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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye bitkilerin üretim teknikleri ile ilgili
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Bitki tür ve çeĢitlerine göre generatif üretim
yöntemlerini kullanabileceksiniz.
2. Bitki tür ve çeĢitlerine göre vejetatif üretim
yöntemlerini kullanabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
laboratuvar, atölye, sera)
Donanım: Tohum, elek, örtü, ambalaj malzemesi, su,
kum, kova, açık arazi, ilaç, hormon, katlama malzemeleri,
asit, çimlendirme kabı, çimlendirme dolabı, tohumluk,
anaç bitki, kalem bitki, aĢı malzemeleri, budama makası,
örtü, ambalaj malzemesi, çekiç, çapa, kürek, çimlendirme
ortamı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Üretim teknikleri, bitkilerden uygun üretim yöntemleri ile yeni bir bitki elde etmek
olarak tanımlanabilir. Ġnsanlar günlük yaĢamlarında evinde, bahçesinde hobi olarak çeĢitli
bitkileri yetiĢtirmektedir. Bu yetiĢtiricilik, amatörce yapılan bir üretim Ģeklidir. Kâr elde
etme amacıyla yapılan üretim de ise daha profesyonel yöntemler uygulanmaktadır. Bitki
üretiminde tohumla ve vejetatif olmak üzere iki üretim Ģekli bulunmaktadır.
Tohumla üretim belki insanlık tarihi ile birlikte uygulanan ilk bitki üretim yöntemidir.
Bu üretimin temeli; tohumun toprağa belli bir mesafede gömülmesi, üzerinin kapatılması ve
çimlenerek toprak yüzeyine çıkmasıdır. Bu üretim yöntemi rahatlıkla uygulanabilir ve kolay
bir yöntem olmasına rağmen tüm bitkilerde uygulanamama gibi olumsuz bir yanı vardır.
Eğrelti otu gibi bazı bitkiler tohum sayılmasa da tohum grubu içinde yer alan ve spor adı
verilen üretim yapıları ile üretilmektedir.
Bitkinin tohum dıĢında yaprak, sürgün, soğan, rizom, kök gibi toprak üstündeki ve
altındaki kısımları ile yapılan üretimine vejetatif üretim adı verilmektedir. EĢeysiz bir
çoğaltma Ģekli olan vejetatif üretimde yaygın olarak kullanılan yöntemler; çelik, aĢı,
daldırma, ayırma ve bölme, toprak altı gövdeleri ile üretim ve son yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya baĢlanan doku kültürü ile üretimdir. Bu yöntemler, bitki özelliklerine göre
değiĢiklik göstermektedir. Bir bitki aĢı ile rahatlıkla üretilebilirken daldırma yöntemi ile
üretilemeyebilir.
Bu modül ile generatif ve vejetatif üretim yöntemlerinin temel aĢamalarını öğrenecek
ve bu üretim tekniklerini uygulayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bitki tür ve çeĢitlerine göre generatif üretim yöntemlerini kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġri yapılı bir tohumu (örneğin fasulye) dikey kesitine bölerek yapısını
inceleyiniz.



DeğiĢik tohumların ekimini yaparak çimlenme sürelerini belirleyiniz ve tablo
hâline getiriniz.

1. GENERATĠF ÜRETĠM
1.1. Generatif Üretim
Generatif üretim denilince ilk akla gelen bir bitkinin tohum ile üretimidir. Tohum;
bitkilerde erkek ve diĢi eĢey hücrelerinin birleĢmesi sonucu oluĢan üreme organıdır.
Bitkilerin üretilmesinde yeni bitki elde etmek amacı ile kullanılan tohuma tohumluk denir.

