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GİRİŞ

Ülkemizde havuç (Daucus carota L.) kışlık

sebzeler arasında yer almaktadır. Dünya

ülkelerinde ise iklim koşullarının elverişli olduğu

her mevsimde yetiştirilen ve tüketilen bir

sebzedir.

Dünya’da en çok üretilen havuçlar olan

portakal renkli havuçların anavatanı Avrupa ve

Orta Doğu’dur. Kırmızı renkli havuçların anavatanı

ise Hindistan ve Çin’dir.



Sarı renkli havuçların Orta Doğu’dur. Mor renkli

havuçların anavatanının Türkiye, Orta ve Uzak Doğu

ülkeleri olduğu kabul edilir. Beyaz renkli havuçların

anavatanı ise Afganistan, İran ve Pakistan’dır.



Dünya’da havuç üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgeler



Bölüm Spermatophyta

Alt-bölüm Angiospermae

Sınıf Dicotyledoneae

Takım Umbelliflorae

Familya Umbelliferae

Cins Daucus

Tür Daucus carota L.

SİSTEMATİKTEKİ YERİ



BOTANİK ÖZELLİKLERİ

1. KÖK ve YUMRU

Havuç iki yıllık otsu bir bitkidir. Birinci yıl toprak

altında yenilen kısım olan depo kökünü ve toprak

üstünde oluşan yapraklarını; ikinci yıl da çiçeğe

kalkarak tohumlarını meydana getirir.

Genç bir havuç fidesi iki kotiledon yaprağa,

belirgin bir hipokotile ve bir kazık köke sahiptir.

Tohumların çimlenmesi ile birlikte 5-7 cm

uzunluğunda kazık kök meydana gelir. Hipokotil

başlangıçta toprağın üzerindedir; daha sonra toprağın

içine girer.





Havucun gelişme dönemleri

Birinci (Primer) 
gelişme dönemi 

İkinci (Sekonder) 
gelişme dönemi 

(Olgunlaşma dönemi)

Kök sürekli boyuna büyür.
Boyuna gelişme durur

ve enine gelişme başlar.
Kök ve hipokotil depo

organı olarak görev yapmaya
başlar. Üst aksan gelişmesi
durur.

Havucun yeme özelliği
artar ve renk oluşur.



Birinci gelişme döneminde olumsuz etki

yaratacak bir çevre faktörü (kuraklık vb.) kökün

kısalmasına neden olur.

İkinci gelişme döneminde düşük sıcaklık, besin

maddesi eksikliği ve yetersiz güneşlenme rengin

sarıya doğru kaymasına, karotenoidlerce fakir

olmasına ve yenen kısmın ince olmasına sebep olur.



Kökün besin maddelerini depolaması sonucu

havucun yumrusu oluşur. Yumru 2/3 kök ve 1/3

hipokotilden meydana gelir.

Havuçtan enine ve boyuna kesit alındığında

içte bir öz kısmı bulunur. Bu kısım ksilemden

meydana gelmiştir. Ksilem en içteki açık renkli

kısımdır. Bunun üzerinde içten dışa doğru

kambiyum, floem ve kabuk dokusu yer alır. Besin

maddeleri floem ve ksilemde depolanır.



Havuçlarda renk beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve

mor olabilir.

Havuçta köklerin en önemli öğesi boyudur. Kök

80-100 cm’e kadar inebilir. Ancak ideal boy 10-20 cm

arasında olmalıdır.

Havuçta diğer bir özellik kök ucudur; sivri, küt

uçlu veya yuvarlak olabilir.





Havuç köklerinde görülen bozukluklar

çatallanma, eğri uçluluk, enine ve boyuna

yarılma, yan kök gelişmesi ve kırılma gibi

durumlardır. Bu özellikler toprak özelliği,

toprağın işlenme durumu, sulama şekli ve

zamanı, gübreleme durumu, yetiştirme mevsimi,

tohum ekim aralıkları ve topraktaki kireç miktarı

ile yakından ilişkilidir.



2. GÖVDE

Gövde sebze olarak değerlendirilen havucun 

üst kısmında oluşan bir rozet gövde şeklindedir. 

Gövdenin ortasında bulunan büyüme ucu

devamlı yeni yapraklar oluşur.



3. YAPRAK

Yapraklar gövdenin ortasından çıkar. Yaprak sapları

gövde ile birleştikleri yerde içten dışa doğru birbirlerini sarar.

Havuç yaprakları bileşik yaprak görünümündedir.

Yaprak çok parçalıdır. Ayrıca parçalar birbirine çok yaklaşık

ve birbirinden çok açılmış durumdadır. Parçaların uç kısımları

mızrak biçimli olup; küt, sivri ve kanat şeklinde de olabilir.

Yaprakların renkleri sarı yeşil, koyu yeşil, gri yeşil,

mavimtırak yeşildir. Yaprak sayısı ve hacmi çeşitlere göre

değişir. Erkenci havuçlarda yaprak hacmi ve sayısı azdır;

geçci çeşitlerde ve yabani formlarda ise bu miktar artar.





