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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Tarla Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Çiçeğinden Yararlanılan Bitkiler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye çiçeğinden yararlanılan bitkileri tanım-

layıp, dikimini, bakımını, hasadını ve depolamasını yapma 

bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine 

göre kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapı-

larını açıklayabileceksiniz. 

2. Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim 

öncesi tohum yatağını hazırlayabilecek dikim makine-

lerini ayarlayabilecek ve dikimini yapabileceksiniz. 

3. Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde bitkiye göre çapa-

lama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, su-

lama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabilecek-

siniz. 

4. Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma 

işlemini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf), 

depo 

Donanım: Nergis, lavanta, safran, karanfil bitkileri, güb-

re, cd, resimler, broşür, afiş, poster traktör, biçerdöver, 

römork gübre atma makinesi, sulama sistemi, zirai müca-

dele ilaçları, zirai mücadele ilaçlama makinesi,  traktör, 

toprak işleme aletleri, nem ölçme aleti dikim makinesi, 

şerit metre, kâğıt, kalem, terazi, internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bitkiler, insan yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ile besinleri sağlar 

ve sağlığı korurlar. Ülkemiz zengin florasıyla (belirli bir bölge veya ülkede yetişen bitki 

çeşidi) çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkilerin tedavide 

kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi 

edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlanmıştır. Halk hekimliği 

uygulamalarına yaygın olarak rastlanan Anadolu’da halk ilaçları, uzun tecrübeler sonunda 

günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. Modern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bu bitkiler-

den elde edilmektedir. Aromatik bitkiler hoş kokulu bitkilerdir. Bu bitkiler geçmişten günü-

müze mutfaklarda lezzet unsuru olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin yaprakları da yemeklerde 

en çok kullanılan kısmıdır. Farklı farklı aromaları ile profesyonel aşçıların yemeklerinde 

vazgeçilmez olan bu bitkiler ülkemiz yemek kültüründe olmazsa olmazı hâline gelmiştir. 

 

Ülkemiz tarımsal faaliyetler açısından oldukça iyi bir konuma sahiptir. Toprak verim-

liliği ve iklim çeşitliliği birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlar. Gelecek yıllarda tıbbi 

ve aromatik bitkilerin üretiminin, ekonomik anlamda çok daha fazla önem kazanacağı öngö-

rüsü dikkate alındığında, bizlerin ülke bireyleri olarak bu bitkilerin üretimi, işlenmesi ve 

pazarlanması hususunda daha fazla çalışmalar yapması gerekir. 

 

Sizlere bu modül ile tıbbi ve aromatik bitkilerden çiçeğinden yararlanılan bitkileri ve 

bu bitkilerin organ yapılarını, çoğaltımını, hasat ve kurutma işlemlerini kavratmaya çalışa-

rak; sizin meslek hayatına atıldığınızda bu bitkilerin insan hayatındaki önemini anlamış ol-

manız ve üretimini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara değişen, yenilenen ve geliştiren 

bir meslek anlayışı ile katkı sağlamanız amaçlanmaktadır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, 

meyve ve tohum yapılarını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde çiçeğinden yararlanılan bitki türlerini araştırınız. Bu bitkilerin 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Araştırdığınız bitki adlarının Latince karşılıklarını bulunuz. 

 Günlük hayatta faydalandığınız çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik bitki 

örneklerinin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapılarını sınıfta 

inceleyiniz. 

 

1. ÇİÇEĞİNDEN YARARLANILAN BİTKİLER 
 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları 

iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut 

bakımı gibi alanlarda kullanılırken, aromatik bitkiler ise, güzel koku ve tat vermeleri için 

mutfaklarda, kozmetik ve parfümeri sektöründe de geniş kullanım alanı bulmaktadır. Tıbbi 

ve aromatik bitkiler denildiğinde hem bitkiler, hem etken madde yönünden ve hem de tüke-

tim alanları bakımından çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu bakımdan bugün standart 

hâle gelmiş bir gruplandırılması bulunmamakla birlikte, genellikle familyalarına, içerdikleri 

etken maddelere, tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkile-

rine göre gruplandırılabilirler. 

 

Çiçeklerinden yararlandığımız bitki türlerine nergis, safran, karanfil, papatya ve ada-

çayını örnek verilebilir. Bu bitki türleri incelendiğinde değişik familyalara ve bitkisel özel-

liklere sahip oldukları görülmektedir. Bir bitkinin tüketilen kısmı birden fazla olabilir. Ancak 

yukarıda saydığımız bitki türlerinden nergis, safran ve karanfilin çiçeklerinden de yararlanıl-

dığı için bu bitkileri çiçeğinden yararlanılan bitkiler kategorisinde inceleyeceğiz. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1. Çiçeğinden Yararlanılan Önemli Bitkiler ve Özellikleri 
 

1.1.1. Nergis (Narcissus) (Narsissus) 
 

Nergis, nergisgiller (Amaryllidaceae) (Amarilidase) familyasının Narcissus cinsinden 

hoş kokulu çiçekleri olan, soğanlı ve yaklaşık 60 kadar farklı türü bulunan bir bitkidir. Batı 

Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Çin ve Japonya’da doğal olarak yetişir. Anavatanı Avrupa’dır. 

Ancak doğal olarak tüm Akdeniz kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan Japonya'ya kadar 

aynı enlem dereceleri arasında yetiştiği görülmektedir. Dünyada Avrupa, Amerika, Kuzey 

Afrika ülkelerinde tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde özellikle Kara-

burun ve Mordoğan yöresinde yetiştirilmektedir. Ancak ülkemizin hemen her yerinde rahat-

lıkla yetiştirilebilir. Baharda çiçeklenen en değerli süs bitkilerinden biridir. 

 

Nergisin etken maddesi uçucu yağıdır. Bu uçucu yağ, parfüm ve kozmetik sanayinde 

kullanılır. Nergis çiçekleri kurutulup çay olarak tüketilebilir. Nergisin tıpta soğuk algınlığı, 

bronşit ve boğmaca için homeopatik (vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım 

eden etkili ve bilimsel bir sistemdir.)olarak kullanıldığı bilinmektedir. Nergis çiçeği kusturu-

cu, kabızlığı giderici ve ishal yapıcıdır. Yatıştırıcı etkisi olup vücut ateşini düşürür. Sara 

hastalığı için faydalı olup rahim ve mesane ağrılarını giderir. Soğanları zehirli olduğu için 

fazla miktarda kullanılmamalıdır. Soğanını yiyen kişide bulantı, kusma, ishal, sara nöbetinde 

olduğu gibi kasılmalar ile titremeler gözlenir. Ayrıca, hamilelerde düşüğe sebep olabilir.  

 

Nergis bitkisi toprak altı gövdesinin altından uzayan saçak kökler verir. Yani saçak 

kök yapısına sahip bir bitkidir. 

 

Tek yıllık otsu ve yumru (soğanlı) gövde yapısına sahip bir bitkidir. Gövdesi toprak 

altında gelişim gösterir. Toprak üstünde 20-80 cm’ye kadar boylanabilir. Gövde üstünden 

çiçek sapı olarak uzanan sürgünler toprak üstü kısmının iskeletini oluşturur. 

 

Yaprakları uzun ve şerit formludur, yapraklar çiçeklerle birlikte veya daha geç oluşur. 

 

Yeşil renkli, şerit biçimli, uzun yapraklarının arasından uzattığı saplarının ucunda, ılık 

geçen kış mevsiminden başlayarak ilkbahar mevsimine kadar açan çiçekleri, türlerine göre 

beyaz ile sarının çeşitli tonlarında görülebilir. Çiçekleri, şemsiyemsi dizilişlidir. Çiçek tacı 

tabak biçiminde, küçük veya büyük, daha çok beyaz veya sarı renklidir. 

 

Resim 1.1: Nergisin çiçek yapısı 
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Resim 1.2: Nergis bitkisinin genel görünüşü 

1.1.2. Safran (Crocus sativus) (krokus sativus) 
 

Safran, Süsengiller (Iridaceae) (İridase) familyasına dâhil olan bir bitkidir. 20–30 cm 

boyunda, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat ola-

rak hayatımızda yerini alır. Dünyanın en pahalı baharatlarından birisi olan safran, Crocus 

cinsinin ekonomik değere sahip tek türü olan “Crocus sativus”tan üretilmektedir. Kültür 

bitkisi olan safran sonbaharda çiçek açan ve doğal yaşamda kendi başına bulunmayan çok 

yıllık bir bitkidir.
 
Botanik araştırmalarına göre ilk olarak Girit’te ortaya çıkmıştır. Safran 

bitkisinin ortaya çıkışı ise Crocus yetiştiricilerinin daha uzun tepeciklere sahip bitkiler ürete-

bilmek için yaptıkları aşırı yapay seleksiyonun sonucudur. Kısır olmaları nedeniyle safran 

bitkisinin mor çiçekleri üretken tohum üretemez ve çiçeğin üremesi insana bağlı kalır. 

 

Safran baharatının keskin bir tadı ve saman benzeri bir kokusu vardır. Bunların sebebi, 

bileşiminde bulunan pikrokrosin ve safranal kimyasallarıdır. Aynı zamanda içine konduğu 

yemeklere altın gibi sarı bir renk katan, karotenoit adında bir boya maddesi de içerir. Bu 

özellikler safranı dünya çapında çok aranan bir baharat yapar. Ayrıca tıpta da analjezik ve 

sedatif özellikleri sebebi ile çok sayıda hastalıkların tedavisi için safran kullanılmıştır.  Çiçe-

ği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutula-

rak kullanılır. 

 

Boya sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi ve gıda sanayi olmak üzere kullanım alanla-

rı dört ana başlık altında toplanabilir. Safran bitkisi balgam söktürücü, uyarıcı, kriz ve ağrı 

kesici olarak ve iştahsızlık, bronşit, boğmaca, hazımsızlık, uykusuzluk, iktidarsızlık gibi 

rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Ayrıca humma, dalak büyümesi, cilt kızamık, çiçek gibi 

kırmızı lekeler oluşturan hastalıklarda ateş düşürücü ve terletici olarak da kullanılmıştır Faz-

la miktarda kullanılmamalıdır. Hamileler hiç kullanmamalıdır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCsengiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baharat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sonbahar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Girit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tepecik
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Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye’de ise saf-

ran en çok Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı olan 

safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında baş-

lanmıştır. Ekonomik manada değerli olması, yarım kilogram safran için yaklaşık 80.000 

çiçek kullanılmasına bağlıdır. Yani çok çiçekten az safran baharatı elde edilir. Kendi ağırlı-

ğının 100.000 katı suyu sarı renge boyama özelliği vardır. Bu bağlamda oldukça etkili bir 

baharattır. 

