BRÜKSEL LAHANASI
(Brassica oleracea var. gemmifera)
Kök: kazık kök
Gövde: 50-100 cm
Baş:
Ø Brüksel lahanasının başları yaprak koltuklarında oluşur.
Ø Başların çapları 2-4 cm arasındadır.
Ø Baş rengini yaprak rengi belirler. Dış yapraklar koyu yeşil, iç yapraklar sarımsıyeşildir.
Ø Bir bitki üzerinde 30-40 arasında baş bulunur.
İKLİM ve TOPRAK ÖZELLİKLERİ
Ø Serin iklim sebzesidir.
Ø Yetiştiriciliği için en uygun sıcaklık sınırları 15-200C’dir.
Ø Bitkiler –100C’deki sıcaklıklara dayanabilir. Karlı havalarda kışı uzun süreli
olmamak koşulu ile tarlada geçirebilir.
Ø Yetiştiricilik için ılıman kışları olan bölgeler tercih edilebilir.
Ø Her tip toprakta yetiştirilebilir. Geççi çeşitler için ağır bünyeli topraklar tercih
edilmelidir. Hafif bünyeli topraklarda başlar gevşek olur.
YETİŞTİRME TEKNİĞİ
Yetiştiriciliği sonbahar ve kış dönemlerinde yapılır.
Fide ile üretim esastır.
Tohum ekimi Şubat-Nisan ayları arasında yapılabilir.
Fide üretimi için 6-10 hafta gereklidir.
Dikim Mayıs-Temmuz sonuna kadar yapılabilir.
Dikim büyük başlı çeşitlerde 90 x 90cm, küçük başlı çeşitlerde 60 x 60 cm veya
70 x 70 cm aralıklarla yapılır.
Ø Dikim aralıkları hasadın tek kerede veya kademeli yapılışına göre değişebilir. Tek
kerede hasat yapılacaksa aralıklar 70 x 30 cm, veya 70 x 40 cm olabilir.
HASAT
Ø
Ø
Ø
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Ø
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Brüksel lahanalarında hasat kademeli olarak yapılır.
Öncelikle alt kısımdaki başlar olgunlaşır.
Hasada alt kısımdaki başlar olgunlaşınca başlanır.
Hasat dikimden 3-3.5 ay sonra başlar.
Brüksel lahanalarında kademeli ve tek kerede hasat yöntemleri uygulanabilir.
Tek kerede hasat yönteminde bitkiler sık dikilir. Ayrıca belli sayıda baş oluştuktan
sonra tepe vurma işlemi yapılır. Böylece hem baş iriliği kontrol edilebilir, hem de
makine ile hasat yapma şansı söz konusu olabilir.
Ø Kademeli hasat yönteminde ise 2-3 kez hasat yapma şansı söz konusudur.
Ø Hasat makine veya elle yapılabilir.
Hasat kriterleri
Ø Baş iriliği (2 cm’den küçük, 2-3 cm, 3-4 cm ve 4 cm’den büyük)
Ø Görünüş (yaprakların açılmamış olması, lekeli olmaması, sıkılık)
Paketleme
Ø Başlar PE torbalar, plastik ve karton kutular içinde pazarlanır.
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Muhafaza
0-10C’de % 90-95 ON’de 3 hafta
Oda koşullarında 2-5 gün.

