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MODÜLÜN ADI

Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeler

MODÜLÜN SÜRESİ

40/27

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye, çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Ekonomik önemi olan çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerin farklarını ayırt edebileceksiniz.
2. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin
iklim ve toprak özelliklerine uygun olarak ekim-dikim
yapabileceksiniz.
3. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin
iklim ve toprak özelliklerine uygun olarak bakım
yapabileceksiniz.
4. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, hasat
kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat sonrası
işlemleri yapabileceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
sera, laboratuvar, atölye).
Donanım: Enginar, bamya, karnabahar, afiş, broşür,
kürek, projeksiyon cihazı, internet, toprak, çiftlik gübresi,
torf, perlit, kum, çakıl, talaş, cocopeat, elek, kürek,
enginar, bamya, karnabahar, traktör, toprak hazırlama alet
ve makineleri, ilaçlama alet ve ekipmanları, bitki bakım
alet ve makineleri, traktör, BGD, zirai kimyasallar, sulama
ekipmanları, hasat alet ve ekipmanları, projeksiyon cihazı,
ambalajlama ürünleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemiz bulunduğu iklim koşulları itibari ile birçok tarımsal ürünün yetiştirilmesine
olanak veren bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca ülkemizdeki nüfusun önemli bir kesimi, hâlâ
tarım iş kolundan geçimini sağlamaktadır. Dünyada meydana gelen hızlı nüfus artışı, küresel
ısınma, önüne geçilemeyen erozyonlar gibi birtakım olumsuz değişimlerden dolayı, tarımın
önemi gelecek yıllarda artarak devam edecek ve insanların beslenme ihtiyacı en önemli
sorunlar arasında yer alacaktır. Gelecek yıllarda, tarımsal üretimi sürdürülebilir olan ve daha
çok üreten ülkeler daha başarılı olacaktır.
Ülkemizde kırsal alanda yaşayan, tarımsal ürünler üreterek yaşamını sürdürmeye
çalışan kesimin gelir dağılımından daha fazla pay alması için daha doğru kararlar vermesi,
uygulamaları zamanında ve eksiksiz yapması, araştıran, sorgulayan ve geliştiren bir kimlik
kazanması gerekmektedir. Bu sayılan niteliklere kavuşulması için üretici ve üretici
olacakların daha çok araştırması ve araştırmacı kimliklerini muhafaza etmeleri gereklidir.
Bu modül ile size ülkemizde uzun yıllardır yetiştirilen ve kültürü ülkemizde uzun
yıllar olsa da üretimi çeşitli nedenlerle yaygınlaşmamış sebzeleri tanıtmaya ve üretimi ile
ilgili ipuçları vermeye çalışılmıştır. Sizlerin burada verilen bilgileri kullanarak ve daha
fazlasını elde etmek için araştırarak üretime başlamanıza aracı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Ekonomik önemi olan çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin farklarını ayırt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan sebze üreten tarımsal işletmelerin, hangi tür sebzeler
yetiştirdiklerini belirleyiniz.



Bu işletmelerden hangilerinin çiçekleri ve çiçek tablası yenen sebzeleri
yetiştirdiklerini ve onlar için ekonomik önemini araştırınız.

1. ÇİÇEK VE ÇİÇEK TABLASI YENEN SEBZELER
1.1. Önemli Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeler
Kışlık sebzeler içerisinde yer alan sebze grubudur. Kış ve ilkbahar aylarında sofralarda
yer alan, yemek ve salata malzemeleri arasında kullanılan sebzelerdir. Çiçek ve çiçek tablası
yenen sebzeler denildiği zaman, çiçekleri veya çiçek tablalarının sebze olarak
değerlendirileceği düşünülmelidir.
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler grubunda karnabahar, brokoli, enginar ve bamya
yer almaktadır. Bu sebzelere bakıldığında birbirlerinden farklı familya içerisinde yer
aldıkları görülecektir.
Bu sebzelerin tüketilen kısımlarının elde edildiği dönem çoğunlukla kış aylarına denk
gelmesinden dolayı, alışılageldiği üzere kışlık sebzeler olarak da isimlendirilmektedir. Kış
mevsimi dışında yetiştirmek istediğinizde sebzelerin, çiçek ve tohum oluşturmak üzere
hemen bir sap çıkardıkları ve üretim amaçlarının dışına çıktığı görülecektir. Ayrıca sap
çıkarmaları gecikse bile yeme kaliteleri düşecek, dokular sertleşecek ve lifli bir yapı
kazanacak, tatlarında içerdikleri kimyasallara bağlı olarak acılaşma ve olumsuz yönde bir
kalite değişimi yaşanacaktır ancak bamyanın yetiştirilmesi yaz aylarına denk gelmektedir ve
her ne kadar kışlık sebze grubu içerisine yazılsa da yaz döneminde yetiştirilmektedir.
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1.2. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin Ekonomik Önemi
Yukarıda isimleri verilen çiçek ve çiçek tablasından faydalanılan sebzelerin, kış ve yaz
döneminde taze tüketim ve endüstriye yönelik olarak üretimleri gerçekleştirilmektedir.
Bunların içerisinden enginar ülkemizde çok az miktarda ve sadece belli bölgelerde
yetiştirilmektedir. Ancak pazarlama olanakları sağlanarak üretildiğinde ekonomik önem arz
edecek bir üründür. Bu ürün grupları içerisinden, karnabahar ve brokoli kışın aranan ve talep
gören malzemeler arasındadır. Bamya yazın pazarlarda aranan ve tüketiciler tarafında sürekli
talep edilen bir üründür.
Sebze yetiştiriciliğine başlamadan veya karar vermeden önce, iyi bir pazar araştırması
yapılması, bölgenin üretim ve tüketim miktarlarının ne kadar olduğu, arz ve talebin ne zaman
artıp ne zaman düştüğü, fiyatı belirleyen faktörlerin neler olduğu ve bizim üretim
sistemimizin ürün miktar ve kalitesindeki etkileri iyice incelenmelidir. Bu incelemeler
neticesinde çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler içerisinden bölgeye ve bizim üretim
sistemimize en uygun olanı seçilerek işe başlanmalıdır.
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler her zaman para kazandırma potansiyeli olan ve
uygun şekilde pazarlandıklarında üreticilere yüksek gelir sağlayabilecek ürünler arasında yer
alır. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler içerisinde karnabahar ve bamya çok uzun yıllardır
yetiştirilen ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayan sebzelerdir ancak enginar ve brokoli,
ülkemizde hala gelişmeye açık, tüketim miktarları arttırılabilecek ve uygun pazarlar ve
pazarlama kanalları bulunduğunda daha çok üretim şansının olduğu ürünler olarak
görülmektedir.
Yıllar

Karnabahar

Brokoli

Enginar

Bamya

2009

157.051

20.541

34.859

38.432

2010

158.579

26.493

29.070

36.748

2011

162.134

29.076

33.460

36.662

2012

169.097

30.807

32.173

36.001

2013

158.996

34.649

34.014

33.545

2014

161.331

40.818

34.576

33.103

Tablo 1.1: Türkiye’de yetiştirilen çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin yıllık üretim miktarları
(ton)
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Bir sebze grubunu yetiştirmeye karar vermekteki en önemli etken elbette o üründen
para kazanmaktır. Bir ürünün ekonomik önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Eğer bir ürün
para kazandıracaksa ekonomik açıdan önemlidir. Eğer para kazandırmıyor ise, o ürünün
ekonomik öneminden bahsetmek yanlış olur.
Bu sebze grubunun besin maddesi içeriklerini değerlendirdiğinizde, hepsinin insanın
sağlıklı beslenmesinde yeri olduğu ve içerdikleri kimyasallar ile sağlımıza olumlu katkılar
yaptığı görülecektir ancak insanlar beslenmeleri için ürün seçerken sadece sağlıklı veya
besleyici oldukları için değil, aynı zamanda damak tatlarına hitap ettiği için seçerler. Bundan
dolayı tür ve çeşit seçiminde, hitap edilen pazardaki tüketicilerin damak tatlarına ve tüketici
isteklerine mutlaka cevap vermek gerekir. Aksi takdirde tüketiciler tarafından talep oluşmaz
ve o üründen beklediğiniz ekonomik kazancı elde edemezsiniz.

1.3. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin Önemli Bitkisel
Özellikleri


Enginar

Enginar çok yıllık bir bitkidir. Toprak üstü organları bir yıllık, toprak altında bulunan
esas gövdeyi oluşturan kök kısmı ise çok yıllıktır. Enginar kuvvetli bir kök yapısına sahiptir.
Kök oldukça derine gider. Çok yıllık bir bitki olması nedeniyle toprak altında yetiştiği yıl
süresince kalınlaşan ve odunlaşan siyah renkli bir rizom oluşturur. Bu rizomlar üzerinde etli
yan ve saçak kökler oluşur. Yan ve saçak kökler genelde 50 cm toprak derinliğinde
yayılmıştır. Hafif toprak koşullarında ise bu köklerin 1,5 m derine inebildiği belirlenmiştir.
Rizom üzerinde adventif (uyur) gözler mevcuttur. Bu gözlerden sürgün ve yapraklar oluşur.
Enginar gövdesi 50-200 cm boy alabilir. Gövde yuvarlak ve üzeri boyuna çizgilidir.
Gövdede yeşil renk hâkim olup bu renk bazı çeşitlerde antosiyan oluşturması nedeniyle mor
renge döner. Bir enginar ocağından 10-15 adet ayrı gövde oluşabilir. Ancak kalite ve verim
yükseltilebilmesi için bunlardan 2-3 adedinin gelişmesine izin verilir. Enginar yaprakları 5080 cm uzunluğa ulaşabilir. Şekilleri uzun ve oval, hafif parçalı veya çok parçalı yapıda
olabilir.
Bir enginar ocağında ana sürgün ucunda oluşan başa “baş enginar”, yan sürgünlerde
oluşan başlara ise “kol enginar” adı verilir. Çeşitlere göre değişmekle birlikte baş büyüklüğü
bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı çeşitlerde baş çapı 5 cm iken
bazılarında 10-15 cm olabilmektedir. Baş yüksekliği 6-13 cm arasında değişir.
Enginarın sebze olarak değerlendirilen baş kısımları bitkinin çiçeğini oluşturur.
Tüketilen kısım bir çiçek tomurcuğudur.
Tohumları koyu kahverengi, siyah-mor renkli ve kılçıklıdır. Bir gramda 15-25 adet
tohum bulunur. Tohumlar çimlenme özelliklerini 4-6 yıl korur. Tohumla yetişen
enginarlarda yabanileşme görüldüğünden tohumla üretim, ıslah çalışmalarında
kullanılmaktadır.
4

Resim 1.1: Enginar bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Bamya

Bamyada kök sistemi ana bir kazık kök etrafına dallanmış ikinci derecede kazık kökler
ile az miktarda yan ve saçak köklerden oluşmaktadır.
Ilık iklim koşullarında bamya gövdesi çeşitlere bağlı olmak üzere 65-250 cm boy
yapabilmektedir. Gövdenin üzeri tüylü veya tüysüz, açık yeşil sarımtırak renktedir. Bamyada
yan dal ile gövde boyu ve yan dal sayısı en önemli verim göstergelerindendir. Boğum
sayısının, yan dal sayısının ve gövde boyunun artması verim artışında önemli bir kriterdir
ancak boğum aralarının uzun olmaması arzu edilir.
Bamya yaprakları genelde pamuk ve asma yaprağına çok benzer. Çeşitlere bağlı
olarak parçalı veya tek parçalı olabilmektedir. Yapraklar çeşitlere göre açık yeşil, koyu yeşil
ve kırmızı renkte olabilmektedir. Yaprağın üzeri parlak, altı ise çok miktarda tüy
içermektedir.
Bamya meyveleri çeşitlere göre değişik şekil, renk ve iriliktedir. Meyvelerdeki tohum
evi sayısı da çeşide göre 5-8 arasında değişir. Meyve şekli uzun, piramit şeklinde veya
yuvarlağa yakın tombul olabilir. Meyveler beşgen veya altıgen yapıdadır. Meyveler açık
yeşil, yeşil ve şarap kırmızısı renkli olabilir. Meyve sapı ve meyve üzeri çeşitlere bağlı
olarak bol tüylü, az tüylü veya tüysüz olabilir.
5

Bamya tohumları kadife yeşili renkte kalın kabuklu ve 3-5 mm çapındadır.
Tohumlarının bin dane ağırlığı 50-60 gramdır. Tohumlar çimlenme güçlerini 2-3 yıl
muhafaza eder.

