Hasat:
Yapraklar kartlaşmadan, ç çek sürgünü
oluşmadan hasat yapılmalıdır. Dekardan 70008000 adet ver m alınab l r. Hasadı yapılan ürünler n
dış yaprakları ayıklanarak baş aşağı olarak kutuya
yerleşt r l r.
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SALATA ve MARUL
YETİŞTİRİCİLİĞİ
Salatalar ser n kl m sebzes d r. Erken lkbahar
ve sonbaharda açık tarlada ve kışın ısıtmasız
olarak da örtü altında yet şt r l r. Genell kle
Aralık-Ocak-Şubat aylarında en yüksek ﬁyattan
satılır.
Yaprak salata ve marullar, m neral ve v tam n
çer kler yönünden baş salatalara göre zeng nd r.
Ülkem zde yet şt r len salataları üç grupta
toplayab l r z: Yaprak salatalar (Kıvırcık), Baş
salatalar (Iceberg-Atom salata) ve Marullar
(Romen t p ).

Baş Salata
Yaprak Salata
Sıcaklık İsteğ :
Tohum ç mlenmes ç n 24-25°C, yet şme
dönem nde 16-21°C sıcaklık ster. . Kışlık çeş tler
0-5°C'ler arasındak sıcaklıklarda 5-10 gün
dayanab lmekted r.

Marul
Bakım İşler :
4-5 yapraklı devrede lk çapa, 8-10 yapraklı
devrede k nc çapa olmak üzere yüzeysel
çapalama yapılır.
İlk gel şme dönemler nde su ht yacı daha
fazladır.
Kal tel b r göbek oluşması ç n yapraklar uç
kısmından rafya ya da paket last ğ le
bağlanab l r.
Hastalık, zararlılar ve yabancı otlara karşı
mücadele gerek yorsa yapılmalıdır.

Toprak İsteğ :
Her türlü toprakta yet şt r leb l r. Ancak, kumlutınlı topraklardan en y ver m alınır. Kökler 1-1,5
m der ne nd ğ nden toprak der n sürülmel d r.
Aynı tarlada arka arkaya salata yet şt r c l ğ nden
kaçınılmalıdır. Aynı tarla kullanılacaksa domates,
kabakg ller, ıspanak, pancar, tatlı mısır ve havuç
g b sebzeler le münavebe uygulanmalıdır.

Gübreleme:
Gübre ht yacı toprak anal z le tesp t
ed lmel d r. 4-5 ton y yanmış ahır gübres , 10-20
kg/da N(yarısı d k m önces , d ğer yarısı
vejetasyon ortasında), 10-12 kg/da P2O5 ve 18-20
kg/da K20 d k m önces b r kerede ver leb l r.
Gel şmen n yavaş olduğu dönem olan kış
aylarında d ğer dönemler ne göre daha az gübre
kullanılır. Kals yum eks kl ğ ne duyarlıdır. 3-4
yılda b r yeş l gübreleme yapılmalıdır.
D k m:
Baş oluşturan çeş tler 30x25 cm, baş
oluşturmayan kıvırcık çeş tler 35x30 cm aralık
mesafeler le d k l r.

