
Ekim yaparken tüm alan için ayrılmış tohum 

ikiye ayrılır. İlk kısmı alanın tamamına bir yönde 

ekilir. Diğer kısmı ekim yönünün dikine 

istikamette yeknasaklık sağlanır. 

Tohumların toprağa karışmasını sağlamak 

amacıyla çapraz verilmemiş diskaro ile işlenir. 

Daha sonra sürgü çekilerek tohumla toprağın 

sıkıca teması sağlanmış olur. Dekara 0,7-1 kg 

tohum kullanılır. 

 

Bakım İşlemleri 

Yetiştirme sırasında zaman zaman 

tarladaki kaba otların alınması gerekir. Tohum 

ekiminden 10-15 gün sonra toprak yüzeyine 

çıkan bitkiler toprağı tamamen örtünceye kadar 

çapalanır. Bitkiler 10-12 cm aralık kalacak 

şekilde seyreltilmelidir 

Ispanak serin iklim sebzesidir. Soğuklara 

genellikle dayanıklı olmakla birlikte çeşit 

özelliğine bağlı olarak üzeri karla kaplı olmadığı 

durumlarda soğuktan zarar görürler. Ayrıca 

erken ekilmiş ıspanaklar geç ekilen ıspanaklara 

göre kıştan daha çok zarar görürler. Fazla azotlu 

gübreleme de ıspanakların kıştan kolayca zarar 

görmelerine neden olur. Fazla gübrelemeden 

kaçınılmalıdır. 

Hasat ve Harman 

Tohum ekiminden 2-2.5 ay sonra hasada 

başlanır. Pazar fiyatları etkilidir. İlk dönemde 

fiyatlar yüksek ise 15-18 cm boy ve 5-6 yaprak 

bulunması halinde hasada başlanabilir. Hasat el 

ve bıçak ile yapılır. Toprağın 2-3 cm derininden 

bıçakla kesilir. 

Kapalı ve havadar olmayan kaplara 

kızışmaması için konulmamalıdır. Yetiştirme, 

hasat şekli ve çeşide bağlı olarak 1-2 ton/da 

verim alınabilmektedir. 
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Ispanak Yetiştiriciliği 

Ispanak, bileşiminde bulunan mineral 

maddeler ve vitaminler nedeniyle besin değeri 

oldukça yüksek, kombine bir sebzedir. Hasat 

zamanı geçmiş, hasattan sonra çok beklemiş ve 

pişirildikten sonra beklemiş ıspanakların yenmesi 

doğru değildir. Ispanaklar, ılık ve ılıman, serin 

iklim sebzesidir. Serin hava şartlarıyla birlikte 

uygun oranda nispi nem ister. Fazla soğuk ve 

fazla sıcak havadan hoşlanmaz. Sıcaklık 

yükselince tohuma kalkar ve taze tüketim 

değerini kaybeder. 

 

Toprak İsteği ve Toprak Hazırlığı 

Geçirgen, gevşek bünyeli, besin 

maddelerince zengin tınlı toprakları sever. Tüm 

topraklarda başarıyla yetiştirilebilir. Ancak 

toprağın asitli olması olumsuz yönde önemli 

ölçüde etki yapar. Asitlik arttıkça gelişmesinde 

durgunluk görülür. Toprak asitliğini azaltmak 

için kireç gübrelemesi yapılmalıdır. Kireç 

gübrelemesi sırasında dikkatli davranılmalıdır. 

Çünkü kireç bitkinin demir alımını önler ve 

demir noksanlığı meydana getirir, bu da 

yapraklarda sararmaya neden olur. 

Yayvan gelişen ve elle hasat edilen 

çeşitlerin killi topraklarda yetiştirilmemesi tercih 

edilmelidir. 

 

Gübreleme 

Tohum ekiminden birkaç ay önce dekara 

1.5- 3 ton yanmış çiftlik gübresi ile toprak tahlil 

sonuçlarına göre dekara 20-30 kg arasında 

nitrojen, 10 kg fosfor ve 15-20 kg potas içeren 

ticari gübreler verilebilir. Sonbahar ekiminde 

verilecek gübrenin iki kısma ayrılması önerilir. 

Fosfor ve potasyumun tamamı ile azotun yarısı 

ekimden önce, diğer yarısı hasattan en az bir ay 

önce toprağa verilmelidir. 

Sonbahar yetiştiriciliğinde tohumlar Eylül 

Ekim aylarında ekilir. Hasat ise Kasım- Aralık 

aylarında yapılabilir. İlkbahar yetiştiriciliğinde 

ise ekim bölgelere göre değişmekle birlikte 

Şubat, Mart, Nisan aylarında yapılmalıdır. 

Yetiştiriciliği 

Ispanak yetiştirilecek yer önceden 

belirlenen miktarlar üzerinden gübrelendikten 

sonra bir iki defa işlenir ve tırmık çekilerek 

düzeltilir. Küçük işletmelerde 120-150 cm 

genişliğinde 2-3 m uzunluğunda tavalar 

hazırlanarak sıraya veya serpme şeklinde elle 

tohum ekimi yapılır. Toprak tavında iken 

tohumlar açılan çizilere 2-3 cm derinliğinde 

bırakılır ve arkasından çizgilerin üstüne toprak 

çekilir. Tava hazırlanmadan direkt serpme 

ekimde ise, iyi hazırlanmış tavlı toprağa dekara 

1-1,5 kg tohum gelecek şekilde ekim yapılır.  