Resim 1.2: Bamya bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Karnabahar

Karnabahar bir ana kazık kök ve toprak yüzeyine yakın kısımda yoğunlaşan bol
miktarda saçak kökten oluşur.
Gövdenin toprak içindeki 10-15 cm’lik kısmı sağlam bir selülozik yapıya sahiptir. Bu
kısımda yaprak meydana gelmez. Gövdenin üst kısmında ise yoğun bir yaprak oluşumu
görülür. Gövde çok dallanmış çiçek demeti sapları ve çiçekler ile son bulur. Gövde kalınlığı
4-8 cm, gövde uzunluğu 40-60 cm arasında değişir.
Gövde üzerinde oluşan ilk yapraklar dışa doğru gelişir. Karnabaharın tacını örten iç
yapraklar ise içe doğru kıvrılır ve karnabaharın tacını dış etkenlerden korur. Karnabaharlarda
taç oluşumu dönemine kadar meydana gelen yaprak sayısı erkencilikle ilgilidir. Erkenci
çeşitlerde geççi çeşitlere oranla daha az sayıda yaprak oluşur. Erkenci çeşitler taç oluşumu
dönemine kadar 15-30 arasında yaprak meydana getirir. Yaprakların rengi koyu gri, maviye
yakın yeşil olup yaprakların üzeri mum tabakası ile kaplıdır.
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Karnabaharların taç büyüklüğü, ekim dikim zamanı, dikim sıklığı ve çeşit özelliğine
bağlı olarak 20-50 cm arasında değişir. Ekim ve dikimin erken veya geç yapılması, bitkiler
arası mesafenin azalması karnabaharların taç büyüklüğünü etkilemektedir. Ağırlıkları ise
çeşit özelliğine göre 0,5- 2 kg arasındadır. Tacın büyüklüğü, ağırlığı ve kalitesi üzerinde
iklim ve yetiştirme koşullarının etkisi büyüktür. Tacın rengi beyaz, kirli beyaz, sarı ve
antosiyan (mor) içeren tonlardadır. Taç, çeşit özelliğine ve çevre koşullarına bağlı olarak
sıkılıklarını 2-3 hafta korur.
Karnabahar 2-3 mm çapında, açık kahverengi veya koyu kırmızı kahverengi renkte
tohumlara sahiptir. 1 gramındaki tohum sayısı 250-450 adettir. Karnabahar tohumlarının
çimlenme gücü %90-95’tir. Tohumlar çimlenme güçlerini normal koşullarda 4-6 yıl
muhafaza eder. Çimlendirme sıcaklığı 10-30 °C olup, optimum çimlenme sıcaklığı 20-25
°C’dir. Normal koşullarda tohumlar 3-4 günde çimlenerek toprak yüzeyine çıkar.
Tohumların çimlenmesi ile toprak yüzeyinde görülen kotiledon yapraklar kalp şeklindedir.

Resim 1.3: Karnabahar bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri



Brokoli

Brokoli bitkisi kök özellikleri bakımından karnabahara benzemektedir. Üretim şekli
fide ile olduğundan genellikle kazık kökler kaybolmuştur. Toprak yüzeyine yakın bölgelerde
bol miktarda saçak kök bulunur.
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Gövde 30-50 cm arasında değişen boylardadır. Gövde üzerinde oluşan yapraklar
aralıklı olarak dizilirler. Gövde olgunlaşmamış yeşil renkli ana çiçek taslakları
(tomurcukları) ile son bulur. Ana çiçek tomurcuğunun kesilmesi ile yaprak koltuklarından
ikincil çiçek taslakları meydana gelir. Yaprak koltuklarından çıkan yeşil çiçek
tomurcuklarının çapları ana çiçek tomurcuğundan daha küçüktür. Karnabaharda taç
kesildiğinde bitki yaprak koltuklarından tekrar sürgün ve taç meydana getirmediği hâlde
brokolide taç kesildiğinde bitki yaprak koltuklarından koltuk sürgünleri meydana getirir.
Brokolinin yaprakları saplı ve oval olup bazı türlerde yaprak ayaları parçalı da
olabilmektedir. Renkleri lahana ve karnabaharlara göre daha koyu ve mavimtıraktır.
Sebze olarak değerlendirilen olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarına taç adı da
verilmektedir. Taç; yeşil, erguvan veya beyaz renkli olabilir. Yeşil renkli olan daha çok
tercih edilir. Olgunlaşmamış ana çiçek tomurcuklarının (taç) büyüklüğü ekim-dikim zamanı,
dikim sıklığı ve çeşit özeliğine bağlı olarak değişmektedir. Geç dikimlerde ve bitkiler arası
mesafe azaldığında taçların büyüklüğü azalır. Ana taçların çapı 5-25 cm, ağırlığı ise 100-750
g arasında değişir. Koltuk sürgünlerinin çapı 5-10 cm, ağırlığı ise 10-100 gramdır.
Brokolinin meyve ve tohum özellikleri karnabahara benzer.

Resim 1.4: Brokoli bitkisinin morfolojik ve fenolojik özellikleri

1.4. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin İklim ve Toprak
İstekleri
1.4.1. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin İklim İstekleri
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler genellikle serin iklim bitkileridir. Bitkilerin ilk
gelişim dönemlerinde hızla ve sağlıklı olarak gelişebilmeleri için 20-25 °C gibi sıcak
koşullara ihtiyaç vardır. Baş oluşturma döneminde ise serin bir hava arzu ederler.
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Havanın nemli olması sürgünlerin ilk gelişim döneminde gelişimi olumlu etkiler ve
sebzenin kalitesini yükseltir ancak olgunlaşma döneminde mantari hastalık riskini artırır.
Sıcak ve kuvvetli esen rüzgârlar her zaman olumsuz etki yaparlar.


Enginar

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde hüküm süren ılık ve nemli iklim şartları
enginar üretimi için son derece elverişlidir. Optimum gelişme sıcaklığı 15-18 °C'dir. Bunun
yanında iyi bir hava nemi ve sulama koşullan sağlanmalıdır. Enginar; kışları donsuz, yazları
serin ve bulutlu hatta sisli geçen serin iklimlerde en iyi gelişme gösterir. Çok soğuk ve
sıcaktan hoşlanmaz. Kış aylarında sıcaklık 0°C altına düşerse yaprak ve başlarda önemli
zararlar oluşur. 20 °C üzeri sıcaklıkta gelişme yavaşlar, 25 °C üzerinde ise gelişme durur.
Enginar üretilen bölgelerdeki ilk donlar da önemli zararlar verir. Erkenci özellik gösteren
çeşitlerde, erkenci ve turfanda ürünün oluşumu engellenir. İlkbahar döneminde oluşan kurak
ve sıcak havalar ise özellikle geç konservelik çeşitlerde başların küçük kalmasına,
gevrekliğinin azalmasına, acılaşmasına ve liflenmeye neden olur.


Bamya

Bamya sıcak iklim sebzesidir. Yüksek sıcaklık içeren bölgelerde düzenli bir gelişme
göstererek yüksek verim yapar. Buna rağmen düşük sıcaklıklara maruz bırakılırsa (5-6 °C)
bu sıcaklıklara dayanabilir ancak verim çok düşer. Gece sıcaklıkların düştüğü bölgelerde
bitki bodur kalır ve düzenli ürün vermez. Ortalama hava sıcaklığı 15-20 °C, toprak sıcaklığı
en az 15 °C olunca tohum ekimi yapılmalıdır. Sıcak mevsim sebzesi olan bamya, soğuklara
karşı çok duyarlıdır. Yaz mevsimi kısa süren yerlerde, bodur boylu ve erkenci çeşitleri
yetiştirilebilir. Ülkemizde Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz
Bölgelerinde soğukların etkilemediği yörelerde bamya yetiştiriciliği yapılır.


Karnabahar

Karnabahar çeşitlerinin generatif faza geçmek için istedikleri düşük sıcak süreleri
farklıdır. Hasat, vejetasyon dönemindeki sıcaklıklara bağlıdır. Sıcaklığın 20 °C’nin üzerine
çıkması taçların kalitesini bozar. Taçların oluşması için optimum sıcaklığın 15-17 °C
civarında olması istenir. 10-20 °C arasındaki sıcaklıklarda da taç oluşabilir. Karnabaharlarda
taç oluştuktan sonra sıcaklık yükselirse bitkilerde vejetatif gelişme hızlanır. Bu durumda
çiçek saplarının üzerindeki brakteler hızla büyür ve tacın lopları arasından yapraklar çıkar ve
pazar değeri olmayan yapraklı taçlar oluşur. Sonbahar ve kış dönemi dikimlerinde sıcaklığın
0°C’nin altına düşmesi ile bitkilerde büyüme ucu zarar görür ve bitkiler sadece yaprak
meydana getirir.


Brokoli

Brokolinin sebze olarak değerlendirilen olgunlaşmamış çiçek tomurcukları yaz
aylarındaki kurak ve sıcak havalardan, kış aylarında ise aşırı yağış ve düşük sıcaklıklardan
olumsuz yönde etkilenir. Sıcak havalarda olgunlaşmamış çiçek tomurcukları normal bir
gelişme göstermez. Gevşek yapılı sürgünler oluşur, hasattan birkaç saat sonra çiçek
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tomurcuklarında pörsüme görülür. Brokolinin yetiştirilmesi için en uygun hava sıcaklığı 1517 °C olup en fazla 24 °C'ye kadar dayanır. Yaz aylarında ve ortalama hava sıcaklığının 20
°C’nin üzerinde olduğu yerlerde brokoli yetiştiriciliği ekonomik olmamaktadır. Bitkiler
vejetatif devrede ise don tehlikesinden fazla etkilenmezler. Sebze olarak değerlendirilen
kısımlar hasat olgunluğuna gelmiş ise hafif donlardan bile zarar görür. Yaz aylarında ise
uygun çeşitlerin belirlenmesi ile serin ve yayla koşullarında brokoli rahatlıkla yetiştirilebilir.