4. ÇİÇEK

Havuç iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl vejetatif

organlar, kök, yumru ve yapraklar oluşur. İkinci yıl

çiçek sürgünü meydana gelir. Optimum koşullarda

yetişen bir havuç bitkisinin çiçek sapı uzunluğu 150-

160 cm olabilir. Çiçek sapının tepe kısmında şemsiye

şeklinde çiçek topluluğu meydana gelir. Buna ana

çiçek (ana şemsiye) denir. Bunun altında oluşan

boğumlarda tomurcukların sürmesiyle daha kısa olan

ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü şemsiyeler oluşur.

Çiçeklenme yaklaşık 1 ay süreyle devam eder.

Her şemsiye dıştan içeri doğru dizilmiş yüzlerce çiçeği

taşır.



Havuç çiçekleri erselik olup; 5’er adet taç ve çanak

yaprak, 5 erkek organ ve 1 dişi organdan oluşmaktadır.

Aynı şemsiye üzerinde iç kısımlarda yer alan

çiçeklerden önemli bir bölümünün sadece erkek organları

gelişmiştir. Dıştan içe doğru erkek organı gelişen çiçeklerin

yüzde oranı artmaktadır. Çiçeklerde büyük oranda protandri

görülür. Döllenme böcek ve sinekler yardımı ile olur. Bu

nedenle havuçlarda yüksek oranda yabancı döllenme

görülür. Bir bitkinin farklı çiçekleri birbirini kolayca döller.

Kendine kısırlık tespit edilmemiştir.

Çeşitler arasında izolasyon mesafesi en az 500

olmalıdır.







5. MEYVE

Döllenmeden sonra oluşan meyve

olgunlaşırken orta kısmından ayrılır. Böylece

alttan ve üstten birleşik fakat orta kısmından

ayrılmış iki tohumlu meyve meydana gelir.

Meyvenin üzeri dikenlidir.



6. TOHUM

Döllenme sonucu oluşan tohumların üzeri 

girintili çıkıntılı, boyuna çizgili ve kirli sarı renktedir. 

Tohumların sırtında yer alan çıkıntılar diken

şeklindedir. Tohumlarda irilik ilk şemsiyeden son 

şemsiye gruplarına doğru küçülmektedir. 

800-1000 adet dikeni alınmış tohum 1 g

gelmektedir.



Dikenli tohumlar birbirine yapışarak bitkilerin

ekim sıklığını, bitki gelişmesini ve kaliteli ürün elde

edilmesinde büyük rol oynar. Birbirine yapışık

tohumların ekilmesi halinde pazar değeri olmayan

şekilsiz havuçlar gelişir.















ISTA Kuralları’na göre çimlendirme koşulları:

Ortam: Filtre kağıdı üzerinde / Kağıt havlu arasında 

Sıcaklık: 20-30°C; 20°C

İlk ve son sayım günleri: 7. ve 14. günler

Ek uygulamalar: Bulunmamaktadır.



BESLENME VE İNSAN SAĞLIĞI BAKIMINDAN ÖNEMİ

Beslenme değeri (100 g) – (Kaynak: USDA 2014):

Enerji            41 kcal

Protein            0.9 g

Yağ                 0.2 g

Karbonhidrat  9.6 g

Kalsiyum      33 mg 

Demir             0.3 mg

Magnezyum 12 mg

Fosfor           35 mg          

Potasyum   320 mg  

Sodyum        69 mg

Manganez      0.1 mg

Çinko              0.2 mg

Vitamin A   16706 IU

Vitamin B-1   0.06 mg

Niasin (B-3)  0.9 mg

Vitamin B-5  0.3 mg

Vitamin B-6  0.1 mg

Vitamin C     5.9 mg 

Vitamin K   13.2 mg

Folik asit    19 µg

Karoten-a 3424 µg

Karoten-β 8285 µg

Lutein-Zeaaksentin

256 µg 



İKLİM İSTEKLERİ

Havuç serin iklim sebzesidir. Ancak çimlenme ve

sonrasındaki erken dönemde soğuklara karşı duyarlı

bir sebzedir.

Sebze olarak değerlendirilen kısımları serin

bölgelerimizde ilkbahar ve yaz aylarında; ılıman

bölgelerimizde ise sonbahar ve kış aylarında rahatça

yetişebilmektedir.



Sıcaklık renk oluşumuna etki yapar.

16-20 °C: Bitki çok iyi gelişir. Havuç

kendine özgü formunu alır.

28°C’nin üzeri: Bitki büyümesi durur

10-15°C: Havucun tatmin edici rengi

oluşmaz

10°C’nin altında: Havuçlar açık

renkli ve sivri uçlu olur.



Düşük sıcaklıklar vernalizasyona neden olur ve

erken çiçeklenme meydan gelir. Aynı zamanda renk

ve havucun çapı gelişmez; daha uzun havuçlar

meydana gelir.

Yüksek sıcaklıklarda havuç boyu kısalır,

kalınlaşır ve uçları kütleşir. Havuç çiçeklenme

yönünden uzun gün bitkisi olarak kabul edilir. Uzun

gün koşullarında çiçeklenme oranı artar.



TOPRAK İSTEKLERİ

Havuç toprak istekleri bakımından seçici bir

bitkidir.