Resim 1.1: Generatif üretim

Bitkiler, yaĢamlarının belirli bir döneminde veya sürekli olarak meyve ve tohum verir.
Üreme, üretme ve ıslah çalıĢmalarında temel üretim malzemesi olan tohum, bitkisel üretimin
ana kaynağıdır.
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Tohumla çoğaltmanın bir özelliği, yeni bireyler arasında görülen değiĢkenliktir. Bu
özelliği sayesinde farklı çevre koĢullarına uyum yeteneğine sahip bitkilerin ortaya çıkması
mümkün olmaktadır. Bitki ıslahının temelinde bu özellikten (melezleme) yararlanılır. Ekilen
tohumlardan çıkacak genç bitkilerin kalitesi, tohumun kalitesi ile doğru orantılıdır. Otsu
bitkilerde (sebze ve bahçe çiçekleri) fide; odunsu bitkilerde (çalı, ağaç ve ağaççık) ise çöğür
olarak adlandırdığımız bu genç bitkilerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak kültürel tedbirler
türlere göre farklılık gösterir.
Bazı çiçeksiz bitkiler spor ile üretilir. Spor, tek hücreden oluĢmuĢ, nemli ortamlarda
yaĢayan ve yaprakların alt yüzünde meydana gelen oluĢumlardır. Sporlar, bir spor kesesi
içinde bulunur ve sporlar olgunlaĢtığında bu kese çatlar. Uygun ortam bulunca çimlenerek
geliĢir.

1.2. Tohumun Genel Yapısı ve Muhafaza ġartları
1.2.1. Tohumun Genel Yapısı
Tohum; genel olarak endosperm, tohum kabuğu, çenekler (kotiledonlar) ve
embriyodan meydana gelir. Bu kısımların genel özellikleri Ģunlardır:


Endosperm

Endosperm, çimlenme öncesi ve çimlenme esnasında tohumun ihtiyacı olan besin
maddesini bulundurur. Endospermin baĢlıca özellikleri Ģunlardır:







Açık tohumlularda sadece döllenme ile geliĢir ve n kromozomlu
hücrelerden oluĢur.
Kapalı tohumlular (triploid) 3n kromozomlu hücrelerden oluĢur.
Türe göre karbonhidrat, yağ ve protein depolar.
Çimleninceye kadar bitki embriyosunun madde ihtiyacını karĢılar.
Çimlenince endospermin görevini yapraklar üstlenir.

Tohum Kabuğu

Tohum kabuğu, tohumun olumsuz dıĢ etkilerden korunmasını sağlar. Tohum
kabuğunun baĢlıca özellikleri Ģunlardır:






Tohumu örter.
Kabuğu oluĢturan hücrelerin çeperleri mantarlaĢmıĢ ve odunlaĢmıĢtır.
Tohumu su kaybından, mekanik etkilerden, kimyasal ve biyolojik
etkilerden korur.
Kalınlığı Ģekli ve yapısal özellikleri türe göre değiĢir.
Kabuğu oluĢturan hücreler 2n kromozomludur.
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ġekil 1.2: Tohumun kısımları



Çenekler (Kotiledonlar)

Embriyodaki ilk yaprakçıklara kotiledon yani çenek denir. Çeneklerin (kotiledonlar)
baĢlıca özellikleri Ģunlardır:





Embriyoya bağlı olarak geliĢir.
Endospermden besin alarak bitki çimleninceye kadar onu besler.
Çimlenmeden sonra bir süre fotosentez de yapar.

Embriyo

Embriyo kesesindeki yumurta hücresinin döllenmesiyle oluĢan yapıya zigot denir.
Zigotun geliĢerek oluĢturduğu yapıya ise embriyo denir. Tohumun canlı olan kısmıdır.
Embriyonun baĢlıca özellikleri Ģunlardır:






Yeni bitkinin meydana gelmesini sağlar.
Yumurtalığın spermle döllenmesi ile oluĢur ve 2n kromozomludur.
Embriyonik gövde ve kök taĢır.
Tohum çimleninceye kadar yavaĢça geliĢir.
Tohum taslağında bulunan embriyo kesesi döllenmeden sonra tohum
hâline dönüĢür.

ġekil 1.3: Tohum kısımları ve görevleri
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1.2.1. Tohumların Muhafazası
Tohumların sağlıklı bir Ģekilde saklanması gerekir. Saklama süresi; bitki türü,
tohumun olgunlaĢma derecesi, yapılan ön iĢlem, tohumun çimlenme değeri, tohumun rutubet
içeriği, saklama ortamının sıcaklığı, ortamın rutubeti, ıĢık, hastalık ve zararlılar ile depolama
Ģekline göre değiĢir. Tohumlar, rutubet durumlarına veya saklama sürelerine göre değiĢik
gruplara ayrılabilir. Rutubet durumuna göre tohumlar;




Saklama rutubeti düĢük (%4-9) olan tohumlar kuru,
Saklama rutubeti orta (%10-14) olan tohumlar ortancıl,
Saklama rutubeti yüksek (%15 ve yukarı) olan tohumlar ise nemcil olarak
gruplandırılmaktadır.