1.4.2. Sürgünleri ve Soğanları Yenen Sebzelerin Toprak İstekleri


Enginar

Çok yıllık olduğundan derin bünyeli, humusça zengin ve iyi drene edilmiş
topraklardan hoşlanır. Çok hafif karakterli kumlu veya çok ağır karakterli toprakları sevmez.
Hafif kumlu topraklarda daha erken verim alınması ve erkencilik sağlaması yanında başların
küçük kalması ve verimin azalması en önemli dezavantajdır. Bu tip topraklarda çok iyi
sulama yapılmalıdır. Ağır karakterli topraklarda ise çok yıllık olan kökler havasız kalarak
çürür. Enginar için toprak pH'ı 6-6,5 olmalıdır. Topraktaki organik madde miktarının ise %2
civarında olması gerekir. Güneye meyilli yamaç arazilerinin erken ısınması nedeniyle
erkenci enginar üretiminde başarılı olarak kullanılabilir.


Bamya

Toprak isteği yönünden çok seçici değildir. Diğer tür sebzelerin yetişemediği su
seviyesi yüksek topraklarda da başarı ile yetişebilir ancak ekonomik bir üretim yapmak için
derin, geçirgen ve kumlu-tınlı topraklar en ideal toprak tipidir. Özellikle tohum ekim
döneminde aşırı toprak nemini sevmez. Besin maddelerince ve özellikle de azot bakımından
zengin topraklarda boğum araları uzar. Toprağın kaymak bağlaması büyük bir sakıncadır.
Killi topraklar özellikle tohumların çimlenmesi sırasında çok büyük problemlere neden olur.
Bu nedenle ilkbaharda bamya tohumlarının ekimi geç yapılmalıdır. Bitkinin toprak üzerine
çıktıktan sonraki gelişimi çok kolay olur. Bitki çevre şartlarına karşı çok dayanıklıdır.
Toprak pH’ değerinin 5-8 arasında olması istenir.


Karnabahar

Karnabahar bitkisi toprak istekleri bakımından seçici değildir. Su tutma kapasitesi
yüksek, derin kumlu-tınlı topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. Ağır bünyeli
topraklarda özellikle kış dönemi yetiştiriciliğinde yağışlar nedeniyle oluşan suyun iyi bir
şekilde drene edilmesi gerekir. Kuraklığa hassas olduğu için hafif bünyeli topraklarda
yetiştiricilik yapılmamalıdır. Aksi takdirde sıcaklığın yükselmesi halinde dağınık yapılı
taçlar meydana gelir. Karnabahar bitkilerinin gelişmesi için optimum pH değeri 5.5-6.5
arasında olmalıdır. Asidik topraklarda iyi gelişmez.
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Brokoli

Toprak istekleri bakımından çok seçici değildir ancak gevşek ve besin maddelerince
fakir toprakları sevmez. Fakir topraklar organik maddelerle zenginleştirilmelidir. Derin
bünyeli çok iyi su tutan ve pH değeri 6,5’dan yukarı olan topraklarda yetiştiricilik
yapılmalıdır.
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde genellikle toprak seçiliğine sahip olmayan
türlerdir. Bunlar genel olarak nötr veya hafif asidik topraklarda, taban suyu yüksek olmayan,
iyi drene edilmiş, yeteri kadar organik madde içeren ve dengeli besin maddesi içeren
topraklar yetiştiricilik için uygundur. Toprak tahlili neticesinde toprağın fiziksel özellikleri
belirlendikten sonra varsa sıkıntıları giderme yönünde tedbirler alınmalıdır. Toprak çok killi
veya kumlu ise çiftlik gübresi ilavesi yapılmalıdır, taban suyu problemi varsa drenaj sistemi
kurulmalıdır, organik madde yetersiz ise çiftlik gübresi veya yeşil gübreleme yapılmalıdır.
Tuzluluk veya baziklik problemi varsa, toprak yıkaması yapılmalıdır. pH, asidik veya bazik
ise kireç veya kükürt ilavesi yapılarak ayarlanmalıdır. Toprak kaynaklı hastalık, zararlı ve
yabancı otlar ile mücadele yıl içerisinde çok fazla maliyet oluşturuyor ise üretime
başlanmadan toprak arınık hale getirilmelidir.

1.5. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin Yetiştiricilik Sistemleri
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin tamamı açık alanda başarılı bir şekilde
üretmek mümkündür. Özellikle geniş alanlarda ve çok miktarda üretmek istediğimizde açıkta
yetiştiricilik yapmaktan başka şansınız kalmamaktadır. Açıkta yetiştiricilik yapamaya karar
verdiğinizde dikkat etmeniz gereken konu iklim koşullarının iyi analiz edilmesidir. Bitkiler
hava koşulları dikkate alınarak, tohum ekim, fide dikim ve üretim sezonları ayarlanmalıdır.
Aksi takdirde istenilen miktar ve kaliteye ulaşmak her zaman çok mümkün olmayabilir.

Resim 1.5: Açık alanda brokoli yetiştiriciliği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ekonomik önemi olan çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin farklarını ayırt
edebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzeleri, bu sebzelerin bitkisel
özelliklerini gösteren bir pano
oluşturunuz.

 Ülkemizde ve çevrenizde çiçek ve çiçek tablası
tüketilen sebzeleri belirleyiniz.
 Bu sebzelerden pazarlanabilecek olanları
seçiniz.
 Seçtiğiniz bu sebzelerin kök, gövde ve çiçek
özelliklerini gösteren resimler bulunuz.
 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzeleri, yetiştiriciliği
yapılabilecek toprak, iklim ve
yetiştiricilik sistemlerini gösteren
tablo oluşturunuz.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
yetiştirileceği toprak tiplerini belirleyiniz.
 Bu toprak tiplerine ait örnekleri alınız veya
fotoğraflayınız.
 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
yetiştirilebileceği iklim koşullarını belirleyip,
panolaştırınız.
 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri
yetiştirme şekillerini ve nerelerde
yetiştirilebileceklerini panolaştırınız.
 Tüm bu topladığınız verileri tek bir pano haline
getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerden enginar çok yıllık bir sebzedir.

2.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerden bamyanın meyvesi ve çiçeği tüketilir.

3.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler sadece fide ile yetiştirilirler.

4.

( ) Karnabahar ve brokoli vejetatif gelişimlerini yazın sıcak dönmede gerçekleştirir,
baş oluşturmaları için serin iklim koşullarının oluşması gereklidir.

5.

( ) Karnabaharda ana gövde kesildiğinde yan dallar sürer, küçük başlar oluşur ve
hasat edilir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Karnabahar’ da hasat sırasında sıcaklığın …………°C’nin üzerine çıkması taçların
kalitesini bozar.

7.

Bir enginar ocağında ana sürgün ucunda oluşan başa “……………………..”, yan
sürgünlerde oluşan başlara ise “…………………..……” adı verilir.

8.

Bir sebzenin ekonomik öneminden bahsetmek için, o ürünün yetiştirildiğinde
…………………………………………. kazandırması gereklidir.

9.

Enginarları üretiminde ………………………….. kullanılır.

10.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin ürün hasatları genellikle serin dönemde iken
sadece ………………………. hasadı ise yaz aylarında yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan, bir çiçek ve
çiçek tablası yenen sebzeyi yetiştirmek için belirleyiniz.


Çiçek ve çiçek tablası yenen sebze belirleme.

Malzemeler






Çiçek ve çiçek tablası yenen sebze 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. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri belirlediniz mi?
2. Bu sebzelerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?
3. Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz
mi?
4. Seçtiğiniz sebzenin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu
araştırdınız mı?
5. Karlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından uygun olan
sebzeyi 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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun
olarak ekim-dikim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri
nasıl ürettiklerini araştırınız.



Belirlediğiniz bu üretim yöntemlerini seçme nedenlerini araştırınız.

2. ÇİÇEK VE ÇİÇEK TABLASI YENEN SEBZELERDE
EKİM-DİKİM
2.1. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeleri Çoğaltma Yöntemleri
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri tohum, dip sürgünü ve fide aracılığı ile üretmek
mümkündür. Bu grupta yer alan sebzelerden karnabahar ve brokoliyi fide ile bamyayı tohum
ile ve enginarı dip sürgünleri ile üretmek mümkündür.

2.1.1. Doğrudan Tarlaya Tohum Ekimi Yoluyla Üretim
Doğrudan tarlaya tohum ekimi özellikle geniş alanlarda işçiliğin pahalı olduğu ve
makineli tarımın yapılabildiği işletmelerde uygulanır. Sıra arası ve üzeri mesafeler toprak,
iklim ve bakım koşullarına göre arttırılıp, eksiltilebilir. Bamyada sıra arası mesafe 40-50 cm,
sıra üzeri mesafe ise 15-20 cm olmalıdır.

2.1.2. Fide ile Üretim
Bu üretim şeklinde önce fidelerin üretilmesi gerekir. Fide üretimi yetiştirme
mevsimine göre tava veya tahtalarda yapılır. Fideler kurşun kalem kalınlığına ulaştığında
esas yerlerine alınır. Sıra arası ve üzeri mesafeler toprak, iklim ve bakım koşullarına göre
arttırılıp, eksiltilebilir. Karnabaharda sıra arası mesafe 75 cm, sıra üzeri mesafe ise 50-60 cm
olmalıdır. Brokolide sıra arası mesafe 75-100 cm, sıra üzeri mesafe ise 50-75 cm olmalıdır.
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2.1.3. Dip Sürgünü (Piç) ile Üretim
Bu üretim şekli sadece enginarlarda kullanılır. Enginarları tohum ile üretmek mümkün
ise de yabanileşme göstermesinden dolayı, ticari üretimde kullanılmazlar. Enginarda sıra
arası mesafe 100 cm, sıra üzeri mesafe ise 60-70 cm olmalıdır.

2.1.4. Memelerle ile Üretim
Bu üretim şekli sadece enginarlarda kullanılır. Yaşlı enginar plantasyonlarının toprak
altı gövdelerinden alınan 5-8 cm çapında ve 10-15 cm uzunluğunda, üzerinde 1-2 göz içeren
parçalar ya olduğu gibi esas yerlerine dikilir ya da köklendirme yastıklarında köklendirilerek
esas yerlerine aktarılır. Enginarda sıra arası mesafe 100 cm, sıra üzeri mesafe ise 60-70 cm
olmalıdır.