 

Safran soğanları bazı zehirli alkoloidleri içerir. Bu nedenle soğanları yiyen genç hay-

vanların zehirlenmesine sebep olur. Safranın tıp ve gıda sanayindeki önemine karşılık boya 

sanayindeki önemi giderek azalmaktadır. Safran geçmişte boyama işlerinde, kumaş ve halı 

ipliklerinin boyanmasında geniş olarak kullanılmıştır. Ancak boyama gücü çok yüksek olma-

sına ve hoşa giden parlak sarı renk vermesine rağmen (Kendi ağırlığının 100 bin katını bo-

yayabilir.) pahalı bir madde olduğundan bugün boyama amaçlı kullanımı çok azalmıştır. 

Sentetik boyalar çok daha ucuz olduğundan safranın yerini almıştır. Safran bitkisini kök 

yapısı saçak köktür. 

 

Safran bitkisi yavaş büyüyen çok yıllık bir bitkidir soğan gövdesi vardır. Etli, yuvar-

lak, şekli yassı şekilli 2-4 cm çapında, üstü esmer renkli, yarımsı pullarla kaplı, alt tarafında 

kök parçaları bulunan bir soğana sahiptir. 

 

Yaprakları şeritimsi ve uçları sivrileşmiştir. Yaprakların arasından hemen toprak üs-

tünden başlayan çiçek sapı bulunur. Yapraklar çiçeklerden sonra meydana gelir. Yapraklar 

buğday yaprağı gibi uzun olup koyu yeşil renklidir. Ortalarında beyaz bir damar, kenarların-

da da orta damara paralel iki damar bulunur. 

 

Eylül-ekim aylarında güzel kokulu çiçekleri mor ve açık viole rengindedir. Çiçeğin 

içindeki erkek organların sapları beyaz tepesi sarı renklidir. Dişi organ üç parçalı olarak uza-

yan portakal sarısı renginde olup bitkinin faydalanılan kısmı bu kısımdır  

 

Çiçek sapının çok kısa olması nedeniyle ovarium toprak içinde bulunur ve ancak mey-

ve olgunlaştığı zaman toprak yüzüne çıkar.  

  

Resim 1.3: Safran bitkisinin genel görünüşü 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Safranbolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
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Resim 1.4: Safran bitkisinin kök, çiçek ve yaprak yapısı 

 

1.1.3. Karanfil (Syzygium aromaticum)(Sizgiyum aromatikum) 
 

Karanfil, Mersingiller ( Myrtaceae) (miritase) familyasındandır. Karanfil ağacı dört 

mevsim yeşil kalır ve 10–20 m uzunluğa erişebilir. Anavatanı Endonezya olup, tüm dünya 

mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Kesme çiçek olarak yetiştirilen karanfil ile karıştı-

rılmamalıdır. Çiçek olan tür Dianthus petraeus (Diantus petraus) bitkisidir. Tıbbi ve aroma-

tik olarak kullanılan türümüz Syzygium aromaticum dur. Adı Fransızca clou (çivi) dan gelir; 

çünkü tomurcuklar irili ufaklı çivileri andırırlar. Karanfiller, öncelikle Zengibar, Endonezya 

ve Madagaskar'da hasat edilir. Aynı zamanda Hindistan ve Sri Lanka'da yetiştirilir. İklim 

olarak uygun olmadığından, Türkiye’de ancak seralarda veya evlerde süs bitkisi olarak yetiş-

tirilmektedir.   

 

Çiçek tohumları başlangıçta soluk renklidir ve dereceli olarak yeşile dönüşürler. Çiçek 

sapları da karanfil adıyla satılmakta ise de ikinci kalite ürün sayılmaktadır.  Karanfiller boy 

uzunluğu 1,5–2 cm iken hasat edilirler. Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen 

baharat, odunumsu, siyah renkli ve güzel kokuludur. Acımsı ve ekşi bir tada sahiptir. Hindis-

tan'da yemeklerde çokça kullanılır. Avrupa'da daha çok turşu ve reçellere çeşni katmak ama-

cıyla, bazen de tatlılarda kullanılır. Karanfil, öğütülerek baharat olarak kullanılmakla birlik-

te, ağızda bir süre tutularak kullanılabilir. Çiğnendiğinde nefesi taze ve temiz tutar. Karanfile 

koku ve lezzetini veren “eugenol” adındaki bir uçucu yağdır. Eugenol, hoş kokulu, kuvvetli 

antiseptik ve analjezik bir maddedir. Gaz söktürücüdür. Uyarıcıdır. Bedeni ve zihni yorgun-

luğu giderir. Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Baharat ola-

rak iştah açar. Hazmı kolaylaştırır. Mideye ve göğse kuvvet verir. Karanfil çiçekleri balgam 

söktürücüdür. Öksürüğü keser. Mide bulantısını ve kusmayı önler, ateşi düşürür. İshali keser. 

Karanfil tohumu toplanıp kurutulduktan sonra suda kaynatılarak karanfil çayı yapılabilir. 

Karanfil çayı içerisine tarçın da eklenirse boğaz ağrısı için güzel bir bitkisel çay hazırlanmış 

olur. İçerdiği "Eugenol" maddesinin etkisi ile hafif ve orta şiddette diş ve dişeti ağrılarına 

karşı lokal uyuşturucu olarak kullanım alanı bulunur. Anti bakteriyel etkisi vardır. Pasta ve 

şekercilikte, parfümeride ve sabun sanayinde kullanılır. Ayrıca eugenol vanilin elde etmede 

kullanılan başlıca maddelerden biridir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uyu%C5%9Fturucu
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Ayrıca karyofılin içeren bir uçucu yağ (esans) ihtiva eder ve çiçeklerinden karanfil ya-

ğı çıkarılır. Karanfil yağı romatizma şikâyetlerini azaltıcı etkisi nedeniyle romatizmalı böl-

geye sürülür. 

 

Bitki kazık kök yapısına sahiptir. Ayrıca derine giden saçak köklerde oluşturur. 

 

Herdem yeşil odunsu yapıda gövdeye sahiptir. Parlak, koyu yeşil, kösele ve aromatik 

yaprakları olan küçük, gür, yaprak dökmeyen bir ağaçtır. 15-20 m’ye kadar boylanabilir ve 

kışın yapraklarını dökmez. 

 

Yaz kış yeşil kalan yaprakları serttir. Yaprakları eliptik veya geniş mızrak şeklindedir. 

Yaprak kenarları düz, derimsi, karşılıklı olarak dizilmiştir. Yapraklar 2-3 cm uzunluğunda 

bir sapa sahiptir. Yağmurlu sıcak ayların hâkim olduğu bir iklimde yetiştiğinden sürekli ye-

şildir. 

 

Güzel kokulu çiçekler stamenleri bej renginden dönerek kırmızı renk alır. Çan biçi-

mindeki pembe renkli çiçeklerinin tomurcukları kurutulduğunda kırmızımsı kahverengine 

döner. Hoş kokulu olan bu tomurcuklara kısaca “karanfil” adı verilir. Kurutulmuş tomurcuk-

lar, 10 mm boyunda, çiviye benzer şekilde, ovaryumu hafif dört köşeli, dört taç ve çanak 

yaprağından meydana gelmiş olup kırmızı-kahverengidir. Çiçekleri pembedir ve kiraz çiçek-

leri gibi demet hâlinde bulunur. Bu çiçeklerin kurutulmuş tomurcukları karanfil olarak fay-

dalanılan kısmıdır. Çiçekleri sap ucunda demet şeklinde 10-15 adedi bir arada, beyazımsı 

pembe veya beyazımsı sarı renktedir. Meyveler küçük, koyu kırmızı renkli meyve, 2-2,5 cm 

uzunluğuna sahiptir. 

 

 

Resim 1.5: Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış karanfil tomurcukları ve karanfil çiçeği 
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Resim 1.6: Karanfil ağacının genel görünüşü 

 

1.2. Çiçeğinden Yararlanılan Bitkilerin İklim ve Toprak İstekleri 
 

1.2.1. Nergis Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

Nergisler Akdeniz iklim koşullarında en iyi gelişimi gösterirler. Ancak kışı soğan ola-

rak toprak altında geçirdiklerinden soğuklara oldukça dayanıklıdır. Nergislerin gelişiminde 

lodos rüzgârının da önemi vardır. Lodos rüzgârı bitkinin gelişimini hızlandırırken, poyraz 

rüzgârı gelişimini geriletmektedir.  

 

Nergisler nötr veya hafif alkali kireçli katmanlar üzerinde oluşmuş gevşek yapılı top-

raklarda iyi gelişir. Çok killi, taban suyu yüksek, asitli toprakları sevmez. Toprak üst kısmı 

nergislerde, sümbül, lale gibi diğer soğanlı bitkilerden daha uzun süre yaşadığından kuraklı-

ğa daha dayanıklıdır. Nergis yetiştiriciliği yapılacak topraklarda, yeterli miktarda fosfor ve 

potasyum bulunması gerekir. Azotun fazlası bitki için tehlikelidir. Potasyum soğanın geliş-

mesi, irileşmesi ve dayanıklılığı için gereklidir. Fosfor ise kök ve çiçek gelişmesi için gerek-

lidir. Yaprakların gelişmesi için gerekli olan azot ise fazlalığı durumunda zayıf ve gevşek 

doku oluşturacağından bitkiyi dış etkenlere karşı dayanıksız duruma getirir. 

 

1.2.2. Safran Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

Safranın iklim isteği asmaya benzerlik gösterir ve rüzgâra karşı korunmuş güney ya-

maçlarda iyi yetişir. Safran yetiştiricileri bunu safran ikindi gölgesi görmezse iyi olur diye 

tarif etmektedirler. Yaz kuraklıklarına karşı dayanıklıdır. Soğanları ise dona dayanıklıdır. 

Vejetasyon devresindeki serin ve nemli havalar bitkinin gelişmesini olumsuz yönde etkiler. 

