüklüğüne gelinceye kadar mümkün
olduğu kadar sulama yapılmaz. Ancak toprakta nem oranı azalmışsa az miktarda sulama yapılabilir.
Dikimden bir hafta sonra oluşan kaymak tabakası kırılmalı, boğaz doldurma işlemi
yapılmalıdır. Seradaki bitkilerin yarıdan fazlasında çiçeklenme görüldüğünde 10 gün ara
ile dönüşümlü olarak azotlu ve potasyumlu
gübrelerle üst gübreleme yapılmalıdır.