Resim 2.1: Çoğaltma yöntemleri (A) tohumla, (B), (C) fide ile (D) dip sürgünü ile

2.2. Tohum Ekim ve Dikim Ortamının Hazırlanması
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri yetiştirmek için ekim ve dikim ortamlarının
hazırlanmasında hangi türü ve hangi üretim yöntemini seçtiğiniz önemlidir.
Doğrudan tohumdan veya fide ile üretilen bir tür ve çeşit ile çalışıyorsanız; arazinizi
direkt olarak ekime hazırlar ve ekmeyi düşündüğünüz tohuma uygun olarak bir tohum yatağı
hazırlarsınız.
Fide veya dip sürgünü ile üretim yapacaksanız, ilk önce bunların fideliklerde elde
edilmesi ve bunların elde edilmesinden sonra arazinin hazırlanması gereklidir. Bunlarda
toprağın, tohum ekimdeki kadar parçalanmasına gerek yoktur.
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2.2.1. Doğrudan Tohum Ekimi İçin Arazi Hazırlığı
Bamya tohumla ve genellikle yaz mevsiminde üretilir. Sebzelerin yetiştirileceği arazi
sonbaharda 25-30 cm derinliğinde işlenir. Yabancı ot gelişimi olmuş ise kış döneminde fırsat
olursa bir daha aynı şekilde işlenir ve ekim yapılana kadar toprak işlem yapılmaz.
Ekim, ilkbahar aylarında toprağın tavlı olduğu ve iklim koşullarının uygun hale
geldiği dönemde yapılır. Bu dönemde yüzeysel toprak işlemeye imkân bulunduğunda, arazi
ekime hazırlanmalıdır. Toprağın çok iyi hazırlanması gerekir. Bunun için kazayağı ve
diskaro gibi aletler ile toprak iyice inceltilir. Daha sonra sürgü veya merdane geçirilerek
bastırılır ve düzeltilir. Bu işlemden sonra arazide nemin homojen hale gelmesi için birkaç
gün beklenir. Daha sonra ekim yapılır. Ekim makine veya elle yapılabilir.
Tohumlar doğrudan araziye ekilebileceği gibi, tahtalar oluşturulup ekim yapılabilir.
Özellikle yağışın fazla, toprağın ağır olduğu ve mekanizasyon kullanılacak yerlerde bu tür
yapılardan faydalanılmalıdır. Tahtaların genişliği makine genişliğine göre veya iki taraftan
bir işçinin rahatça çalışacağı kadar olmalıdır.

Resim 2.2: Arazi hazırlığı

2.2.2. Fide Üretimi İçin Harç Hazırlığı
Karnabahar ve brokoli fide ile üretilmektedir. Bunun için özel olarak hazırlanmış
harçlar kullanılabileceği gibi, arazimizde tahta ve tavalar oluşturup, bunlara ekim yaparak da
fidelerimizi elde edebiliriz. Özel harç hazırlayacak olursak, harcın besin maddelerince
zengin, hastalık ve zararlılardan arî, kimyasal bulaşığı olmayan, hafif ve su tutma
kapasitesinin iyi olması arzu edilir.
Bölgede bulunan ve harç yapımında kullanılabilecek materyallerden yukarıda sayılan
özellikleri taşıyan bir harç elde edilir. Hazırlanan bu harç kasalara, yastıklara, tavalara veya
viyollere doldurulur ve tohumlar ekilir.
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Resim 2.3: Fide yetiştirme yapıları

Tahta ve tavalar 120-150 cm genişliğinde ve istenilen uzunlukta ayarlanabilir.
Tavaların kenarları 15-20 cm yüksekliğindedir. Yine tahtalar 15-20 cm yüksekliğinde
hazırlanır ve ekim yapılarak fideler elde edilir. Ağır topraklarda, yağışlı ve taban suyu
problemi olan yerlerde tahta; kurak ve kumlu yerlerde tava yapılır.

2.2.3. Fide Dikimi İçin Arazi Hazırlığı
Karnabahar ve brokoli fidelerinin dikimi iç bölgelerde genellikle haziran temmuz
ayları içerisinde yapılır. Bu nedenle araziyi ilkbaharda hazırlamak veya bu ürünleri ikinci
ürün olarak değerlendirmek mümkündür.
Tek ürün yetiştiriciliği yapılıyor ve kışın arazi boş kalıyorsa toprak sonbaharda derin
işlenmeli ve ilkbaharda yüzeysel toprak işleme aletleri ile hazır hale getirilmelidir.
İkinci ürün olarak değerlendirilecekse, birinci ürünün hasadından hemen sonra toprağı
yırtarak işleyen aletler yardımı ile toprak hazırlanmalı ve dikime hazır hale getirilmelidir.
Akdeniz ve kıyı bölgelerde fide dikimleri genellikle sonbahar başında yapıldığında
araziyi işlemek ve hazır hale getirmek daha zordur. Eğer imkân varsa (göllendirme sulama
gibi) toprak tava getirilmeli ve ondan sonra sadece kök derinliği kadar bir toprak işleme ile
toprak hazır hale getirilmelidir. Toprak partikülleri rahatça dikim yapılacak, köklerin
toprakta kolayca tutunmasını sağlayacak ve köklerin çalışmasına imkân verecek büyüklüğe
kadar parçalanır. Toprak dikime hazır hale getirildikten sonra seçtiğimiz sulama sistemine
göre yapılması gerekiyor ise tahta, tava ve masuralar oluşturulur. Basınçlı sulama sistemi
kullanılacak ise arazi içi ana ve lateral borular tesis edilir ve sistem çalışır hale getirilir.

Resim 2.4: Arazide ekim veya dikim yapıları (A) tava, (B) tahta, (C) masura

18

2.3. Tohum Ekimi
Tohum ekimini elle veya makine ile yapmak mümkündür. Küçük alanlarda makine ile
açılan karıklara veya sıralara toprak tav derinliğinin birkaç cm altına tohumlar el ile bırakılır.
Ancak geniş alanlarda üretim yapılacak ise düzgün bir çıkış ve işgücü tasarrufu bakımından
mutlaka mibzerle ekim yapılmalıdır.
Mibzerle tohum ekim derinliği 1,5-2 cm civarı olmalıdır ancak hafif karakterli
topraklarda, rüzgârlı ve kurak alanlarda derinlik 2-3 cm kadar inilmelidir. Ağır topraklarda
ise 1 cm derinliğe ekim yapılmalıdır. Düzenli bir çıkış isteniyorsa tav seviyesinin bulunduğu
derinlik dikkate alınmalıdır. Fide üretimi için, viyollere ekimlerde eğer az miktarda üretim
yapılıyor ise elle ekim yapılabilir. Fide seraları gibi büyük üretim yapan firmalar makineli
ekim yapmaktadır.

Resim 2.5: Tohum ve tohum ekimi

2.4. Ekim Sonrası Bakım Yapılacak Bakım İşlemleri
2.4.1. Sulama
Viyollere tohum ekiminden sonra yapılması gereken ilk işlem düzenli aralıklarla
tohum ve fideyi strese sokmadan sulama yapılmasıdır. Araziye doğrudan ekimlerde ise tavlı
toprağa ekim yapıldığı için, fideler çıkıp belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar sulama
yapılmaz.

2.4.2. Havalandırma
Seralarda veya örtü altında fide etmek istediğimizde, içerideki sıcak ve nemli havanın
dışarıya atılması için, hava sıcaklığına bağlı olarak günlük olarak havalandırmak gereklidir.
Bitkilerin sağlıklı gelişmesi için sıcaklığın 20 °C civarında olması istenir. Bu derecenin
altındaki ve üstündeki sıcaklıklar, fidelerin gelişmesinin yavaşlamasına neden olacaktır.
Direk araziye ekimlerde böyle bir durum söz konusu değildir.
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2.4.3. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Tohumların çürümesine yol açan ve tohumların çimlenmesi sırasında ölümle
neticelenen hastalıklar ile tohumlar ve fidelerin köklerini yiyen zararlılara karşı ilaçlamalar
yapılmalıdır. Bu konuda teknik elemanlardan destek alınmalıdır.

2.4.4. Yabancı Ot Mücadelesi
Doğrudan araziye ekilen tohumlarda yabancı otlar problem oluşturabilmektedir.
Bunlar, çıkış öncesi, çıkış sonrası veya seçici yabancı ot ilaçları kullanılarak mücadele
edilmelidir. Fide elde etmek için hazırlanan harçlar, tekniğine uygun bir şekilde hazırlanmış
ise yabancı ot tohumu içermeyeceği için böyle bir işleme gereksinim olmayacaktır.

2.4.5. Çapalama
Toprağı kabartmak, rahat bir kök gelişimi sağlamak, yağış sonrası toprak yüzeyinde
oluşan kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otlarla mücadele etmek için yapılan toprak
işlemesidir. Çapalama elle veya makine ile gerçekleştirilebilir. Fide elde etmede böyle bir
işleme gereksinim yoktur.

2.5. Fidelerin Dikime Hazırlanması
Doğrudan tohum ekimi haricinde fide ile üretilen sebzelerde, fidelerin elde
edilmesinden sonra araziye dikimden önce birtakım ön hazırlık yapılması gerekmektedir.
Çıplak köklü olarak dikim yapılacak ise fidelerin kolay sökülebilmesi için fideler bir
gün önceden bol su ile sulanırlar. Böylece ertesi gün sökümde meydana gelecek kök
kopmaları en aza inecektir.
Viyollerde olan fideler de aynı şekilde sulanırlar ve viyoldan kolayca çıkması sağlanır.
Kök bölgesindeki harç dağılmadan direkt olarak şaşırtma imkânı sunar.
Fideler söküldükten sonra veya viyoldan çıkartılmadan önce yapılacak diğer bir
işlemde fidelerin köklerinin ilaçlı ve gübreli suya daldırılmasıdır. Kökler koptuğu zaman, bu
yara dokularından hastalık etmenleri bulaşabilir. Bu bulaşmaların önüne geçmek için kökler
mutlaka koruyucu bir karışıma bandırılmalıdır. Bu karışım içerisine köklenmeyi teşvik eden
kimyasallarda eklenebilir.
Eğer fazla gelişen kök ve yapraklar varsa bunlar alınmalıdır. Özellikle yaprakların ilk
dikimde su dengesini bozacak kadar çok olması durumunda mutlaka sayıları azaltılmalıdır.
Kökler çok uzun ve dikildiklerinde bükülme, topaklanma ve sıkışma yapma gibi bir durum
var ise mutlaka kısaltılmalı ve düzgün bir şekilde dikim yapılmalıdır.
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2.6. Fide Dikimi
Fideler dikim büyüklüğüne ulaştıktan sonra zaman kaybetmeden araziye şaşırtma
işlemi yapılır. Şaşırtma işlemi sırasında fideler dikime hazırlanmalıdır. Dikime hazır fideler
taşınırken, sökülürken ve dikim yapılırken mümkün olduğunca gövdelerinden değil,
yapraklarından tutularak çalışılır.