Özellikle çiçeklenme devresinde kuru ve güneşli havaları sever. Bu devredeki yağışlar ürü-

nün kalitesini önemli ölçüde düşürür. Çiçekler dona çok hassastır. 
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Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever. Taban suyu yüksek top-

rakları sevmez. Biraz kireçli, tınlı ve killi topraklarda da iyi yetişir. Aşırı yağışlarda toprakta 

biriken suyun soğanlar çürütmemesi için hafif meyilli tarlalar tercih edilebilir. Safran yetişti-

riciliği yapılacak arazi genellikle bir yıl önceden nadasa bırakılır. Ertesi yıl ekim zamanına 

kadar pulluk, kazayağı ve tırmıkla dikime hazır hâle getirilir. Toprağın yabancı otlardan ve 

tohumlarından iyice arındırılması önemlidir, zira safran dikildikten sonra yabancı ot mücade-

lesi oldukça zor olmaktadır. 

 
1.2.3. Karanfil Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 

 

Karanfil nemli, sıcak tropikal iklim ister. Yağmurlu sıcak ayların hâkim olduğu bir ik-

limde yetişir. Karanfilde çiçeklenme için kısmi gölge idealdir. Aylara göre iyi dağıtılmış 

yağış ile serin bir iklim tercih eder. Ortalama sıcaklık isteği 25 
0
C’dir. S. aromaticum sık 

ağaçlık ve yağmur ormanlarında bulunur. Güneş veya kısmen gölge ortamlarda iyi yetişir. 

 

Bitki zengin, yüksek humus içeriği ile tınlı toprakları tercih eder. Aynı zamanda iyi 

açık kumlu balçık ve laterit toprak ile denize yakın ve deniz seviyesinden 600 m kadar ra-

kımlara kadar yetişir. Kısmen gölgeli yerlerde yetişir. Karanfil ağacı, suyu iyi akıntılı ve 

asitli toprakları sever. Karanfil için kırmızı, terra-rosa, kumlu topraklar ve siyah hidromorfik 

topraklar uygundur. Kültür ve sulak alanlar için uygun olmayan kötü killi topraklarda hava-

landırılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, 

meyve ve tohum yapılarını açıklar. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin bitkisel özellikle-

rini gösteren bir pano oluşturunuz. 

 Ülkemizde ve çevrenizde çiçeğinden yararla-

nılan tıbbi ve aromatik bitkileri belirleyiniz. 

 Bu bitkilerin iç ve dış pazar olanaklarını araş-

tırınız. 

 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde yaprak ve 

çiçek özelliklerini gösteren resimler bulunuz. 

 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz. 

 Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yetişme ortamla-

rını toprak, iklim ve yetiştiricilik sis-

temleri bakımından gösteren tablo 

oluşturunuz. 

 Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirileceği toprak tiplerini belir-

leyiniz. 

 Bu toprak tiplerine ait örnekleri alınız veya 

fotoğraflayınız. 

 Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirilebileceği iklim koşullarını 

belirleyip, panolaştırınız. 

 Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirme şekillerini ve nerelerde 

yetiştirilebileceklerini panolaştırınız. 

 Tüm bu topladığınız verileri tek bir pano hâli-

ne getiriniz.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Nergis, nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına dâhil olan bir türdür. 

2. (   ) Nergis Ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde özellikle Karaburun ve Mordoğan yö-

resinde yetiştirilmektedir.  

3. (   ) Dünyanın en pahalı baharatlarından birisi nanedir. 

4. (   ) Safran bitkisinin yaprakları şeritimsi ve mor çiçekleri üç tepeciklidir. 

5. (   ) Karanfil ağacı ülkemizde tarımsal olarak üretimi yapılmayan bitki türlerindendir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Nergis bitkisinin ……………… zehirli olduğu için fazla miktarda kullanılmamalıdır. 

7. Safran konduğu yemeklere altın gibi sarı bir renk katan, ………………..adında bir 

boya maddesi içerir. 

8. Eylül-ekim aylarında güzel kokulu çiçekleri mor ve açık viole renginde olan çiçeğin-

den yararlanılan ve oldukça pahalı olan bitki türü ………………… dır. 

9. …………….. ağacı dört mevsim yeşil kalır ve 10–20 m uzunluğa erişebilir. Anavatanı 

Endonezya’dır. 

10. Karanfile koku ve lezzetini veren …………….. adındaki bir uçucu yağdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan, çiçeğinden ya-

rarlanılan bir bitkiyi yetiştirmek için belirleyiniz. 

 

 Çiçeğinden yararlanılan bir bitki belirleme 

 

Malzemeler 

 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkiler listesi 

 Kalem 

 Bilgisayar 

 Ofis programı 

 Yazıcı 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çiçeğinden yararlanılan bitkileri belirlediniz mi?   

2. Bu bitkilerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?   

3. Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz 

mi? 

  

4. Seçtiğiniz bitkinin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu araştır-

dınız mı? 

  

5. Karlılık ve yetişme koşulları açısından uygun olan bitkiyi belirlediniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim öncesi tohum yatağını hazırla-

yabilecek dikim makinelerini ayarlayabilecek ve dikim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, Bu işletmelerin çiçeğinden yararlanılan 

tıbbi ve aromatik bitkileri nasıl ürettiklerini araştırınız. 

 Doğada kendiliğinden yetişen, çiçeğinden faydalandığımız bir tıbbi ve aromatik 

bitki var mı araştırınız. 

 Belirlediğiniz bu üretim yöntemlerini seçme nedenlerini araştırınız. 

 

2. ÇİÇEĞİNDEN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

EKİM-DİKİM 
 

2.1. Çiçeğinden Yararlanılan Bitkilerde Ekim-Dikim ve Toprak iş-

leme 
 

Ekim; tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve 

belirli bir miktarda gömülmesidir. Dikim ise yumru, soğan, rizom, stolon, çelik, fide ve fidan 

gibi üretim materyallerinin toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte ve belirli bir 

sıklıkta dikilmesidir. 

 

Yabancı otları yok etmek, toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamak, bitki besin 

maddelerinin alımını kolaylaştırılmak, toprağın su alımını ve tutma kapasitesini arttırmak, 

kılcal borucukları kırarak taban tavını muhafaza etmek ve gübrelerin toprağa karıştırılmasını 

sağlamak için toprak işleme yapılır. 

 

Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde kaymak adını verdiğimiz geçirim-

siz bir tabaka oluşur ve toprak sıkışır. Bu olumsuz durum fidelerin ve soğanların ilk başta 

yavaş gelişmelerine ve normal gelişmelerinden geri kalmalarına neden olmaktadır. Fidelerin 

normal gelişimlerini sağlamaları için toprağın işlenerek kabartılması ve gevşetilmesi gerekli-

dir.  

 

Toprak işlemelerde derinlik 5–10 cm gibi yüzeysel olmalıdır. Bundan daha aşağı inil-

mesinin hiçbir faydası ve amacı olmayacaktır. Toprağın tavlı olduğu dönemlerde işlemeler 

yapılmalı, kuru toprak koşullarında işlemeden kaçınılmalıdır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 15 

Gereksiz toprak işlemesi yapılmamalıdır. Aksi takdirde toprağın yapısında bozulmala-

ra neden olabiliriz ki bu da toprağın verimliliğinin azalmasına neden olacaktır. Toprak işle-

me sırasında toprağın yapısını bozmamak için, mümkün olduğunca hafif alet ve ekipmanlar 

ile çalışılmalıdır.  

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkileri incelediğimizde genel anlamda hem ekim hem de di-

kim yapılabilen bitkilerle karşılaşırız. Yani bu bitkiler hem generatif hem de vejetatif üreme 

yöntemleri ile çoğaltılabilirler. 

 

Bu bitkilerin hemen hepsinde tohumla üretim yöntemi kullanılabilir. Ancak tarlaya di-

rek tohum ekimi maliyetli ve riskli olacağından çok tercih edilmez. Karanfilde tohumlardan 

fidanlar elde ederek çoğaltımı gerçekleştirmek en çok tercih edilen yöntemdir. Böylece sağ-

lıklı fidanların ekimi verimliliği arttıracaktır. 

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde soğandan ve gövde çeliklerinden yararlanılarak ço-

ğaltımın yapıldığı da görülür. Bu şekilde çoğaltım zaman, mekân, işçilik ve maliyet açısın-

dan avantaj sağlar. Nergisin ve safran soğanları kullanılarak üretimi vejetatif yolla çoğaltım-

dır. Karanfilde ise gövde çelikleri kullanılarak vejetatif yoldan karanfil ağacı üretimi gerçek-

leştirilmektedir. 

 

2.2. Nergis Bitkisinde Ekim-Dikim İşlemleri 
 

Nergis soğanları üzerindeki topraklar silkelendikten sonra en kısa sürede gölge, hava-

dar ve sinek teli ile korunmuş bir yerde kurutulmalıdır. Yapılan araştırmalara göre karık yön-

temi ile yapılan dikimde karıklar arası mesafe 15-20 cm, karık içinde soğanlar arası mesafe 

ise soğan büyüklüğü ve toprak durumuna göre 10-20 cm olmalıdır. Her 7-8 karıkta bir ara-

larda 40-50 cm’lik yol bırakılarak dikim yapılır. Soğanların derinlikleri de kural olarak çap-

larının 2-3 misli alınmalıdır. Bu yönden de üreticilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Top-

rak dikime hazırlandıktan sonra soğanların da dikime hazırlanması gerekir. Uygun boylarda-

ki (tercihen çift burunlu) soğanlar hastalık ve zararlılar bakımından gözden geçirilir. Hasta-

lıklı ve zarar görmüş soğanlar ayıklanarak temizlenir. Ayrıca bölgede bulunan hastalıklar 

için de ilaçlama yapılır. Soğanlar bağıl nemi %75 ve sıcaklığı 13 
0
C olan ortamda muhafaza 

edilir. Soğanların dikileceği nemli balçık toprakların derince işlenmiş olması gerekir. Soğan-

lar uzun yıllar yerlerinde kalabilirler. Dikimden sonra ancak ikinci yıl çiçeklenme görülür. 

Üretimde kullanılacak yavru soğanların temini söz konusu ise her yıl soğanlar çıkartılıp yav-

ru soğanlar ana soğandan ayrılır. Bunlar, büyüklüklerine göre sınıflandırılırlar ve yastıklara 

dikilirler. 