Saklama sürelerine göre tohumlar ise Ģöyle sınıflandırılabilir:




Kısa ömürlü tohumlar: Saklama süreleri birkaç hafta ile 1-2 yıl olan
tohumlardır.
Orta ömürlü tohumlar: Saklama süreleri 4-5 yıl olan tohumlardır.
Uzun ömürlü tohumlar: Saklama süreleri 10–20 yıl arasında olan tohumlardır.

Tohumların saklanmasında dikkat edilmesi gereken baĢlıca Ģartlar Ģunlardır:









Olgun tohumlar saklamaya alınmalıdır.
Çimlenme yeteneği yüksek tohumlar saklamaya alınmalıdır.
Toplama, çıkarma ve temizleme aĢamalarında zarar görmemiĢ tohumlar ancak
karanlık ortamlarda uzun süreli saklanabilir.
Tohumun türü, kimlik bilgileri, üretim yılı ve kaç kapta saklandığına iliĢkin
bilgileri içeren etiketlerin biri kabın içine konulmalı, diğeri ise kabın dıĢına
bağlanmalıdır.
Tohumlar kendilerine zarar vermeyecek en düĢük sıcaklık ve en düĢük nem
içeriği ile saklanmalıdır.
Kuru ve ortancıl tohumlar düĢük sıcaklıkta ve havasız kaplarda, nemcil
tohumlar ise belli bir nem eĢiğinin üstünde ve gaz geçiren kaplarda
saklanmalıdır.
Gerek tohum içindeki rutubet gerekse ortam rutubeti ve sıcaklığı, iniĢ- çıkıĢlar
göstermemeli yani sabit olmalıdır.
Gerektiğinde soğuk hava depoları ve tohumlar dezenfekte edilmelidir.
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Resim 1.4: Soğuk hava deposu

1.3. Çimlenme ve Çimlenmeyi Etkileyen Faktörler
1.3.1. Çimlenme
Tohumdaki embriyonun uygun Ģartlarda bitkinin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarını
oluĢturmaya baĢlaması olayına çimlenme denir. Çimlenmenin gerçekleĢebilmesi için
tohumun çimlenme olgunluğunda olması, su (nem), sıcaklık ve oksijenin yeterli miktarda
olması gerekir. Su, sıcaklık ve oksijen yeterli miktarda ise tohum kabuğu çatlar ve çimlenme
baĢlar. Tohumun çimlenebilmesi için sıcaklığın yeteri miktarda olması gerekir. DüĢük veya
yüksek sıcaklıklarda çimlenme süresi uzar veya yavaĢlar. Çimlenme 0-35 °C’ler arasında
gerçekleĢir fakat ideal çimlenme sıcaklığı 18-25 °C’ler arasında olmalıdır.
Çimlenme tamamlanınca bitkinin kök, gövde ve yaprakları oluĢur. Tohum
çimleninceye kadar kendi besin üretemez yani fotosentez yapamaz. Çimlenme sonucu
bitkinin yaprakları oluĢtuğu için fotosentez yaparak kendi besinini üretir.

Resim 1.5: Tohumun çimlenmesi

Çimlenmenin meydana geliĢ sırası Ģöyledir:

Suyun tohum tarafından emilmesi
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Enzim ve solunum faaliyetlerinin baĢlaması
Yedek besin maddelerinin basit ve eriyebilir hâle geçmesi ve taĢınması
Özümlenmesi
Büyüme

Çimlenme sırasında meydana gelen bu olaylar serisinin baĢında suyun tohum
tarafından emilmesi gelir. Tohum kabuğu yumuĢadıkça ve protoplazma sulandıkça tohum
ĢiĢer ve kabuğu çatlatır. Suyun alınmasını enzim faaliyetinin ve oksijen alımıyla ölçülen
solunumun artıĢı izler. Bu faaliyetlerden sonra hücreler büyür ve kökçük tohum kabuğundan
çıkar.