Resim 2.6: Fide dikimi öncesi hazırlık

Açılacak dikim çukuru yeterli büyülükte olmalıdır. Kökler kolayca çukura
yerleşmelidir. Dikim sırasında en önemli konu dikim derinliğidir. Fidelerin gereğinden derin
dikilmesi durumunda köklerde çürüme veya gövdenin toprak altında kalmasına bağlı olarak
gelişim geriliği görülür. Yüzlek dikim gerçekleştirilirse yeteri kadar kök oluşmayacağı için
gelişme zayıf olur ve bu durum ürünün miktar ve kalitesinin azalmasına neden olur.

Resim 2.7: Elle ve makineli fide dikimi

Resim 2.8: Pençe dikimi
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Dikimi elle veya makine ile yapmak mümkündür. Ülkemizde genellikle dar alanlarda
üretim gerçekleştirildiği için dikimler elle yapılmaktadır. Elle dikimlerde ya arazi sulanır ya
fideler tavlı toprağa dikilir veya kuru toprağa dikim yapılarak daha sonra sulama yapılır.
Fidelerin zarar görmemesi ve işçilerin rahat çalışması için mutlaka ön sulama yaparak toprak
yumuşatılmalıdır. Büyük alanlarda işçilik ve zamandan tasarruf amacıyla mutlaka makine ile
dikim yapılmalıdır.

2.7. Dikim Sonrası Yapılacak İşlemler
Dikimden hemen sonra yapılması gerekli olan ilk işlem can suyu verilmesidir. Can
suyu, kök ve toprak partikülleri arasındaki boşlukların dolmasını ve kökün toprak tarafından
tamamen sarılmasını sağlayacaktır. Can suyu miktarı, kök bölgesini tamamen ıslatacak
şekilde olmalıdır.
Dikim sonrası danaburnu, kara çekirge ve bozkurt gibi bitkilerin kök ve kök boğazını
keserek zarar veren zararlılara karşı zehirli yem hazırlamalıdır. Bu amaçla uygun kimyasallar
tercih edilmeli, üzerindeki talimatlara göre hazırlanarak tavsiye edilen saatlerde
uygulanmalıdır. Bu zehirli yem uygulaması sizin fidelerinizde meydana gelecek kayıpları en
aza indirecektir. Bu yapmadığı takdirde bazı dönemler ciddi fide kayıpları ile karşılaşılabilir.
Dikim sonrası yapılması gereken işlemlerden birisi de kök boğazı çürüklüğü ve kök
çürüklüğü hastalıklarına karşı yapılan ilaçlamadır. İlaçlama uygun bir aletle ve uygun
normlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılmalıdır. Bazı durumlarda ilaçlar can suyu
içine eklenerek verilebilir.
Dikimden 3-5 gün sonra çeşitli sebeplerle tutmayan ve canlılığını kaybeden fidelerin
yerine yenileri dikilmelidir ancak aradaki süre çok fazla uzatılmamalıdır. Aksi takdirde ilk
önce dikilen fideler ile sonra dikilen fideler arasında büyüme ve gelişme farklılığı olacaktır.
İlk önce dikilen fideler daha hızlı büyüyerek sonradan dikilen fideleri baskılayacaktır. Bunun
neticesinde sonradan diktiğiniz fideler zayıf ve cansız olacak, verim ve kalite düşecektir.

Resim 2.9: Zehirli yem uygulaması ve can suyu uygulaması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun
olarak ekim-dikim yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
ekim ve dikimi için arazi hazırlığı
yapınız.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
tohum ekim ve ekim sonrası işlemleri
yapınız.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin
fide dikimi ve dikim sonrası işleri
yapınız.

Öneriler
 Yetiştirmeyi düşündüğünüz sebzenin
üretim yöntemini belirleyiniz.
 Arazinizde uzun süredir pulluk tabanı
kırma yapamamış iseniz, pulluk tabanın
oluşturduğu sert tabakayı kırınız.
 Arazinizi pullukla derince işleyiniz.
 Daha sonra seçtiğiniz sebzenin tohum
büyüklüğüne uygun olarak ekim yatağı
hazırlayınız.
 Eğer fide ile yetiştiricilik yapacaksanız,
yine aynı şekilde uygun şekilde dikim
hazırlığını tamamlayınız.
 Sebzelerin tohumlarını ekmek için harç
veya ekim yatağını hazırlayınız.
 Tohumları el ile 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.
 Fideleri dikimden önce sulayınız, ilaçlı
suya bandırınız.
 Fideleri elle veya makine ile uygun SA ve
SÜ mesafelerde dikiniz.
 Dikimden sonra can suyunu veriniz.
 Zararlıların kök ve kök boğazı kısmını
yememesi için zehirli yem hazırlayınız ve
uygulayınız.
 Kök çürüklüklerine karşı kimyasalları can
suyuna katarak, sulama suyu ile veya sırt
pompası ile uygulayınız.
 Tutmayan fideleri yenileri ile değiştiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Enginar, yabanileşme göstermesinden dolayı tohumla üretim yapılmaz.

2.

( ) Ticari üretimde bamya tohumla üretilir.

3.

( ) Çok yağış alan ve ağır topraklarda bitkileri tava oluşturup, bu yapılara ekmek
veya dikmek doğru bir karar olacaktır.

4.

( ) Direk tohum ekimi yapmak için arazi hazırlığı yaptığımızda son sürgü çekiminden
sonra 2-3 gün beklenmelidir.

5.

( ) Tavlı toprağa fide dikimi yapıldığında can suyu vermeye gerek yoktur.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Enginarlarda bahçe tesis edilirken …………………… ve ………………………
kullanılır.

7.

İlkbaharda tohum ekimi veya fide dikimi yapılacak arazi kışın boş bırakılacak ise
toprak işleme ……………………….. yapılmalıdır.

8.

Tohum ekiminde kurak ve rüzgarlı bölgelerde alatav riskini önlemek için, ekim
sırasında tohumlar nemli bölgenin ………….cm altına ekilmelidir.

9.

Fide dikiminden sonra yapılacak ilk işlem ……………………………….
uygulamasıdır.

10.

Dikim sonrası yapılması gerekli olan işlemin birisi de …………….…., ………………
ve ………………… gibi kök ve kök boğazını kesen zararlılara karşı zehirli yem
hazırlama ve araziye bırakmadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerden birinin, dikim yapmak için fidesini
yetiştiriniz.


Karnabahar fidesi yetiştirme

Malzemeler






Viyol
Harç
Karnabahar tohumu
Sulama donanımı
Kimyasallar

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Viyole harcı doldurdunuz mu?
Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?
Ekim sonrası sulama yaptınız mı?
Viyollerde ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle
kapattınız mı?
5. Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?
6. Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave
ettiniz mi?
7. Fideleri dikim büyüklüğüne kadar takip edip, bunların gerekli
bakımlarını gerçekleştirdiniz mi?
1.
2.
3.
4.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun
olarak bakım yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Etrafınızda çiçek ve çiçek tablası yenen sebze yetiştiren işletmeleri ziyaret
ediniz.



Bu işletmelerde yapılan bakım işlemlerini belirleyiniz.



Bakım işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığını tespit ediniz.

3. ÇİÇEK VE ÇİÇEK TABLASI YENEN SEBZELERİN
BAKIMI
3.1. Çapalama ve Yabancı Otlarla Mücadele
Çapalama asıl olarak bir toprak işleme faaliyeti olup bütün çiçek ve çiçek tablası
yenen sebzelerde gerekli bir işlemdir ancak her zaman yapılmasının kolay olduğu
söylenemez. Çapalama, sıraya ektiğimiz veya diktiğimiz sebzelerde daha kolay yapılırken,
serpme yapılan ekimlerde oldukça zor bir uygulamadır. Çapalamanın başlıca amaçları;
yabancı otları yok etmek, toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamak, bitki besin
maddelerinin alımını kolaylaştırmak, toprağın su alımını ve tutma kapasitesini arttırmak,
kılcal borucukları kırarak taban tavını muhafaza etmek ve gübrelerin toprağa karıştırılmasını
sağlamaktır.
Çapalama ile yabancı otlarla mücadele edilir. Yabancı otlar, sürekli olarak o bölgede
yetişmeleri ve doğal seleksiyon neticesinde o bölgenin iklim ve toprak koşullarına en iyi
adapte olmuş bitkiler olmaları sebebi ile kültür bitkisinden her zaman daha hızlı ve güçlü
gelişirler. Aralıklarla yapacağımız birkaç çapalamadan sonra, kültür bitkimiz yabancı otlarla
rekabet edebilecek ve onları bastırabilecek büyüklüğe ulaşır. Aksi takdirde kültür
bitkilerimizi tamamen kaybeder veya hiç verim ve kalite elde edemeyiz.
Çapalama sırasında toprağın kabarması ve gevşemesi sağlanır. Doğal yağışlar veya
sulama neticesinde toprak sıkışır ve yüzeyinde kaymak tabakası adını verdiğimiz geçirimsiz
bir tabaka meydana gelebilir. Bu durum, özellikle ağır bünyeli topraklarda sıkça başımıza
gelebilir. Böyle bir olay meydana geldiğinde, genç bitkilerin köklerini gelişme hızı yavaşlar
ve bitkinin büyümesi istenilen hızda ve miktarda gerçekleşmez.
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Bitkilerin büyümesinin kesilmeden ve hızlı bir şekilde devam etmesi için, özellikle
fide döneminde kök bölgesindeki toprağın, kökleri oynatmadan ve köklere zarar vermeden
kabartılması ve gevşetilmesi gerekir. Böylece kökler daha hızlı ve güçlü gelişir ve buna bağlı
olarak da üst aksam istenilen seviyede büyür.
Çapalama sırasında toprağın alt kısımlarından toprak yüzeyine doğru oluşan kapiler
borucuklar kırılır. Doğal yağışlar ve sulamalar sonrasında toprak içerisinde kapiler
borucuklar oluşur. Eğer bunlara müdahale edilmez ise tabanda bulunan su kısa sürede
topraktan uzaklaşır ve bitki su stresine girer ve sulama yapma ihtiyacı meydana gelir. Bu
kapiler borucukların kırılması, taban tavını muhafaza ettiği için sulama aralığı uzamış ve
yüzey ıslatılmadığı için yabancı ot tohumu çimlenmesi sınırlandırılmış olur.

Resim 3.1: Elle ve makineli çapalama

Çapalama zamanı olarak belli bir zaman kıstası vermek yanlış olur. Bitkinin gelişimi,
yabancı ot miktarı ve gelişimi, toprağın durumu gibi faktörlerin hepsini dikkate alarak buna
karar verilir.