 

Dikim zamanı, toprağın sulama yapılıp yapılmamasına göre değişir. Sulama yapılan 

topraklarda 10–20 ağustosta, kuru şartlarda ise yağan ilk sonbahar yağmurlarından sonra 

dikim yapılır. Dikim pullukla açılan çizgilere arkadan gelen insanların elleriyle yumruları 

bırakmasıyla olur. Dikim nergis soğanlarının kökleri aşağıya gelecek şekilde olmalıdır. Su-

lanabilen tarlalarda ise ağustos başlarında sulama yapılarak toprak tava getirilir ve daha er-

ken dikim gerçekleştirilebilir. 
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Nergis soğanlarını hem bahçe hem de saksılara dikilir. Soğanların saksılara dikimi 

mayıs-ağustos aylarında uygundur. Saksılarda kullanılan harç lifli balçık, kum ve yaprak 

çürüntüsü ya da iyi yanmış ahır gübresi karışımından elde edilir. Soğanlar iri ise 3, küçük ise 

12 tanesi 10-12 cm'lik saksılara dikilirler. Daha sonra saksılar bahçede bir yere dizilip, üzer-

leri 20 cm kalınlıkta toprak veya kum tabakasıyla örtülür. Eğer kök oluşumu meydana gel-

mişse ve oluşan sürgünler 3-4 cm ulaşınca örtü toprağı uzaklaştırılarak aydınlık ve soğuk bir 

seraya alınırlar. Erken çiçek açması istenirse daha yüksek ısılı ortamlara alınırlar. Soğanların 

bahçeye dikimi ağustos-eylül ayları arasında olur. 

 

Soğan dikim işlemlerinin daha kolay, hızlı ve kontrollü yapılabilmesi için soğan dikim 

makinesi kullanılır. Nergis soğanı dikim makinesi ile dört sıralı ve sırta dikim yapılır. Bu 

sayede özellikle nematodun yayılması ve bakım işlemlerinin daha kolay ve etkin yapılması 

sağlanır. 

 

Resim 2.1: Nergis soğanları 

 

2.3. Safran Bitkisinin Ekim-Dikim işlemleri 
 

Safran tarımında özellikle ilk yılda bitkilerin gelişmesi ve yabancı otların yok edilmesi 

için toprak işleme çok iyi yapılmalıdır. Genellikle bir yıl önceden toprak nadasa bırakılır. 

Ertesi yıl ekim zamanına kadar tarla pullukla 4-5 kez sürülür ve tırmıklanır. Böylece topra-

ğın drenajı sağlanır. 

 

Ülkemizde dikim Ağustos ayının ikinci yarısı ile Eylül ayında yapılır. Tohumluk ola-

rak eski dikimlerdeki soğanların oluşturduğu yavru soğanlar kullanılır. Bu soğanlar pulluğun 

açtığı çiziye 12-15 cm derinlikte dikkatli bir şekilde bırakılır.  Dikim sırasında birkaç işçi 

pulluk çizgisini temizler, bir işçi soğanları diker, diğer bir işçide üzerlerine yanmış ahır güb-

resi serper. Böylece eşit derinliğe iyi bir dikim yapılmış olur. Sıra araları 10-20 cm, sıra üzeri 

de 8-10 cm kadardır. Ekimden sonra toprak bir defa daha tırmıklanır. 

 

Genel olarak safrana ekim nöbetinde yer verilmez. Bir tarladan üç yıl üst üste yararla-

nılır. Üçüncü yılın sonunda tarla bozulur. Bozulan tarladan soğanlar sökülür, sağlam ve iyi 

olanlar seçilir ve dikim zamanına kadar muhafaza edilir.  
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Soğanların sökümü genellikle çapa veya bel ile yapılır. Soğanlar tarlaya dikilmeden 

önce, yetiştiricilerin deneyimine göre hastalık bulaşmasın diye, dış kısımdaki kahverengi 

kabuklardan arındırılmaktadır. Aynı tarlaya 6-7 yıl sonra tekrar safran dikilebilir. 

 

 

Resim 2.2: Safran bahçesi 

 

 

Resim 2.3: Safran soğanı ve safran bahçesi 

 

2.4. Karanfil Bitkisinin Ekim-Dikim İşlemleri 
 

Karanfil tohumuyla ya da gövde çelikleriyle çoğaltılır. Genellikle tohumdan fidanlar 

elde edilerek çoğaltımı yapılır. Karanfil geleneksel olgun meyvelerinden elde edilen ve he-

men ekilen tohumlar ile çoğaltılır. Ağaçta tohumlar olgunlaştığında doğal olarak meyveler 

aşağı düşer. Tohumlar bu şekilde toplanır. Tohum canlılığı tahmini 2 hafta olup, taze ekilir. 

Bitki ağustos-ekim döneminde ekilen tohumlar yoluyla çoğaltılır. Olgunlaşmış meyve 24 

saat suda ıslatma ve kum veya kül ile ovularak tavlandırılır, nem alması sağlanır. Karanfil 

tohumları iyi çürümüş organik madde ile hazırlanan gevşek toprak-kum karışımı hazırlanan 

yerlere ekilebilir. Tohumlar yaklaşık 2 cm derinlikte 2-3 cm aralık mesafede ekilir. Tohum 

yatağının doğrudan güneş ışığından korunması gerekir.  
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Tohumlar 10 ila 15 güne kadar çimlenir ve toprak, kum ve iyi ayrışmış ahır gübresi 

karışımı içeren polietilen torbalara şaşırtılabilir. Gölgelik serin bir yerde muhafaza polietilen 

torbalara doğrudan ekilebilir. Ekilen tohumlar 18-24 aylık olduğu zaman oluşan fidanlar 

alana dikim için hazırdır. Fidan dikimi için çukurlar kısmen kompost, yeşil yaprak veya sığır 

gübresi ile doldurulur ve üstü toprak ile kapatılır. Karanfil ağacı; Hindistan cevizi, muz, 

mango gibi çeşitli diğer kültür bitkileri ile birlikte bahçe topraklarına ekilebilir. Üretimi yapı-

lan yerlerde toprak dip kazanla kabartılır. Büyük inçli pulluklarla derin toprak işleme yapılır. 

Elde edilen fidanlar 8×8 m – 12×12 m arazinin meyil dereceleri de dikkate alınarak açılmış 

80×100 cm ebatlarında açılmış çukurlara harç yapılmış toprak doldurularak dikim gerçekleş-

tirilmiş olur. Can suyu verilir, böylece uzun vadeli kapama bahçe kurulmuş olur. Rüzgâr hızı 

yüksek olan yerlerde rüzgâr yönüne dik istikametinde uzun boylu rüzgâr kesici ağaçlar di-

kilmelidir. 

 

Organik gübre ağaçların etrafında kazılan siperlerde yağışlı sezon başında tek doz ola-

rak uygulanabilir. Ticari gübre ise bitkinin ½ m civarında kazılan sığ siperlerde mayıs-

haziran ve eylül-ekim aylarında iki eşit bölünmüş doz hâlinde uygulanmalıdır. Ticari gübre 

ağaç başına ilk yıllarda yaklaşık 15 g azot ve 18 g fosfor, 50 g potas uygulanır. Olgun ağaç-

lara (15 yıl), organik gübre 40-50 kg uygulanır ve 250 gram fosfor, 300 gram azot, 750 gram 

potasyum olarak ticari gübre uygulanmaktadır. Gübreler mayıs-haziran ve eylül-ekim dö-

nemleri olmak üzere iki kez uygulanır. Kış şartlarında dökülen yapraklar ile ağaçlara malç-

lama yapmak faydalıdır. Ölü ve hastalıklı sürgünler bir veya iki yıl da bir çıkarılmalıdır. 

Karanfil verimi, toprak ve ağaç yaş türüne bağlı olup ağaç gölgelik boyutu ile de ilgilidir. 

 

 

Resim 2.4: Karanfil fidanı ve tohumları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim öncesi tohum yatağını hazırla-

yabilecek dikim makinelerini ayarlayabilecek ve dikimini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çiçeğinden yararlandığınız bir 

bitkinin ekim ve dikimi için arazi 

hazırlığı yapınız. 

 Yetiştirmeyi düşündüğünüz bitkinin üretim 

yöntemini belirleyiniz. 

 Arazinizde uzun süredir pulluk tabanı kırma 

yapamamış iseniz, pulluk tabanın oluşturduğu 

sert tabakayı kırınız. 

 Arazinizi pullukla derince işleyiniz. 

 Daha sonra seçtiğiniz bitkiye uygun olan tohum 

ekim yatağı hazırlayınız. 

 Eğer fide ya da fidan ile yetiştiricilik 

yapacaksanız, yine aynı şekilde dikim 

hazırlığını tamamlayınız. 

 Çiçeğinden yararlandığınız bir 

bitkinin tohum ekimi ve ekim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Tohumları ya da soğanları ekmek için harç veya 

ekim yatağı hazırlayınız. 

 Tohumları veya soğanları elle veya makine ile 

tohum boyunun 3-5 katı derinliğe ekiniz. 

 Ekimden sonra sıkıştırma ve sulama yapınız. 

 Yeni çıkan bitkilere zarar verebilecek etmenlere 

karşı ilaçlama yapınız. 

 Direk araziye dikimlerde yabancı ot 

mücadelesini takip ediniz. 

 Sulamalara düzenli olarak devam ediniz. 

 Çiçeğinden yararlandığınız bir 

bitkinin fide dikimini ve dikim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Fidanları dikimden önce sulayınız, ilaçlı suya 

bandırınız. 

 Fidanları veya soğanları elle veya makine ile 

uygun sıra arası ve sıra üstü mesafelerde 

dikiniz. 

 Dikimden sonra can suyunu veriniz. 

 Zararlıların kök ve kök boğazı kısmını 

yememesi için zehirli yem hazırlayınız ve 

uygulayınız. 

 3-5 gün sonra ekim ve dikimleri kontrol ediniz. 

 Tutmayan fide veya fidanları, soğanları hemen 

yenileri ile değiştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Soğanla üretim yöntemi vejetatif bir çoğaltım tekniğidir. 

2. (   ) Çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik bitkiler yalnızca tohumla üretilir. 

3. (   ) Tohum ekiminde sıra arası ve üzeri mesafeler toprak, iklim ve bakım koşullarına 

göre arttırılıp, azaltılabilir. 

4. (   ) Soğanların dikileceği derinlikler kural olarak çaplarının 2-3 misli alınmalıdır. 

5. (   ) Karanfil üretiminde tohum yatağının doğrudan güneş ışığından korunması gerekir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Nergis soğanlarının saksılara dikimi ………………… aylarında gerçekleştirilebilir. 