1.3.2. Çimlenmeyi Etkileyen Faktörler
Tohum çimlenmesini etkileyen baĢlıca faktörler Ģunlardır:


Tohum olgunluğu: Tohumun çimlenmesinde olgunluk önemli bir faktördür.
Bazı tohumlar geliĢmelerini tam olarak tamamlamadan önce çimlenme
yeteneğindedir bazı türlerin tohumları ise dinlenme hâlindedir ve uygun
Ģartlarda bile çimlenememektedir. Ekim yapılacakken tohumların bu özellikleri
dikkate alınmalıdır.

Resim 1.6: Olgunluğa eriĢmiĢ buğday



Su: Su, tohumun çimlenmesi için temel faktördür. Depo maddelerinin
parçalanması, taĢınması ve kullanılmasında da büyük rol oynar. Tohumun
topraktan çimlenebilmesi için tarla kapasitesi nemi en uygundur. Ancak
çimlenme çoğunlukla devamlı solma noktasına yakın toprak neminde meydana
gelir. BaĢlangıç devresinde tam çimlenme için uygun olmayan yüksek nem
Ģartlarında bile çimlenme meydana gelebilir. AĢırı nem, çimlenmeyi
durdurabilir.



Hava: Solunum, tohum çimlenmesi esnasında belirgin olarak artmaktadır.
Oksijen konsantrasyonu havadakinin altına düĢerse birçok tohumun çimlenmesi
geriler. Ġstisna olarak çeltik ve bazı su bitkileri oksijenin düĢük
konsantrasyonlarında bulunduğu suda çimlenebilir.
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Resim 1.7: Tohumda çimlenme baĢlangıcı ve topraktan çıkıĢ



Sıcaklık: Sıcaklık, tohumun çimlenmesinden hasadına kadar geçen süredeki
bütün yaĢamsal olaylarda etkili bir faktördür. Çimlenmenin meydana geldiği
baĢlıca sıcaklıklar; minimum, optimum ve maksimum terimleri ile ifade edilir.






Minimum sıcaklık, bir tohumun çimlenme gösterebileceği en düĢük
sıcaklıktır. Bazı türler donma noktasına yakın sıcaklıklarda çimlenebilir.
Optimum sıcaklık, kısa bir süre içinde en yüksek çimlenme yüzdesini
veren sıcaklık olarak tanımlanır. Genellikle ılıman bölge tohumları,
tropik bölge tohumlarına göre daha düĢük sıcaklık dereceleri ister.
Yabani türler, kültüre alınan türlere göre daha düĢük sıcaklık dereceleri
ister. Pek çok tohum için optimum çimlenme sıcaklığı 15-30 °C’dir.
Maksimum sıcaklık, bir tohumun çimlenme gösterebileceği en yüksek
sıcaklıktır. Genellikle 35-40 °C arasındadır.

IĢık: Tohumun çimlenebilmesi için nem, oksijen ve uygun sıcaklık dereceleri
esas olmakla beraber bazı türlerin tohumları ayrıca ıĢığa da ihtiyaç duyar. IĢığın
hem Ģiddeti (mum gücü) hem de kalitesi (renk ve dalga boyu) çimlenmeyi
etkilemektedir. Tohum çimlenmesinde ıĢık; belirli meyve ve yapraklardaki
pigment (renk maddesi) oluĢumunu, gövde geniĢlemesini, çiçeklerin meydana
gelmesini ve bazı fidelerin kök geliĢmesini sağlar.

ġekil 1.8: Tohum çimlenme ihtiyacı
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1.4. Çimlenmeyi Uyarıcı ĠĢlemler
Çimlenmede en etkili faktör tohum kabuğudur. Tohum kabuğunun su alımını
arttıracak, daha kolay çatlayacak duruma getirecek, yumuĢatacak ve gaz alıĢveriĢini
kolaylaĢtıracak iĢlemlerin yapılması çimlenme hızını ve yüzdesini artırmaktadır. Bunun için
tohumlara ekimden önce çimlenmeyi uyarıcı bazı iĢlemler uygulanarak tohum kabuklarının
yumuĢatılması sağlanır. Çimlenmeyi uyarıcı baĢlıca iĢlemler; katlama, mekanik aĢındırma,
asitle aĢındırma, sıcak suda bekletme ve hormon uygulamasıdır.