Bamyada çıkıştan sonra 2-3 gerçek yaprak oluşturduğunda ilk çapa yapılır ve
yaklaşık olarak 10-15 gün ara ile 1-2 kez daha çapalanır.
Karnabahar ve brokoli toprak ve yabancı ot problemine bağlı olarak 1-2 kez
veya her sudan sonra kaymak tabakasını kırmak amacı ile çapalanırlar. İlk çapa
zamanları fidelerin dikiminden sonra yabancı otun gelişimine veya kaymak
tabakasının varlığına göre değişir.
Enginarlarda uyanmanın başladığı dönemde toprağı havalandırmak, yabancı ot
temizliği yapmak ve ocakta yer alan dip sürgünlerini temizlemek için ilk çapa
yapılır. Daha sonra yabancı otların gelişimi, toprağın durumu dikkate alınarak 2.
ve 3. çapalar yapılabilir.

Çapalama sayısını belirleyecek olan kültür bitkisinin gelişme durumudur. Bitki hızlı
gelişir ve araları kapatır, yabancı ot gelişimine müsaade etmez, gölge tavı yapar ve
çapalamayı engellerse çapalama sayısı 1-2 ile sınırlı olur ancak yavaş gelişiyorsa 4-5 gibi
çok sayıda da olabilir.
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Çapalamayı elle ve makine ile yapmak mümkündür. Ülkemizde sebze alanların küçük
olmasından dolayı daha çok elle çapalama yapılmaktadır. Elle çapalama sırasında işçiler sık
sık derin çapalama yapmamaları, bitkilerin kök boğazı kısımlarına çok yanaşmamaları ve
bitkilerin köklerini oynatmamaları konularında takip edilmeli ve uyarılmalıdır. 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.
Çapalama ve diğer kültürel işlemlerin kolay gerçekleştirilebilmesi için mutlaka sıraya
ekim veya dikim yapmak gereklidir. Özellikle makine ile çalışılacaksa en başta arazi
hazırlığı ve sıraların oluşturulması sırasında, sıra arası mesafe eldeki makinenin şartlarına
uygun olarak oluşturulmalıdır.

Kokar Ot

Çeltiksi Darıcan

Küsküt (Verem Otu)

Serçe Dili

Eşek Marulu

Yer Fesleğeni
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Topalak

Çoban Çantası

Şahtere

Köy Göçüren

Kanyaş

Yabani Yulaf

Resim 3.2: Sebze alanlarında görülen bazı önemli yabancı otlar

3.2. Gübreleme
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde başarılı bir gübreleme için, toprak ve yaprak
analizleri yapılmalıdır. Toprak ve yaprak analizi yapılmadan yapılacak olan gübrelemeler,
beklenen faydanın görülememesine neden olabilir. Birçok kaynakta değişik rakamların
olduğu görülecektir ancak bölgenin iklim ve toprak koşullarının farklılık göstereceğinden
dolayı, bu rakamların hepsi yanıltıcı olabilir. Toprak ve yaprak analizlerini bir bütün olarak
değerlendirmek gereklidir. Toprak analizinde tespit edilmiş bir eksiklik varsa gübreleme ile
giderilebilir. Bazen toprak analizinde bitki besin maddesi vardır ancak alınamaz formdadır.
Bunu tespit etmenin en kolay yolu da yaprak analizidir. Bu tür durumda gübreleme değil,
toprakta değişik formlarda bağlı olan besin maddelerinin alınabilir forma dönüştürülmesi
için çaba sarf edilir.
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Verilecek Gübreler ve Miktarı (kg/da)
Sebze Türü
Azot (N)

Fosfor (P)

Potasyum (K)

Enginar

15

10

15

Karnabahar

17

5

17

Brokoli

15-20

20

20-22

Bamya

4-5

8-10

10-12

Tablo 3.1: Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde kullanılacak gübre miktarlarının yaklaşık
değerleri (kg/da)

Resim 3.3: Toprak analiz sonuç raporu örneği
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Toprakta organik madde içeriğinin yüksek olması istenen bir özelliktir. Bunu
sağlamak 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.
Gübre miktarlarını hesaplarken ne kadar ürün hasat etmek istediğimizi belirlemeli ve
ona göre gübreleme yapmalıyız. Bu konuda yetiştiriciliğini düşündüğümüz sebzenin 1 ton
için ne kadar, hangi besin maddesinden kullandığını tespit etmeli ve ondan sonra toprak
analiz sonucu dikkate alınarak gübre miktarı hesaplanmalıdır. 1 ton ürün ne kadar gübre
kullanılacağı konusunda, tohumu satın aldığımız firmalardan yardım alınmalıdır.
Dekara verilecek gübre hesaplandıktan sonra gübrelerin araziye ne zaman ve hangi
yöntemler ile verileceğini tespit etmek gereklidir. Hesapladığımız gübrelerden P ve K
içerenler toprak hazırlığı aşamasında verilir. N içeren gübre ise 3-4 defada uygulanmalıdır.
Uygulamalar sonrası gübrenin toprağa karışması sağlanmalıdır. Gübre seçimi ve uygulama
aralıklarını belirlemek için toprak analizi yaptırdığımız yerden teknik destek alınmalıdır.
Yaprak gübreleri ve bitki gelişimini düzenleyen kimyasalları uygun dönemlerinde
uygulanmalıdır. Mikrobiyolojik gübreler toprak hazırlığı sırasında, tohuma bulaştırarak
ekimde veya fidelerin köklerine bulaştırılarak dikimde uygulanmalıdır.
Toprağın pH değeri mutlaka dikkate alınmalı ve toprak analiz sonucundaki pH
değerine göre kireç veya kükürt ilavesi ile pH ayarlanmalıdır. Aksi takdirde gübrelerden
istenilen oranda faydalanamamış oluruz.

Resim 3.4: Toprak pH’ının bitki gelişimine etkisi

3.3. Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik Bozukluklar
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde görülen hastalık ve zararlılara karşı gereken
tedbirler alınmalıdır. Kimyasal mücadele en son düşünülmesi gereken tedbir olmasına
rağmen en çok uygulanan yöntemdir. Bu nedenle doğru bir zirai mücadele için aşağıdaki
talimatlara uyulmalıdır:
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Zirai mücadele ilaçlarını ruhsatlı bayilerden veya yetkili kurumlardan satın
alınız.
Zirai mücadele ilaçlarını kilit altında ve özel yerlerde depolayınız.
Zirai mücadele ilaç etiketini dikkatle okuyunuz, etikette yer alan bilgi ve
ikazlara uyunuz.
Zirai mücadele ilaçlarına uygulama belgesi alınız ve ilaç uygulamalarının
kayıtlarını tutunuz.
İlaçlamadan önce zirai mücadele makinenizi kontrol ediniz.
Zirai mücadele ilaçlarını hazırlamadan önce mutlaka koruyucu malzemelerinizi
giyiniz ve ilaçlama bitinceye kadar çıkartmayınız.
Zirai mücadele ilaçlarını uygularken hedef dışı bulaşmaları engelleyiniz.
Zirai mücadele ilaç ambalajlarını çevreye atmayınız.
Uygulama sonrası temizliği ihmal etmeyiniz.
Uygulama yapılan tarım alanlarına insan ve hayvanların girmesine izin
vermeyiniz.
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye (bekleme süresi) mutlaka uyunuz.
Acil yardım durumunda doktora başvurunuz.

İlaçlama sırasında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı ve uyarılar
dikkate alınmalıdır. Zehirlenme belirtileri görülmesi durumunda Ulusal Zehir Danışma Hattı
(UZEM): 114 aranmalı ve yardım alınmalıdır. İlacın hazırlanması, uygulanması ve
sonrasında mutlaka ilaç kutusu üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat edilmelidir.

Hazırlama ve Uygulama

Kişisel Koruyucu Donanım

Uyarılar

Brokoli Kök Boğazı Çürüklüğü

Brokoli Alternaria

Toprak Piresi
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Beyaz Çürüklük

Yeşil kurt zararı

Thrips

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük

Lahana Yaprak Güvesi

Lahana Yaprak Biti

Lokma

Enginar Yaprak Biti

Gri küf

Pire Böceği

Kırmızı Örümcek

Külleme
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Virüs Hastalığı

Phyllosticta Yaprak Lekesi

Islak Çürüklük

Resim 3.5: Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde görülen hastalık ve zararlılar

3.4. Diğer İşlemler
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde uygulanan bazı özel işlemler bulunmaktadır.

3.4.1. Ocak Temizliği
Enginar üretiminde ocak temizliği genellikle sonbaharda bir kez yapılır. Uyandırma
suyu verildikten sonra toprak altı kök sistemindeki uyur gözlerden oluşan çok sayıdaki dip
sürgününün temizlenmesi ve seyreltilmesi gerekir. Sonbahar döneminde ocaklar açılarak
toprak altı gövdesine ulaşılır ve gelişen dip sürgünlerinden en kuvvetli gelişen iki üç tanesi
bırakılır. Ocaklardan kesilen fazla dip sürgünleri başka bir enginarlık tesisinde kullanılır.
Açılan ocağa birer kürek yanmış ahır gübresi verilir ve tekrar boğaz doldurulması yapılır.
Ocak temizliği bazı yıllar gerekli olursa ilkbaharda ikinci bir kez daha yapılabilir. Tekrar
ilkbaharda açılan ocaklardan çok sayıda gelişen dip sürgünlerinden zayıf gelişenler
temizlenir. Mümkünse tekrar ahır gübresi verilir ve boğaz doldurulur.
İlkbaharda havaların ısınması ile beraber, bitkiler üzerinde bulunan başlar kartlaşır ve
küçülür, dolayısıyla paralanamaz hale gelirler. Bu dönemde bitkilere su verilmez ve
bitkilerin toprak üstü aksamları kurur. Kuruyan toprak üstü aksamları, kök kısmına zarar
vermeden kesilir ve toplanarak araziden uzaklaştırılır. Uyandırma suyuna kadar başka bir
işlem yapılmaz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun
olarak bakım yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerde toprak işlemeyi yapınız.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerde çapalamayı
gerçekleştiriniz.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerde gübreleme yapınız.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerde sulama sistemini
kurunuz.

Öneriler
 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzede hangi
amaçla toprak işleyeceğinizi belirleyiniz.
 Bu amaca uygun malzemeyi seçiniz.
 Kullanacağınız malzeme ile ilgili iş güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Amaca uygun şekilde toprak işlemenizi
gerçekleştiriniz.
 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakımını
yaparak ekipmanı muhafaza altına alınız.
 Çiçek ve çiçek tablası sebzede hangi amaçla
çapalama işleyeceğinizi belirleyiniz.
 Bu amaca uygun ekipmanı seçiniz.
 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Amaca uygun şekilde çapalama işlemenizi
gerçekleştiriniz.
 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakımını
yaparak ekipmanı muhafaza altına alınız.
 Seçtiğiniz sebze 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.
 Yaprak analizi için örnek alarak analizi
yaptırınız ve sonuçlarını değerlendirerek,
gerekli tedbirleri alınız.
 Seçtiğiniz sebze 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.

35

 Çiçek ve çiçek tablası yenen
sebzelerde bitki sağlığı uygulaması
yapınız.