7. Soğan dikim işlemlerinin daha kolay, hızlı ve kontrollü yapılabilmesi için 

…………………………………….. kullanılır. 

8. ……………… soğanları dikilmeden önce genellikle bir yıl önceden toprak nadasa 

bırakılır. 

9. Karanfil geleneksel olgun meyvelerinden elde edilen ve hemen ekilen ……………… 

ile çoğaltılır. 

10. Karanfil ağacı çoğaltmada ………………. .ve ………………………………ile üretim 

yöntemleri kullanılabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Nergis soğanlarını temin ederek saksıda ya da uygun bir bahçede çoğaltımını yapınız. 

 

 Nergis çoğaltımı 

 

Malzemeler 

 

 Saksı  

 Harç  

 Nergis soğanı   

 Sulama ekipmanları 

 Hastalık ve zararlılardan koruyucu ilaçlar 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Nergis soğanına uygun harç hazırladınız mı?   

2. Saksıya harcı doldurdunuz mu?   

3. Harç doldurduğunuz saksıya soğanı diktiniz mi?   

4. Dikim  sonrası sulama yaptınız mı?   

5. İlk filizleri gözlemlediniz mi?   

6. Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?   

7. Toprak havasını sağladınız mı?   

8. Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave ettiniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde bitkiye göre çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Etrafınızda çiçeğinden yararlanılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan 

kişi yada işletmeleri ziyaret ediniz,  

 Bu işletmelerde yapılan bakım işlemlerini belirleyiniz. 

 Bakım işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığını tespit ediniz. 

 

3. ÇİÇEĞİNDEN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

BAKIM İŞLEMLERİ 
 

3.1. Çapalama 
 

Çapalama bitkiler için gerekli ve önemli bir işlemdir. Ancak her zaman kolay yapıldı-

ğı söylenemez. Özellikle soğanlı bitkilerde (nergis, safran vb. ) çok dikkatli çapalama yapıl-

malıdır. Aksi takdirde soğanlar zarar görür ve bitki gelişimi yavaşlar. 

 

Özellikle yabancı ot mücadelesi için çapalama gerekli bir işlemdir. Aralıklarla yapa-

cağımız birkaç çapalamadan sonra, kültür bitkimiz yabancı otlarla rekabet edebilecek ve 

onları bastırabilecek büyüklüğe ulaşır. Aksi takdirde kültür bitkilerimizi tamamen kaybede-

bilir veya hiç verim elde edemeyebiliriz.  

 

Çapalamanın bir diğer amacı da toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamaktır. 

Doğal yağışlar veya sulama neticesinde toprak sıkışır ve yüzeyinde kaymak tabakası dediği-

miz geçirimsiz bir tabaka meydana gelebilir. Bu durum, özellikle ağır bünyeli topraklarda 

karşımıza çıkabilir. Böyle bir olay meydana geldiğinde, genç bitkilerin kökleri iyi gelişmez.  

 

Çapalamayı elle ve makine ile yapmak mümkündür. Elle çaplama sırasında derin ça-

palama yapılmamalı, bitkilerin kök boğazı kısımlarına çok yanaşılmamalı ve bitkilerin kök-

lerini oynatılmamalıdır. Aksi takdirde çapalamadan beklenen faydalara ulaşılamaz. Makine 

ile çapalama yapılacaksa, makinenin yetiştiriciliğini yaptığımız bitkiye uygun olmasına, çok 

derin işleme yapmamasına ve kültür bitkisine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.2. Gübreleme 
 

Başarılı bir gübreleme için, öncelikle toprak ve yaprak analizleri yapılmış olmalıdır. 

Toprak ve yaprak analizi yapılmadan yapılacak olan gübreleme çok faydalı olmayacaktır. 

Bitkilerin üretildiği bölgenin iklim ve toprak koşulları farklılık göstereceğinden, farklı yer-

lerde farklı gübrelemeler yapılabilir. Her bitki türüne özgüde gübreleme içeriği değişir. Top-

rak ve yaprak analizlerini bir bütün olarak değerlendirmek gereklidir. Toprak analizinde 

tespit edilmiş bir eksiklik varsa gübreleme ile bu yerine konur. Bazen toprak analizinde bitki 

besin maddesi vardır ancak alınamaz formdadır.  Bunu tespit etmenin en kolay yolu da yap-

rak analizidir. Bu tür durumda gübreleme değil, toprakta değişik formlarda bağlı olan besin 

maddelerinin alınabilir forma dönüştürülmesi için çaba sarf edilir.  

 

Toprakta organik madde içeriğinin yüksek olması istenen bir özelliktir. Bunu sağla-

mak için ya yeşil gübreleme yapılır veya yanmış çiftlik gübresi uygulanır. Çiftlik gübresinin 

mutlaka fermente olmuş olması gereklidir aksi takdirde beklenen faydaların hiç birisine 

ulaşmak mümkün olmayacaktır. Çiftlik gübresini dekara 2-4 ton gibi miktarda ve toprak 

hazırlığı aşamasından önce verilmesi tavsiye edilir. Böylece toprağa iyice karışmış olacaktır. 

Ayrıca toprakta bazı elementlerin noksanlığı ya da hiç bulunmaması durumunda da bitkide 

gelişimsel anomaliler oluşabilir. Bu durumda torak analizleri ve yaprak analizleri sonucuna 

göre toprağa ilave gübreleme yapılmalıdır. 

 

Gübre miktarı hesaplanırken ne kadar ürün hasat etmek istediğimizi belirlemeli ve ona 

göre gübreleme yapmalıyız.  

 

Toprağın pH konusu mutlaka dikkate alınmalı ve toprak analiz sonucundaki pH değe-

rine göre kireç veya kükürt ilavesi ile pH ayarlanmalıdır. Aksi takdirde gübrelerden istenilen 

oranda fayda elde edilemez. 

 

 

Resim 3.1: Gübrelerin toprakta hareketliliği 
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3.3. Sulama 
 

Bitkiden en iyi verimi almak için bitkinin ihtiyacı olan en iyi koşulları oluşturmalıyız. 

Sulama ihtiyacı çok sık aralıklarla olmasa bile gereklidir. Doğal yağışlar ve havanın serin 

gitmesi sulama işgücünü önemli ölçüde azaltmaktadır.  

 

Tohumları ekmeden önce arazi sulanarak tavlı hâle getirilmeli veya ekimden sonra iyi 

bir sulama yapılarak çimlenme için gerekli olan su sağlanmalıdır. Tohum çimlenmeye başla-

dığında su eksikliğinden dolayı gelişim devam edemeyebilir. Bitkinin ölmesi durumu ortaya 

çıkabilir. Tohum çimlenip, toprak yüzeyine çıkana kadar toprak tavını kaçırmayacak şekilde 

sulamalara devam edilmelidir. Ancak burada çok fazla sulama yaparak tohumların çürüme-

sine de sebep olunmamalıdır. Ölçü toprağın ne ıslak nede kuru olması değil, tavlı olmasıdır. 

 

Fidan dikiminden sonrada mutlaka can suyu uygulaması yapılmalı ve yağışlar başla-

yana kadar düzenli aralıklarla ve bitkiyi su stresine sokmayacak şekilde sulamalara devam 

edilmedir.  

 

Sulama yöntemi olarak salma, damlama ve yağmurlama sulama yöntemlerinden biri-

sini seçmek mümkündür. Safran bitkisinde damlama, nergis bitkisinde yağmurlama en çok 

tercih edilen sulama sistemleridir. Karanfil ağaçları her türlü sulamaya uygunlardır. 

 

Resim 3.2: Safran tarlasında damlama sulama sistemi 

 

3.4. Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik Bozukluklar 
 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde de diğer tüm bitkilerde olduğu gibi bazı hastalıklar 

oluşabilir. Yetiştikleri ortamda bitki gelişimini engelleyen zararlılar meydana gelebilir. Bu 

durumda gerekli zirai mücadelenin yapılması sağlanmalıdır. Özellikle fungal (mantari) has-

talıklar yaygındır. Safran soğanlarında kök çürüklüğü en sık karşılaşılan fungal hastalıktır. 

Fungusların verdiği zararı en aza indirmek ve kurtulmak için en etkili yöntem hastalıklı bit-

kilerin imha edilmesidir. Ayrıca çoğaltım yöntemlerinde kullanılacak bitki kısmının sağlıklı 

olmasına dikkat etmek de ilerde oluşabilecek hastalıklara karşı en iyi önlemdir. Fide, fidan 

ve soğanların hastalıklardan arınmış olması gerekmektedir. Soğanlar dikimden önce sterilize 

edilebilir. 
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3.5. Çiçeğinden Yararlanılan Bazı Bitkilerde Bakım İşlemleri 
 

3.5.1. Nergis Bakımı 
 

Nergis dikimi yapılacak arazide yanmış çiftlik gübresi kullanılacaksa ilk toprak işlemi 

yapılmadan önce gübre araziye verilmelidir. Nergislerde çiftlik gübresi kullanılırken çok 

dikkat etmek gerekir. İyice yanmamış gübre kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı ve dekara 2 

tondan fazla gübre kullanılmamalıdır. Çiftlik gübresi bir önceki ürüne kullanılmış olması 

hâlinde daha tehlikesiz ve yararlı olur. Çiftlik gübresinin yararının besin değerinden çok 

topraktaki nemi koruması ve toprağa gevşek yapı kazandırmasından kaynaklandığı anlaşıl-

mıştır. Bu bakımdan uygun alanlarda gerektiğinde torf miktarları için toprak analizi yaptırı-

lıp tavsiye alınması en uygun yoldur. Böylece hem en fazla ürün alınacak hem de gereğinden 

fazla gübre kullanmaya gerek kalmayacaktır. Yapılan araştırmalarda 1 da alanda 40000 bitki 

için 25 kg N, 6,2 kg P, 21 kg K ve 8,4 kg Ca kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Buradan 

hesaplanacak gübre miktarının yarısı dikimden önce yarısı ilkbaharda verilmelidir. Nergis 

yetiştiriciliği için toprakta yeterli miktarda fosfor ve potasyum bulunmasını gerektirir. Azo-

tun fazlası tehlikelidir. Potasyum soğanın gelişmesi, irileşmesi ve dayanıklılığı için, fosfor 

ise kök ve çiçek gelişmesi için gereklidir. Yaprak gelişmesi için gerekli olan azot ise fazlalığı 

durumunda zayıf ve gevşek doku oluşturacağından bitkiyi dış etkenlere karşı hassas duruma 

getirir.  