Hafif bünyeli topraklarda yetiştirilen havuçlar

iyi gelişir. Killi ve kumlu topraklarda üretilen havuçlar

sofralık olarak değerlendirilmezler; gıda sanayisinde

kullanılırlar.

Havuç yüksek asitliğe ve tuzluluğa karşı

hassastır. Toprak pH’sı 6-6.5 olmalıdır.



GÜBRELEME

Havuç özellikle çimlenme ve gençlik döneminde

tuza karşı son derece hassastır. Ekimle birlikte

mineral gübre verilmesi çimlenme aksaklıklarına

yol açar. Sıralarda boşluklar oluşur. Havuç

yetiştiriciliğinde organik gübreler tercih edilmelidir.

Tohum ekiminden 2-3 hafta önce toprak 10-15 cm

derinliğinde sürülmeli ve 8-10 kg saf N, 8-9kg P2O5

ve 16 kg K2O verilmelidir. Azotun yarısı ekim

öncesinde diğer yarısı da bitkiler 3-4 yapraklı

olunca verilir. Potasyum havuçta şeker oranını

arttırır.



SULAMA

Havuçta birinci ve ikinci gelişme döneminde su çok 

önemlidir. 

Primer dönemindeki susuzluk havuç boyunun kısa 

kalmasına, sekonder dönemdeki susuzluk havucun 

yeterli ölçüde kalınlaşmamasına; düzensiz sulama 

havucun çatlayarak pazarlanamaz hale gelmesine 

neden olur. 

Yüksek verim ve kaliteli ürün için yetiştirme periyodu 

içinde toprak yapısına bağlı olarak yağmur dahil 450-

900 mm suya ihtiyaç vardır. 







YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Doğrudan tohum ekim yöntemi ile yetiştirilir. 

Tohum ekimi elle ya da mibzerle yapılabilir.  

sıra arası x sıra üzeri

Ekim mesafeleri : 20-40 cm       5-12 cm

Ekim zamanı :     Şubat-Kasım

Ekim derinliği :     1-2 cm

Tohum miktarı/da   :     600-800 g







Havuç yetiştiriciliği yapılan parsellerde, 

başlıca bakım işleri şöyle sıralanabilir:

 Çapalama

 Sulama

 Gübreleme

 Hastalık, zararlı ve yabani otlarla mücadele



OLGUNLUK, HASAT VE VERİM

Havuçlar değişik olgunlukta hasat edilir.

Normal olan havucun tam büyüklüğünü almasıdır.

Erkenci çeşitler 8-10; orta çeşitler 12; geç çeşitler

16-18 hafta sonra hasat olgunluğuna ulaşılır.

Hasat yetiştirilen çeşidin özelliğine göre elle

veya makine ile yapılır.

VERİM:

Erkenci çeşitlerde: 2-2.5 ton/da

Orta çeşitlerde : 2.5-3 ton/da

Geçci çeşitlerde : 3-4 ton/da















STANDARDİZASYON

Ülkemizde yürürlükte olan havuç (Daucus carota

L.) standardına (TS 1193 - 1974) göre;

Havuçlarda bulunması gereken özellikler:

sıkı yapılı, yarılmamış ve bütün, taze görünüşlü,

pörsümemiş, yan kök yapmamış olmalıdır. Topraktan

çıkarıldıktan sonra kesinlikle yıkanmış, üzerlerİnde toprak

bulaşığı kalmamış olmalıdır.

Havuçlar ağırlıklarına ve çaplarına göre boylara

ayrılır.Erkenci çeşitlerde çaplar 10-40 mm ve ağırlıklar 8-

150 g arasındadır.

Havuçlar üç kalite sınıfına ayrılır:

* Ekstra

* Birinci sınıf ve 

* İkinci sınıf









PİYASAYA SUNUM

Havuçlar söküldükten sonra yıkanır. Erkenci

ve sofralık çeşitler birkaç adedi bir demet yapılarak

yaprakları ile birlikte pazarlanır. Hasat olgunluğunu

tamamlamış havuçlar söküldükten sonra yaprakları

kesilir; yıkanıp temizlendikten sonra torbalar içinde

pazarlanırlar. Her torba içinde havuçlar çeşit, sınıf

ve boy bakımından bir örnek olmalıdır.





MUHAFAZA

Havuç muhafazaya en dayanıklı sebzelerdendir.

3-5°C’lik sıcaklıklarda depolanabilir. Muhafaza

edilecek havuçların hasadı tam olgunlaşma

gerçekleştikten sonra yapılmalı ve hasat sırasında

yaralanmamasına özen gösterilmelidir.



NAKLİYE

Soğuk zamanlarda 0+1°C’de açık kamyonlarda 

3-4 günlük yola dayanabilir. Sıcaklığın düşmesi donma 

meydana getirir. 15-20°C ve üzeri sıcaklıklarda ise su 

kaybı fazlalaşır. Taşıma süresi 5-10 güne çıktığında ise 

sıcaklık 0-4°C olmalıdır. 100 kg’lık bir ürün için 0.60 

m3’lük bir alana ihtiyaç duyulur. 