 Seçtiğiniz sebze için potansiyel hastalık,
zararlı ve yabancı otları belirleyiniz.
 Bitki sağlığı uygulamaları için gerekli iş
güvenliği tedbirlerini belirleyiniz.
 Bu belirlediğiniz potansiyel tehlikelere karşı
alınacak kültürel tedbirleri alınız.
 Gerekli olduğu durumlarda koruyucu
ilaçlamaları, tekniğine uygun olarak
uygulayınız.
 İlaçların seçiminde ve uygulanmasında ilgili
talimatlara uyunuz.
 Gereksiz ve doz aşımı içeren uygulamalardan
kaçınınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çapalama sırasında toprağın alt kısımlarından toprak yüzeyine doğru oluşan
kapiler borucuklar kırılır.

2.

( ) Çapalama ve bakım işlerinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesi için sıraya
ekim yapmak gereklidir.

3.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde gübreleme yaparken toprak veya yaprak
analizine gerek yoktur.

4.

( ) Basınçlı sulama sistemlerinin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen,
su ve işçilik ekonomisi sağlaması bakımından önemlidir.

5.

( ) Tarımsal ilaçlama sırasında dozu ne kadar yüksek tutarsak, ilacın etkinliği o
derece artacaktır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde ocak bakımı ………………….gerçekleştirilir.

7.

Çapalama için bitki hızlı gelişir ve araları kapatır, yabancı ot gelişimine müsaade
etmez, gölge tavı yapar ve çapalamayı engellerse çapalama sayısı ………… ile sınırlı
olur ancak yavaş gelişiyorsa ……………. gibi çok sayıda da olabilir.

8.

Yağışlardan ve sulamalardan sonra özellikle ağır topraklarda ……………….. adı
verilen geçirimsiz bir tabaka meydana gelir.

9.

Yüzeysel toprak işlemelerde, işleme derinliği ……………….cm arasıdır.

10.

Toprağın 8,5 olan pH değerini 7 yapmak için, toprağa …………….. ilave edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çiçek ve çiçek tablası sebzelerde genel bir sorun olan yaprak bitlerine karşı kimyasal
mücadele yapınız.


Yaprak bitleri ile kimyasal mücadele

Malzemeler





Sırt pompası
Kişisel koruyucu donanım
Kova
Yaprak biti için insektisit

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

Evet Hayır

Kişisel koruyucu donanımı kullanıyor musunuz?
Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?
Karışımı homojen hale getirdiniz mi?
Karışımı sırt pompasına koyarak, bütün bitkiyi ıslatacak şekilde
uyguladınız 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
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat
sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri üreten işletmelerin
hasat yöntemlerini ve kriterlerini araştırınız.



Bölgenizde bulunan çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri üreten işletmelerin
ürünü pazara nasıl sevk ettiklerini öğreniniz.



Bölgenizde bulunan çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri üreten işletmelerin
depolama yapıp yapmadıklarını araştırınız.

4. ÇİÇEK VE ÇİÇEK TABLASI YENEN SEBZELERDE
HASAT VE MUHAFAZA
4.1. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerde Hasat Kriterleri
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde hasat kıstaslarına baktığımızda genellikle
çeşide özgü büyüklüğü kazanmış olması ve pazarın isteklerinin karşılanmış olması yeterli
olacaktır. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler için kullanacağınız kıstaslar tamamen gözle
yapılan gözlemlerdir. Sürgünleri ve soğanları yenen sebzelerde direkt olarak baş ve sürgün
kısımlarının yenmesinden dolayı herhangi bir böcek zararı, fiziksel zararlanma, leke ve
kirlilik gibi durumlar olmamalı, ilaç kalıntısı içermemelidir.
Bu gruptaki sebzelerin genel hasat olgunluk kriterleri şunlardır:





Başın oluşu, şekli, iriliği ve ağırlığı
Tat ve aroma
Böcek yemesi, hastalık lekeleri ve sararması, don zararı ve kirlilik
İlaç kalıntısı
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Çiçek ve çiçek tablası yenen sebze türlerinin hasat kıstasları şunlardır:







Enginarlarda olgunluk tanımında kullanılan en önemli ölçüt, başın fazla
büyümemesi ve kartlaşmamasıdır. Ayrıca başı taşıyan sap kısmının da
sertleşmemiş olması hafif esnek olması bir başka olgunluk ölçütüdür. Brakte
yaprakların kapalı olması açılmaması taze olgunluk için önemlidir.
Bamya hasadı kullanım amacına ve çeşit özelliğine göre çiçeklenmeden 1 veya
3-4 gün sonra yapılır. Meyve hasat zamanın belirlenmesinde kullanılan diğer bir
ölçüt ise meyvenin normal çeşit iriliğinin 1/3’üne ulaştığı zamandır. Bu irilik
çeşitlere göre değişmekle beraber genellikle 1,5-4 cm arasındadır. Esas hasat
iriliğini belirleyen ise tüketici talepleridir.
Karnabaharda taçlar çeşide özgü iriliklerini kazandıkları dönemde hasat
edilirler. Hasat zamanında taçlar sıkılıklarını ve beyazlıklarını korumalıdır.
Brokolide taçlar çeşide özgü iriliklerini kazandıkları dönemde hasat edilirler.
Hasat zamanında taçlar renklerini almışlar ve tomurcuklar hala açılmamıştır.

Resim 4.1: Hasadı gelmiş sebzeler

4.2. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerde Hasat Yöntemleri
Çiçek ve çiçek tablası tüketilen sebzelerin hasadı elle yapılmaktadır. Bu sebze
grubunun fiziksel özellikleri ve tüketim amaçları düşünüldüğünde elle tek tek hasat etmekten
başka yol olmadığı görülecektir. Ayrıca ülkemiz koşullarını değerlendirdiğinizde bahçelerin
küçük olmasından ve işgücünün ucuz olmasından dolayı elle hasat daha uygundur. Ayrıca
sofralık olarak değerlendirilmek istenen her ürünün mutlaka dikkatli ve ürüne zarar
vermeden hasat edilmesi gereklidir. Bunun için en etkili yöntem elle hassastır. Karnabahar
ve brokoli taçları, taze bamya meyvesi ve enginar başı göz önüne alındığında hepsi fiziksel
zararlanmaya açık ürünler olmasından dolayı elle hasat yapmak gereklidir.
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Resim 4.2: Hasat yöntemleri







Karnabaharlar hasat edilirken elle tek tek hasat edilir, Hasat sırasında taçlar
üzerinde hiç yaprak bırakılmadığı gibi, uzun mesafelere gönderilecek
karnabaharlar taçları üzerindeki yaprakların 1/3’ü kesilerek 2/3’ü taç üzerinde
bırakılır. Taçlar üzerinde hiç yaprak bırakılmaz ise bu taçların çok iyi
ambalajlanmış olması gerekir. Aksi halde taşıma sırasında taçlar zarar görür. Bir
dekardan 1800-2000 adet arası taç hasat edilebilir. Taçların ağırlığı ortalama
600-700 g ile 5000-6000 g arasında değişmektedir.
Brokoli hasat edilirken elle ve tek tek hasat edilir. Taçlar hasat iriliğine ulaştığı
zaman bıçakla ana taç kesilir ve daha sonra yan taçlar gelişir ve taçlar iriliğini
kaldığı zaman hasat edilirler. Taçlar hasat iriliğini kazandıkça hasada devam
edilir. Dekara verimi 2000-3000 kg arasıdır. Ana sürgünlerin ağırlıkları 100-600
g; yan sürgünlerin ise 10-50 g arasıdır.
Enginar başları yeterli iriliği alınca hasat başlar. Hasat başların, 15-20 cm
altından sap ile birlikte keskin bir bıçak ile kesilmek suretiyle yapılır. Baş
enginarların hasadından sonra altındaki kol enginarlar gelişir ve hasat edilir.
Ocaktan 2-3 adet ana baş, 4-6 adet arası yan baş elde edilmektedir. Bir dekar
araziden 4000-10000 adet arası baş elde edilmektedir.
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Bamya hasadı sürekli ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Hasat edildikçe
bitkide yeni çiçek ve meyve oluşumu teşvik edilir. Bitki üzerinde tohumluk için
olgunlaşmaya bırakılan meyveler, bitki gelişimini de engeller. Bölge ve
çeşitlere bağlı olarak bamya bitkisinin hasat süresi 1,5-4 ay devam eder. Dekara
500-800 kg arası verim alınabilmektedir.

4.3. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerin Hasadında Kullanılan
Alet ve Ekipmanlar
Çiçek ve çiçek tablası tüketilen sebzelerin hasadında çok fazla malzeme kullanımı söz
konusu değildir. Genellikle elle hasat yapılmasından dolayı daha çok bir bıçak ve hasat
edilen ürünleri taşımak için sepet, kasalar kullanılır. Sepetler ve kasalar, plastik veya organik
kökenli olabilir.

Resim 4.3: Hasatta kullanılan bazı malzemeler
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4.4. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerde Hasat ve Hasat
Sonrası İşlemler
Çiçek ve çiçek tablası tüketilen sebzelerde hasattan sonra fazla ve gereksiz yaprak,
çiçek kalıntısı gibi materyaller varsa alınır, hasadı gerçekleştirilen ürün genellikle tarlada
sınıflandırılır, temizlenir ve ambalajlanmak üzere ayrılır.


Temizlik

Karnabahar ve brokolide en dışta gereksiz ve fazla olan yapraklar kısaltılır veya
tamamen çıkartılırlar. Bamya meyvelerinin üzerine yapışık kalmış olabilecek çiçek
kalıntıları varsa bunlar temizlenir.


Sınıflandırma

Hasat edilen ürünler boylarına, çaplarına, uzunluklarına göre “ekstra”, “1. sınıf” ve “2.
sınıf” olmak üzere 3 gruba ayrılabilirler. Bir de bunların hiçbirisine girmeyen ve ıskarta
olarak ayrılan grup vardır. Bu grupta yer alan sebzelerin hepsinin TSE tarafından belirlenmiş
ölçüleri ve özellikleri vardır, bu standartlara göre sınıflandırma yapılmalıdır ancak ülkemiz
koşullarında çoğu zaman sınıflandırma tamamen üreticinin inisiyatifine bırakılmıştır. Yurt
dışına pazarlama durumunda ise belli bir standardın yakalanması gerekmektedir. İlgili
standartlar TSE’nin online adresinden ücretli veya ücretsiz olarak edinilebilir.

Resim 4.4: Hasat sonrası yapılan bazı işlemler
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4.5. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzelerde Ambalajlama ve
Muhafaza
4.5.1. Ambalajlama
Ambalaj; içine konulan ürünü, üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar,
dağıtım zincirindeki dış etkenlerden koruyan, bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım,
tanıtma işlemlerini kolaylaştıran sargılar ve kaplardır. Ambalajın başlıca işlevleri şunlardır:





İçindeki ürünü korumak
Dayanıklılığını artırmak
Yükleme, boşaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlamak
Ürünü tanıtmak ve tüketiciyi satın almaya özendirmek

İyi bir ambalaj materyali şu özelliklere sahip olmalıdır:









Ürünü temiz tutmalı, kirlilik ve diğer kontaminantların gıdaya bulaşmasına
engel olmalıdır.
Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.
Ambalajın dizaynı; taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında ürünü korumalı
ve elle rahatlıkla tutulabilir şekilde olmalıdır.
Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir.
Gıdanın orijinal şeklini, büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.
Ambalaj materyali, ürünü oksidasyon, ışık, mekaniksel darbe gibi kimyasal ve
fiziksel tehlikelere karşı korumalıdır.
Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriği, en uygun kullanım ve saklama
koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.
Ambalaj materyali albeniyi artırıcı biçimde, ürünü en iyi şekilde temsil edecek
şekilde tasarlanmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.