 

Nergiste bakım işleri için dikimden sonra sulama, ot alma ve çapalama yapılmalıdır. 

Yapılacak sulama, toprak ve yağmur durumları dikkate alınarak gün aşırı yapılmalıdır. Ağus-

tos-eylül aylarında yapılacak sulama ise dinlenme periyodunu kırarak erken çiçek elde edil-

mesini sağlar. Sulama genel olarak yağmurlama sulama sistemi ile yapılır. Bazen de hortum-

la belli bölgelerin sulanması şeklinde de yapılır.  

 

Çiçeklenme zamanına kadar yapılacak çapalama bitkinin gelişmesini sağlayacağından 

haftada bir ya da en az 10 günde bir çapalama yabancı ot olmasa bile yararlıdır.  

 

Soğanı için yetiştirilen nergislerde tohum alınmayacaksa, çiçek solmaya başlarken ko-

parılmalıdır. Çiçeklenme zamanından sonra yapraklar bir süre daha yeşil ve aktiftir. Yaprak-

lar ne kadar süre yeşil ve aktif kalırsa soğan o derece iri ve sağlıklı olur. Yapraklar sararıp 

hafiflemeye başlayınca fazla gecikmeden toplanıp yakılmalıdır. Yaprakların koparılmasıyla 

toprak yüzünde soğana ulaşan delikler meydana gelir. Nergis sinekleri buralardan kolayca 

soğana ulaşarak yumurtalarını bırakır. Bu sebeple yaprak toplanmasından hemen sonra alan 

tırmıklanarak bu delikler kapatılmalıdır.  

 

Bitkilerde hastalık ve zararlı görüldüğünde hemen mücadeleye geçilmelidir. 
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Nergisin iki önemli zararlısı vardır. 

 

Bunlar;  

 

 Nergis soğan sineği: Genel olarak % 1-3 oranında yoğunluğa sahip olduğunda 

zarar oranı çok önemli değildir. Ancak yoğunluğun daha fazla olduğu yerlerde 

soğanın yapısında bozulmalar meydana gelir ve soğanın çürümesine neden olur.  

 Soğan nematodu: Oldukça hızlı yayılır. Sulanan tarlalarda 1-2 yıl içinde 

tükenir. Bu tarlaya tekrar nergis dikildiğinde hastalık tekrar ortaya çıkar. İlaçlı 

mücadelesi zor ve etki oranı tartışılır olduğundan tarlaya dikilen soğanların 

temiz ve hastalıksız olmasına özen gösterilmelidir. Genel olarak mücadelesinde 

bol toprak işlemesi ve güneşlenme yanında toprak fumigasyonu ve granül 

ilaçlar kullanılır. Nematodlu nergis tarlasında yapraklarda yer yer sararma ve 

kıvrılmalar, şekil bozukluğu ve mozaikleşme görülür. Bunun yanında 

soğanlarda yumuşama ve kök teşekkülünde azalma meydana gelir. 

 

Resim 3.3: Nergis soğanı sineği ve soğanda sinek larvası 

3.5.2. Safran Bakımı 
 

Safran yetiştiriciliği oldukça zor bir tarımsal süreçtir. Ürünü almak zaman ister. Çünkü 

safran dikildikten bir yıl sonra çiçek açmaktadır. Çiçekler iki yıl süresince toplandıktan sonra 

bitki sökülmektedir ve yüz bin çiçekten toplanan tepeciklerin ağırlığı sadece 1 (bir) kilog-

ramdır. Genel olarak safrana ekim nöbetinde yer verilmez. Bir tarladan üç yıl üst üste yarar-

lanılır. Üçüncü yılın sonunda tarla bozulur. Bozulan tarladan soğanlar sökülür, sağlam ve iyi 

olanlar seçilir ve dikim zamanına kadar muhafaza edilir. Soğanların sökümü genellikle çapa 

veya bel ile yapılır. Haziranın ikinci yarısında genelde gün dönümü olan 21 Haziranda so-

ğanlar topraktan çıkarılmakta, başka alanda bir yıl önceden hazırlanmış olan tarlaya, 20 

Ağustostan itibaren tekrar dikim yapılmaktadır. 

 

Soğanlar tarlaya dikilmeden önce yetiştiriciler tarafından hastalık bulaşmasın diye dış 

kısımdaki kahverengi kabuklardan arındırılmaktadır. Aynı tarlaya 6-7 yıl sonra tekrar safran 

dikilebilir. Safran yetiştirilen topraklarda özellikle organik madde zenginliği şarttır., Topra-

ğın havalandırılması, drenajı ve suyun temini gibi uygun koşullar sağlanmalıdır. Bunlar bit-

kinin gelişimi için önemlidir. Üretimin temel amacı daha çok çiçek elde etmektir. Safran 

bitkisi için fazla gübreleme gerekmez.  
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Çünkü fazla gübreli topraklar ürünün kalitesinde etkili değildir. Ancak zamanında ve 

uygun dozlarla yapılan gübrelemeler verimi olumlu etkiler. Yetiştiği yerde yıllık yağış yeter-

li olmalıdır. Yetişme döneminde yapılan düzenli sulama ürün miktarını artırmaktadır. Bitki-

nin çiçeklenme zamanında havanın nispi neminin az olması istendiğinden bu devrede sulama 

yapılmaz.  

 

Dünya da safran bitkisinde bazı zararlılar fungal hastalıklar oluşturur. Bunlar bitkide 

kök çürüklüğü denen hastalığa neden olurlar. Ancak safranın bu hastalıklarının ülkemizde 

görüldüğüne dair bir kayıt yoktur. Bazı böcekler safran soğanlarına girerek soğanlara zarar 

vermektedir. Soğanların sökümünde biraz erkenci davranılırsa soğanlar sağlıklı kurtarılabilir. 

Haziran ayı beklenmeden mayıs sonlarında veya haziran başında soğanların sökülmesi ile 

böcek zararından soğanları kurtarmak mümkündür. Safran zararlıları arasında köstebekler, 

tavşanlar ve toprak kurtları da bulunur ve bunlar da soğanı tahrip etmektedir. Safrana en 

fazla tavşanlar zarar vermektedir. Safran soğanlarını çok seven tavşanlar toprağı kazarak 

soğanları yemekte ve önemli ölçüde tahribat yapmaktadır. Toprak kurtlarının da zararları söz 

konusudur. Bunlarla mücadele için soğanlar hastalıksız tarlalardan alınmalıdır. Sağlıklı so-

ğanların dikilmesi ile bu zararlardan kurtulanılabilir. Ayrıca soğanlar dikilmeden önce en 

dıştaki koruyucu kınları soyularak ve içinde % 5’lik bakır sülfat çözeltisi bulunan suya batı-

rılarak sterilize edilebilir. Böylece hastalıksız bitkiler elde etmek de mümkün olur. 

 

3.5.3. Karanfil Bakımı 
 

Karanfil ağacı yetiştiriciliği ülkemizde yaygın değildir. Yalnızca seralarda ya da bazı 

bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Karanfil ağacı organik gübreyi sever. Orga-

nik gübre ağaçların etrafında kazılan siperlerde yağışlı sezon başında tek doz olarak uygula-

nabilir. Ticari gübre ise bitkinin ½ m civarında kazılan sığ siperlerde Mayıs-Haziran ve Ey-

lül-Ekim aylarında iki eşit bölünmüş doz hâlinde uygulanmalıdır. Ticari gübre ağaç başına 

ilk yıllarda yaklaşık 15 g azot ve 18 g fosfor, 50 g potas uygulanır. Olgun ağaçlara (15 yıl-

lık), organik gübre 40-50 kg uygulanır ve 250 gram fosfor, 300 gram azot, 750 gram potas-

yum olarak ticari gübre uygulanmaktadır.  

 

Kış şartlarında dökülen yapraklar nedeni ile ağaçlara malçlama yapmak faydalıdır. 

Ölü veya hastalıklı sürgünler bir- iki yıl da bir çıkarılmalıdır.  

 

Karanfil verimi, toprak tipine ve ağaç yaşına bağlıdır. Ağaçların bulunduğu arazinin 

gölgelenmesi ile de ilgilidir. Tomurcuklar hasattan sonra çiçek sapı koyu kahverengi olana 

kadar güneşte 4 ile 6 gün kurutulur.  

 

Karanfil fidanlarında solgunluk hastalığı ciddi bir sorundur. Etkilenen fidanın gevşek, 

doğal ve parlak olan yaprakları sarkma eğilimine girer sararır ve sonunda ölür. Virüslü bitki-

ler hastalığın yayılmasını arttırdığından bunların kaldırılıp imha edilmesi gerekir. Yaprak 

dökülmesi, yaprak çürümesi, yaprak lekeleri ve tomurcukların erken olgunlaşması gibi farklı 

hastalıklarda karanfil ağaçlarında görülebilir. Etkilenen ağaçların yapraklarına ilaç püskürtü-

lerek kimyasal mücadele edilmelidir. Emici böcekler bitki öz sularıyla beslenerek sürgünle-

rin ve yaprakların solmasına ve yaprak üzerinde sarı lekelerin oluşmasına neden olarak has-

talık oluşturur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde bitkiye göre çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde 

toprak işleyiniz. 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde hangi amaçla 

toprak işleyeceğinizi belirleyiniz. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Amaca uygun şekilde toprak işlemenizi yapınız.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza ediniz. 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde 

çapalamayı gerçekleştiriniz. 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde hangi amaçla 

çapalama yapacağınız belirleyiniz. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Amaca uygun şekilde çapalama işleminizi 

gerçekleştiriniz.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza ediniz. 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde 

gübreleme yapınız. 

 Seçtiğiniz bitki için toprak analizi yaptırınız. 

 Toprak analiz sonucuna göre gübre 

miktarlarınızı ayarlayınız. 

 Gübrelerin atılma dönemlerini, yöntemlerini ve 

gerekli ekipmanları belirleyiniz. 

 Gübreleme için iş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Zamanı geldiğinde taban ve üst gübrelemeyi 

yapınız. 

 Örnek alarak analizi yaptırınız ve sonuçlarını 

değerlendirerek, gerekli tedbirleri alınız. 

 Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde 

sulama sistemini kurunuz. 

 Seçtiğiniz bitki için su gereksinimini ve sulama 

yöntemini belirleyiniz. 

 Sulama ile ilgili iş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Seçtiğiniz sulama yöntemine göre gerekli alt 

yapı koşullarını (plan, proje, tesis) sağlayınız. 

 Sulama zamanlarını belirleyiniz. 

 Sulamaları gerçekleştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Toprak işlemelerde derinlik 5–10 cm gibi yüzeysel olmalıdır. 

2. (   ) Elle çaplama sırasında derin çapalama yapılmamalı, bitkilerin kök boğazı kısımla-

rına çok yanaşılmamalı ve bitkilerin köklerini oynatılmamalıdır. 

3. (   ) Nergis yetiştiriciliğinde, potasyum soğanın gelişmesi, irileşmesi ve dayanıklılığı 

için gerekli bir elementtir. 

4. (   ) Safran yetiştiriciliğinde genel olarak ekim nöbeti uygulamaları yapılır.  

5. (   ) Karanfil ağaçlarına, ticari gübre bitkinin ½ m civarında kazılan sığ siperlerde Ma-

yıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında iki eşit bölünmüş doz hâlinde uygulanmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Safran bitkisinin sulanmasında genellikle ………………… sulama sistemi tercih edi-

lir. 

7. Safran soğanları dikilmeden önce en dıştaki koruyucu kınları soyularak ve içinde % 

5’lik …………………. çözeltisi bulunan suya batırılarak sterilize edilebilir. 

8. Nergis bitkisinin 2 önemli zararlısı vardır. Bunlar; …………………….. ve 

…………………… dır. 

9. Karanfil fidanlarında …………………….  hastalığı ciddi bir sorundur. 

10. …………………… bitkisinde, pembe, açılmamış ve eugenol bakımından zengin çi-

çek tomurcukları elle seçilerek hasat edilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde genel bir sorun olan yabancı otlarla kimyasal mü-

cadele yapınız. 

 

 Yabancı otlarla kimyasal mücadele 

 

Malzemeler 

 

 Sırt pompası 

 Kişisel koruyucu donanım 

 Kova  

 Tespit edilen yabancı ot için insektisit 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kişisel koruyucu donanımı kullanıyor musunuz?   

2. Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?   

3. Karışımı homojen hâle getirdiniz mi?   

4. Karışımı sırt pompasına koyarak, bütün bitkiyi ıslatacak şekilde uygu-

ladınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.    
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma işlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan çiçeğinden yararlanılan bitki üreten işletmelerin hasat 

yöntemlerini ve kriterlerini araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan çiçeğinden yararlanılan bitki üreten işletmelerin ürünü 

pazara nasıl sevk ettiklerini öğreniniz. 

 Bölgenizde bulunan çiçeğinden yararlanılan bitki üreten işletmelerin depolama 

yapıp yapmadıklarını araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan çiçeğinden yararlanılan bitki satan işletmeleri ziyaret 

ederek bu bitkilerin nasıl ne koşullarda pazarda bulunduğunu tespit ediniz. 

 

4. ÇİÇEĞİNDEN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

HASAT VE KURUTMA 
 

4.1. Çiçeğinden Yararlanılan Bitkilerde Hasat 
 

Hasat: Bir tarım ürününün zamanı geldiğinde yetiştirildiği bağ, bahçe, tarla veya ara-

ziden toplanmasıdır.  

 

Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde genelde elle toplama yapılmakla birlikte, bazı ülke-

lerde özel tarım ekipmanlarıyla toplama işlemi yapılmaktadır. Bir bitkisel drogun biyoaktif 

madde bakımından mümkün olduğu kadar zengin olması için bitkinin hasat yöntemi ve za-

manı çok önemlidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerde eğer çiçeğinden yararlanılan bir bitkiyi 

hasat edeceksek, çiçekler açtıktan sonra toplanır. Çiçek hasadı oldukça dikkatli yapılmalıdır. 

Genelde elle tek tek hasat tercih edilir. Safran bitkisinin çiçekleri çok değerlidir. Çiçeklerde 

bulunan stigmalar tıbbi ve aromatik açıdan değerlendirileceğinden stigmaların zarar görme-

den hasat edilmesine özen gösterilmelidir. Eğer doğada kendiliğinden yetişen nergis gibi 

bitkilerden hasat edeceksek; türlerin neslini devam ettirmesi için gereken özen gösterilmeli, 

sürdürülebilir bir doğa anlayışı ile ihtiyaçtan fazla toplama yapılmamalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Çiçeğinden Yararlanılan Bitkilerin Kurutulması 
 

Kurutma işleminin hedefi, ürün kalitesinde herhangi bir bozulmaya imkân vermeden 

ürün nemini en kısa sürede ve en az enerji harcayarak son nem değerine düşürmektir. Taze 

materyal çok kısa zamanda bozulur. Bu sebeple eğer bitkinin çiçeklerinden kuru şekilde 

faydalanacaksak en kısa zamanda kurutma işlemi yapılmalıdır. Çiçek bitkinin nazik generatif 

organıdır. Bu nedenle kurutma esnasında çok dikkatli olunmalı çiçekten elde edilecek mater-

yalin maksimum kalitede olmasına özen gösterilmelidir.  

 

Tıbbi ve aromatik bitkiler için uygun kurutma yönteminin seçimi başarılı kurutma için 

en önemli aşamadır. Kurutma esnasında, çiçek içeriğindeki nemi kaybeder. Kurutma için 

seçilecek yol, kurutulacak materyalin cinsine ve taşıdığı etkin maddelerin durumuna göre 

belirlenir. Ancak, enzimlerin en etkili olduğu ısının 35-50 °C arasında bulunduğunu göz 

önüne alınarak, kurutma esnasında materyalin bu ısıda çok kısa bir süre kalmasına özellikle 

dikkat edilmelidir. Kurutma bu derecenin altına veya üstüne çıkılmadan yapılmalı ve özellik-

le açık havada ve gölgede yapılan kurutma tercih edilmelidir. İçerdikleri nem oranına göre 

bitki çiçeklerinin kurutma süreleri farklılık göstermektedir. Kurutma yöntemlerinden, her-

hangi birisi bitki çeşidine, iklim şartlarına ve maliyetine göre tercih edilebilir. Bu yöntemler; 

güneşte kurutma, gölgede kurutma, cam mekân içinde kurutma ve sıcak hava ile kurutma 

olarak sayılabilir. 

 

4.3. Yaprağından Yararlanılan Bazı Bitkilerde Hasat ve Kurutma 

İşlemleri 
 

4.3.1. Nergis  
 

Çiçekleri, çiçek üzerindeki zarımsı kılıf yarıldığı andan itibaren toplanmalıdır. Çiçek-

ler daha sonra açabilir. Bu nedenle toplamak için açmasını beklemek gereksiz ve zararlıdır. 

Nergis çiçekleri çok hassas çiçeklerdir. Çiçeklerinden yararlanacaksak çiçekler el ile toplan-

malıdır. Uygun bir zeminde güneş ışığına doğrudan maruz bırakılmadan kurutmaya alınır.  

 

Nergis soğanları 17-18 °C'de muhafaza edilebilir. Sıralar hâlinde dikilmiş nergis so-

ğanları bel veya pullukla toprak ters çevrilerek toprak üzerine çıkarılır. Nergis sineğinin yu-

murta koymasına fırsatı vermeden toprak silkelenir. Soğanlar en kısa zamanda gölgeli, hava-

dar, sinek teli ile korunmuş bir yerde kurutulur. Kurutma işlemi Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde 

1 - 2 gün diğer bölgelerde ise 2–3 haftada gerçekleşir. Kurutulmuş soğanların, beyaz, aktif 

pullarına ulaşmamak şartıyla kabukları kısmen soyulur. Soğanın eski kuru kökleri koparıla-

rak temizlenir. Hastalık ve zararlılara bulaşmış soğanlar uzaklaştırılır. Söküm işlemi tercihen 

iki yıl, bazen de üç yılda bir yapılır.  

 

Uçucu yağ elde edilmesi için toplam çiçek verimine ait herhangi bir veriye rastlanıl-

mamıştır. Tahmini yeşil veriminde, çiçek miktarının 108-798 kg/da arasında değiştiği bu-

lunmuştur. Ancak iyi gelişmiş bir alanda bu verimlerden çok daha yüksek çiçek miktarı elde 

edilebilir. 
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Resim 4.1: Hasat edilmiş nergis 

 

4.3.2. Safran  
 

Safranın hasat zamanı çiçeklenme devresi olup, yılın iklim şartlarına göre genellikle 

Ekim ayına rastlar, bazen Kasımın ilk yarısına kayabilir. Hasat 15-20 gün sürer. Safranın 

hasadı çok yorucudur ve genellikle 2 kademede yapılır. İlkönce yağışlı olmayan günlerde 

sabah erkenden henüz açmamış tomurcuklar dikkatle kopartılarak sepetlere konur. Sonra bu 

tomurcuklar gölge bir yere getirilerek açması için tekrar serilir. İkinci işlem açılmış çiçekler-

de tepeciğin alınmasıdır. Tepecik küçük bir makasla ve tepecik parçalarının ayrıldığı yere 

yakın kısımdan kesilir. Kesilen parçada kalan dişicik borusu ne kadar kısaysa kalite o kadar 

iyi, uzunsa o kadar kötüdür. Davutobasında çiçeklerin hasat zamanı 25 Ekim-15 Kasım ara-

sıdır. Sabahın erken saatinde, toplanma kolaylığı nedeniyle çiçekler henüz açmadan toplan-

makta, kapalı mekâna getirilen çiçeklerin yaprakları açılarak dişi organ (tepecik) ve erkek 

organlar birlikte çıkarılmaktadır. Tepecikler arasında erkek organların da bulunması kaliteyi 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Hasat edilen tepeciklerin kurutulması da ayrı bir önem taşımaktadır. Davutobası'nda 

erkek organlarla birlikte toplanan tepeciklerin kurutulma işlemi geleneksel yöntemlerle ya-

pılmaktadır. Öncelikle tepsilere balmumu eritilerek dökülmekte ve ince bir tabaka oluştura-

cak şekilde tepsi yüzeyinde yayılmaktadır. Hatta bazen kurutulmakta olan ürünün üzerine 

eritilmiş balmumu dökülür. Daha sonra erkek organlarla karışık olan tepecikler tepsiye dö-

külmekte ve tepsi yanmakta olan soba üzerinde 10-20 cm yüksekte meyilli bir şekilde tutula-

rak kurutma işlemi yapılmaktadır. Tepsinin iç yüzeyinin balmumu ile astarlanmasının, ku-

rutma işlemi sırasında materyalin tepsiden kayıp dökülmemesi için yapıldığı söylenmektedir. 