Ambalajlama, gıdanın depolanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar uygun koşullar
altında saklanabilmesi için uygulanan bir işlemdir. Günümüzde sebze türlerine göre farklı
büyüklük ve şekilde, tahta kasa veya sandıklar, oluklu oluksuz karton kutular, plastik kasalar
ve polietilen torbalar ambalaj materyali olarak kullanılmaktadır.


Pazar ambalajları



Tahta kasa veya sandıklar: Genellikle kavak ağacından yapılır. İstife
dayanıklı ve serttirler. Nemden etkilenmez. Telli sandıklarda, taze soğan
ve taze sarımsak gibi hafif sebzeler taşınır.
Oluklu mukavva kaplar: Mukavva, dayanıklı kâğıttan bir veya daha
fazla katmandan oluşmuş, düz kâğıt levha arasına oluklanmış
materyalden oluşur. Sağlamlaştırmak için oluk sayısı artırılır ve kenarları
sıkıca yapıştırılır. Hafif olduğundan kolay taşınır, ambalaj üzerine isim,
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marka yazılabilir. Mukavva kutular tüketici ambalajları için dış ambalaj
olarak da kullanılırlar.
Küçük kasa, sandık ve sepetler: Kartondan, ince tahtadan çeşitli
şekillerde yapılmış kaplardır. Değerli ve kolay zarar görebilen ürünler
için özel olarak hazırlanır. Pahalı ancak albenisi yüksektir.

Tüketici ambalajları

Yeni satış sisteminde alıcıya seçme olanağı vermek üzere, tüketici tarafından satın
alınacak miktarda ürün taşıyan ambalajlar tercih edilmektedir. Ambalaj kaplarına ürünün
çeşidine göre 0,25-5 kg ürün elle yerleştirilir ve kapatılır.








Plastik torbalar: Genellikle polietilen (PE) torbalar kullanılır. Ucuz,
saydam ve dayanıklıdır. Ürünü gösterir, nem ve gaz geçirgenliği azdır.
Ancak nem sebzelerde mantari hastalıklar nedeniyle kayıplar oluşmasına
neden olur. Bunu önlemek için plastik torbalarda yeterli delik bırakılır.
Yarı mamul ürünler için ambalaj hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
Köpük tabak: Plastik köpükten yapılan tabak düz veya yuvalı, tepsi veya
kutu şeklindedir. Üzeri açık olabildiği gibi kâğıt, plastik örtü veya file ile
kapatılmış olabilir. İçine belli sayıda veya ağırlıkta ürün konabilir.
Üzerinin kapatılması içindeki ürünün sallanmasını önler.
File çuval: Çeşitli ipliklerden örülmüş torbalardır. Örme ve doldurma
otomatik yapılır. Havalandırma ve soğutmaya uygundur. Yüksek nem
sorunu olmaz. İçindeki ürünü gösterir, kolay kapatılır ve taşımaya
uygundur. Değişik renkte dokunan file, içindeki ürünün albenisini artırır.
Vakum paketleme: Temizlenip dilimlenen sebze poleofin torbalar veya
filmler ile paketlenirler. Paketleme öncesi ortamdaki hava vakumla alınır.

Resim 4.5: Ambalaj şekilleri
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4.5.2. Muhafaza
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde tüketilen kısmın narin dokulu olması, su
kaybına açık olması ve hızlı bir şekilde raf ömrünü kaybetmesinden dolayı kısa sürede
hemen pazarlanmaları gerekmektedir. Özellikle taze tüketilen ve ön işlemeye tabi
tutulmamış sebzeler hemen tüketilmelidir. Aksi takdirde bu ürünleri çok fazla satma şansınız
olmayacaktır. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler için depolama şartları aşağıdaki
şekildedir:

Karnabahar
Karnabahar 0,5-l °C depolama sıcaklığında ve %95-98 nemde, 3-4 hafta rahat bir
şekilde muhafaza edilebilir. 3-4 haftayı geçen ve tavsiye edilen sıcaklığın üstü sıcaklıklarda
depolamalarda solma, kahverengileşme, yapraklarda sararma ve bozulma belirtileri görülür.
Kontrollü atmosferli depolama sadece bozulmaların bir gün geciktirilmesini sağlar. Ancak
düşük (<%2) O2 ve yüksek(>%5) CO2 miktarlarının zararı dikkate alınmalıdır.

Brokoli
Brokoli 0 °C depolama sıcaklığında ve >%95 nemde, iyi havalandırma koşullarında,
3-4 hafta saklanabilir. Brokoliler soğuk zararına çok açıktır -0,5 ile -1°C arası sıcaklıklarda
hemen donar ve çözündüklerinde, donan kısımlar kahverengi bir renk alır ve bakterilerin
çalışması için uygun bir ortam oluşur. Kontrolü atmosferli depolama yapılabilir. Ancak
düşük O2 koşulları kükürt içeriklerinin yüksek olmasından dolayı kötü kokularının çıkmasına
neden olur. Kötü kokulardan kaçınmak için %3-10 O2 ve yaklaşık %7-10 CO2, 0-5 °C
sıcaklıkta depolanabilirler. Brokolilerde çeşit seçiminde çeşitlerin raf ömür süreleri de
dikkate alınmalıdır.

Enginar
Enginar 0 °C depolama sıcaklığında ve %90-98 nemde 3-6 hafta muhafaza edilebilir.
Kontrollü atmosferli depolarda saklanma süresi anlamında katkı yapmasa da, muhafaza
koşullarının iyileşmesini sağlar. %2-3 O2 ve %3-5 CO2 atmosfer koşullarında, 5°C
civarındaki bir sıcaklıkta depolama braktelerin kararmasını ve bozulmayı birkaç gün
geciktirir.

Bamya
Bamya 7-10 °C depolama sıcaklığında ve %90-95 nemli kontrollü depolarda, 8-10 gün
süre muhafaza edilebilir. Eğer yüksek sıcaklıklarda muhafaza edilirse pörsüme, renkte
sarama ve çürüme belirtileri gösterir. Daha düşük sıcaklıklarda depolama yapılacak olursa
üşüme zararı ortaya çıkar. Üşüme zararı olarak meyvede kararma, beneklenme ve bozulma
belirtileri görülür. Ticari olarak kontrollü atmosferli depolarda saklanmazlar.
Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde depolama sürelerinin kısa olduğu ve bu sürelerin
sonunda ürünlerin pazarlanmasının çok zor olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle çiçek ve
çiçek tablası yenen sebze üretiminde dikkatli olunmalı ve depolama şansları olmayacak gibi
düşünülmeli ve ekim-dikim işleri ve tarihleri planlanırken kademeli olarak planlanmalı ve
hasat belli aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ürünün hepsinin aynı anda hasat
edilerek depolanması ve depolama sonrası aynı kalite ile satılması mümkün değildir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat
sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin hasat zamanını
belirleyiniz.
 Hasatta kullanacağınız malzemeleri tespit ve
temin ediniz.
 Çiçek ve çiçek tablası yenen
 Gerekli malzemeleri bir gün öncesinden temin
sebzelerde hasat zamanı ve
edin ve bahçeye getiriniz.
yöntemini belirleyiniz. Hasatta
 Hasat için gerekli işçi teminini
kullanılacak malzemeleri temin
gerçekleştiriniz.
ediniz.
 Hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve
önlemler konusunda işçileri uyarınız.
 Ürününüzü belirlediğiniz dönemde uygun
şekilde hasat ediniz.
 Hasat ettiğiniz ürünü tüketiciye mi yoksa
sebze hallerine mi göndereceğinize karar
verin.
 Çiçek ve çiçek tablası yenen
 Ürünü göndereceğiniz yere göre ambalaj
sebzelerde ambalajlamayı yapınız ve
malzemesini seçiniz.
gerekiyorsa depolamasını yapınız.
 Seçtiğiniz malzemenin ürün özelliklerine ve
standartlara uygun olmasını sağlayınız.
 Ürünü depolamak gerekiyorsa uygun
koşullarda depolayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde ürünü erken hasat edersek, depolamada
sıkıntı yaşar ve toplam rekoltede düşme görürüz.

2.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde hasada karar verirken sadece iriliklerine
bakarak karar verilebilir.

3.

( ) Bamya kontrollü atmosferli depolarda ticari olarak depolanmazlar.

4.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerden brokolinin ana gövdesi kesildiğinde,
yandan sürgün yapar ve taç oluşturur.

5.

( ) Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeler oda sıcaklığında 3 hafta kadar
depolanabilirler.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde hasatta genellikle ……….. ve
……………….kullanılır.

7.

Gıdanın depolanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar uygun koşullar altında
saklanabilmesi için uygulanan bir işleme ………………… adı verilir.

8.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerin yapısal özelliğinden dolayı
…………………….hasat edilirler.

9.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerden …………………, ……………………. ve
…….…………. kontrollü atmosferli koşullarda depolanabilir ancak bu sadece birkaç
günlük bir katkı yapar.

10.

Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzelerde, ürünler iriliklerine göre hasat edildiklerinden
…………………………….hasat edilmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri yetiştirmek için aşağıda
listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çiçek ve çiçek tablası yenen sebzeleri belirlediniz mi?
2. Bu sebzelerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?
3. Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz
mi?
4. Seçtiğiniz sebzenin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu
araştırdınız mı?
5. Karlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından uygun olan
sebzeyi belirlediniz mi?
6. Viyole harcı doldurdunuz mu?
7. Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?
8. Ekim sonrası sulama yaptınız mı?
9. Viyollerde ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle
kapattınız mı?
10. Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?
11. Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave
ettiniz mi?
12. Fideler dikim büyüklüğüne kadar takip edip, gerekli bakımlarını
gerçekleştirdiniz mi?
13. Kişisel koruyucu donanımı kullanıyor musunuz?
14. Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?
15. Karışımı homojen hale getirdiniz mi?
16. Karışımı sırt pompasına koyarak, bütün bitkiyi ıslatacak şekilde
uyguladınız mı?

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.

49

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
20
baş enginar, kol
enginar
para
dip Sürgünü
bamya

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
dip sürgünü,
memeler
sonbahar
2-3
cansuyu
danaburnu,
kara çekirge ve
bozkurt
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
enginar
1-2/4-5
kaymak
5-10
kükürt

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
bıçak, kasalar
ambalajlama
elle
karnabahar,
brokoli ve
enginar
tek seferde
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