Ancak kurutma işlemi sırasında, dişi ve erkek organlar da balmumu ile astarlanmaktadır. 

Balmumunun tepecikleri astarlamasının, uzun süre koruyucu etkisinin olabileceği düşünüle-

bilir. Burada belirtilmesi gereken husus, tepeciklerin erkek organlarla karışık olması ve ayrı-

ca, balmumu ile astarlanmalarının kalitenin önemli ölçüde düşmesine sebep olmasıdır. Bu 

şekilde verim biraz artar ancak, kalite çok düşer. Bu geleneksel fakat iyi olmayan kurutma 

metodu ülkemizin safran ticaretinde rolünün kaybolmasında en etkili faktör olmuştur. 
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Kurutma, kurutma dolaplarında veya üzerine kâğıt koyarak ekmek fırınlarında da ya-

pılabilir. Kurutma işlemi tepecikler iyice sertleşinceye kadar takriben 40-50 dk. sürer. Kuru-

tulmuş ürün şişelere veya tahta kutulara konularak muhafaza edilir. Daha önceleri Hindis-

tan'da da geleneksel işleme metotlarının kullanılması, uluslararası standartlara uyulmaması, 

toz ve polenlerle kirlenme olması ve düşük oranda pigment içermesi gibi temel yetersizlikler 

nedeniyle, üretilen safranın kalitesi düşük olmuştur. Daha sonra çiçek hasat ediciler, hava 

tasnif ediciler, tepecik ve erkek organları ayırıcılar, ışıklı (solar) kurutucular gibi aletler ta-

sarlanarak, laboratuvarlarda ve safran yetiştirilen alanlarda denenmiştir. Denemeler sonu-

cunda işlem ekipmanları, yetiştiricilere tanıtılmıştır. Aletlerin kullanıma girmesiyle işçi mas-

raflarından önemli tasarruf sağlanmış ve daha kaliteli ürün yetiştirilmesine başlanmıştır. 

 

 

Resim 4.2: Kurutulmuş safran çiçeği, erkek organı (stigma) ve safran tozu 

 

Safranın verimi yıldan yıla değişir. 3 yıl faydalanılan bir tarlada verim ilk yıl dekara 1 

kg kuru tepeciktir. İkinci yıl verim 2-4 kg/dekara yükselir ve 3. yıl tekrar azalarak 1-1,5 

kg/dekara düşer. Ortalama 80-120 bin çiçekten 5 kg yaş tepecik, bundan da 1 kg kuru ürün 

alınır. Çiçek verimi 80-90 kg/da olup, günde 2,5-3,5 kg çiçek /da toplanır. Bir kadın işçi 

saatte 50-60 gr tepeciği çiçekten ayırabilir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında safranın 

yetiştiriciliğinin çok zahmetli olduğu, ancak küçük arazilerde yapılabileceği kolayca anlaşı-

labilir. Safranın düşük verimi ve yoğun emek istemesi onun dünyanın en pahalı baharatı 

olmasının başlıca sebepleri arasındadır. 

 

Gerek dünyada gerekse bizde safrana ait standartlar olmasına rağmen çok pahalı bir 

drog olduğundan, hile ve tağşişler yapılmaktadır. Tarihte de buna dair kayıtlar vardır. Hatta 

dünyada safran kadar hiçbir droga bu kadar çok hile yapılmadığı belirtilmektedir. Bundan 

dolayı Orta Çağda Almanya ve İsviçre’de safrana hile yapanlar ölümle cezalandırılıyorlardı. 

 

Safrana yapılan hileleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

 Safran tepecikleri içerisine başka bitki parçaları koymak suretiyle bütün hâldeki 

ve toz edilmiş safrana başlıca aspir, yalancı safran çiçekleri, başka bitki 

rizomları, sarımantarlar veya safranın tepeciği alınmış dişicik boruları 

katılmaktadır. 
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 Aspir çiçekleri ile yapılan hile en yaygın olanıdır. Ülkemizde de baharatçılarda 

safran diye satılan ürünün büyük bir çoğunluğu yağ emdirilmiş aspir çiçeğidir. 

 Boyanmış organik maddeler, et lifleri, domuz yağı, nişasta, balmumu, elma 

veya diğer şuruplar ve yağlar da yapılan hileler arasındadır. Balmumunun bizde 

kullanıldığını ve safran ihracatımızı olumsuz yönde etkilediğini yukarıda 

belirtmiştik. 

 Tebeşir, zımpara, sodyum sülfat, ince kum gibi inorganik maddeler. 

 Boyası alınmış ve kimyasal boyalarla tekrar boyanmış safran tepeciklerinin 

tekrar kullanılması. 

 

Resim 4.3: Safran çiçeğinden stigma çıkarılışı ve kurutulmuş safran sitigmaları 

 

4.3.3. Karanfil 
 

Karanfil bildiğimiz süs karanfil çiçeğinden farklıdır. Yaz kış yeşil kalan yaprakları, 

meşin gibi serttir. Çiçekleri pembedir ve kiraz çiçekleri gibi demet hâlinde bulunurlar. Bu 

çiçeklerin kurutulmuş tomurcukları “karanfil” adını alır. Karanfil tomurcuklarının toplanma-

sına çiçek açma dönemine girilmeden başlanır. Çiçek tomurcukları yeşilden pembe rengine 

dönemeye başladığında toplanmaya başlanır. Kaliteli karanfil elde edilmesi buna bağlıdır. 

Ancak günümüzde tomurcukları çiçek açtıktan sonra kuruyup yere dökülenler dahi toplanıp 

ticari amaçlı kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 4.4: Hasat zamanı gelmiş karanfil tomurcukları 
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Toplanan tomurcuklar uygun koşullarda kurutulur. Kurutulmuş tomurcuklar, 10 mm 

boyunda, çiviye benzer şekilde, ovaryumu hafif dört köşeli, dört taç ve çanak yaprağından 

meydana gelmiş olup, kırmızı-kahverengidir. Çiçek sapları da karanfil adıyla satılmakta an-

cak ikinci kalite ürün sayılmaktadır. 

 

Karanfile koku ve lezzetini veren “eugenol” adındaki bir uçucu yağdır. Kurutulmuş 

tomurcuklar ezilip su buharı distilasyonuna tâbi tutulursa % 14-20 kadar karanfil esansı deni-

len uçucu yağ elde edilir. Bu uçucu yağda % 80-90 kadar eugenol ve %3 kadar da asetil eu-

genol bulunur. 

 

Resim 4.5: Kurutulmuş karanfil tomurcukları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma işlemini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Belirlediğiniz bitkinin hasat zamanı 

ve yöntemini belirleyiniz. Hasatta 

kullanılacak malzemeleri temin 

ediniz. 

 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin hasat zamanını 

belirleyiniz. 

 Hasatta kullanacağınız malzemeleri tespit ve 

temin ediniz. 

 Gerekli malzemeleri bir gün öncesinden temin 

edin ve bahçeye getiriniz. 

 Hasat için gerekli işçi teminini yapınız. 

 Hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve 

önlemler konusunda işçileri uyarınız. 

 Ürününüzü belirlediğiniz dönemde uygun 

şekilde hasat ediniz. 

 Belirlediğiniz bitkide kurutma 

yöntemini seçiniz ve kurutma 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 Hasat ettiğiniz ürünü göndereceğiniz yeri 

tespit ediniz. 

 Ürünü göndereceğiniz yere göre ambalaj 

malzemesini seçiniz. 

 Seçtiğiniz malzemenin ürünün özelliklerine ve 

standartlara uygun olmasını sağlayınız. 

 Ürünü depolamak gerekiyorsa uygun 

koşullarda depolayınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çiçeğinden yararlanılan bitkilerde genelde elle toplama ile hasat yapılır. 

2. (   ) Doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yaprak hasat edeceksek; türlerin neslini 

devam ettirmesi için gereken özen gösterilmelidir. 

3. (   ) Nergis soğanları 40-50 °C'de muhafaza edilebilir. 

4. (   ) Safranın hasat zamanı çiçeklenme devresi olup, yılın iklim şartlarına göre 

genellikle Ekim ayına rastlar, bazen Kasımın ilk yarısına kayabilir. 

5. (   ) Karanfil ağacında hasat çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. ……………………… çiçeklerinin haşatından sonra boylama işleminin ardından çi-

çekler 5’li veya 10’lu demetler hâlinde bağlanır. 

7. Karanfil tomurcuklarının toplanmasına …………………. dönemine girilmeden başla-

nır. 

8. Balmumunun tepecikleri astarlamasının ve uzun süre koruyucu etkisinin olabileceği 

düşünüldüğünde ……………………… çiçeklerinin kurutulmasında balmumundan 

yararlanılır. 

9. Ülkemizde de baharatçılarda safran diye satılan ürünün büyük bir çoğunluğu yağ em-

dirilmiş ………………. çiçeğidir. 

10. Bir bitkisel drogun biyoaktif madde bakımından mümkün olduğu kadar zengin olması 

için bitkinin …………………….. ve ………………….. çok önemlidir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.  

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında çiçeğinden yararlanılan bitkileri yetiştirmek için aşağıda liste-

lenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucu-

ğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çiçeğinden yararlanılan bitkileri belirlediniz mi?   

2. Bu bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum ve meyve özelliklerini 

gözlemleyebildiniz mi? 

  

3. Bölgenizde hangi bitkinin çok yetiştirildiğini tespit ettiniz mi?   

4. Seçtiğiniz bitkinin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu araştır-

dınız mı? 

  

5. Karlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından uygun olan bit-

kiyi belirlediniz mi? 

  

6. Saksılara harcı doldurdunuz mu?   

7. Harç doldurduğunuz saksıya tohumunuzu ektiniz mi?   

8. Ekim sonrası sulama yaptınız mı?   

9. Saksılarda  ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle kapat-

tınız mı? 

  

10. Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?   

11. Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave ettiniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 nergis soğanları 

7 karatenoit 

8 safran 

9 karanfil 

10 eugeneol 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 mayıs-ağustos 

7 soğan dikim makinesi 

8 safran 

9 tohumlar 

10 tohumla/gövde çelikleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 damlama 

7 bakır sülfat 

8 soğan sineği/ nematodu 

9 solgunluk 

10 karanfil 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 nergis 

7 çiçek açma 

8 safran 

9 aspir 

10 
hasat yöntemi ve 

zamanı 
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