Katlama: Katlamanın amacı dinlenmede döneminde olan embriyoları
çimlenme olgunluğuna getirmek ve tohumun yapısını değiĢtirmektir. Soğuk ve
sıcak katlama olmak üzere iki Ģekilde uygulanır.


Soğukta katlama: Soğukta katlama, nemli tohumların çimlenmeden
önce belirli bir süre düĢük sıcaklıkta tutulması iĢlemidir. Soğukta katlama
yapılmaz ise belirli türlerin tohumları haftalar ya da aylar süren zaman
içinde çok yavaĢ ve düzensiz çimlenir veya çimlenme göstermez.
Soğukta katlama, tohum kabuklarının yumuĢamasını sağlasa da sert
kabuklu tohumların bu uygulamadan önce sıcak katlamaya tutulmaları
gerekebilir. Katlama iĢlemi Ģöyle yapılır:
o
o

o
o
o
o

Tohumlar katlamaya konulmadan önce 12-24 saat suda ıslatılır.
Daha sonra nemli hâlde olan tohumlar perlit, kum, vermikülit gibi
nemli bir katlama materyali ile karıĢtırılır. Bu iĢlemde kullanılacak
en iyi materyal, bir kısım kum ve bir kısım peat yosunu
karıĢımıdır. Katlama ortamı nemli olmalı fakat fazla ıslak
olmamalıdır. Mantari hastalıklara karĢı materyal, bir fungusit ile
ilaçlanmalıdır.
Tohumlar ya hacimlerinin 1-3 katı katlama materyali karıĢtırılarak
ya da 1,5-7,5 cm kalınlıkta tohum ve aynı kalınlıkta katlama
materyali ile tabakalar hâlinde konularak katlanır.
Katlama iĢlemi için tahta kutular, plastik torbalar, teneke veya cam
kaplar uygun olmaktadır.
Katlama sıcaklığı buzdolabı veya soğuk hava deposu gibi yerlerde
sabit tutulur. Katlama için en uygun sıcaklık 0-4 °C’dir.
Tohumun çimlenme olgunluğuna gelmesi için geçen süre, tohumun
cinsine ve tohum türüne göre değiĢir. Ekim için tohumlar katlama
kabından çıkarılarak katlama materyalinden ayrılır. Ekim,
tohumlarda kuruma meydana gelmeden hemen yapılmalıdır.
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ġekil 1.9: Açıkta katlama (a-Tohum b-Katlama materyali c-Drenaj kanalı d-Ġri çakıl e-Saksı)

ġekil 1.10: Kapalı yerde (sandıkta) katlama (A-Tohum B-Katlama materyali)





Sıcakta katlama: Soğukta katlamada yapılan uygulamalar aynı Ģekilde
uygulanır. Tek fark sıcaklığın geceleri 20 °C, gündüzleri ise 30 °C
olmasıdır.

Mekanik aĢındırma: Mekanik aĢındırma özellikle sert çekirdekli tohumların,
tohum kabuklarının su ve gazlara karĢı geçirgen hâle gelerek çimlenmesi için
bazı yapay önlemler ile kabuklarının aĢındırılması amacıyla yapılan iĢlemler
olarak tanımlanabilir. Bu iĢlemler; tohumların zımparalanması, eğelenmesi ve
sert tohum kabuklarının çekiçle kırılmasıdır. Ticari iĢletmelerde özel mekanik
aĢındırma aletleri kullanılır. AĢındırma, tohumların zarar görmeyeceği Ģekilde
yapılmalıdır. Tohumlar mekanik aĢındırma iĢlemden sonra saklanır veya hemen
ekilebilir.

ġekil 1.11: Tohum aĢındırma yöntemleri (1. Asit veya suda ıslatma, 2. Eğeleme, 3. Sentetik veya
ahĢap tokmakla hafifçe vurma, 4. Ġki ahĢap levha arasında keskin kum ile sürtme)
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Asitle aĢındırma: Sert kabuklu tohumların yoğun sülfürik aside daldırılarak
tohum kabuğunun aĢındırılması iĢlemidir. Bu iĢlem Ģöyle yapılır:









Kuru tohumlar cam veya toprak kaplara konarak bunların üzerine bir
kısım tohum, bir kısım asit gelecek Ģekilde yoğun sülfürik asitle kaplanır.
Tohumlar asit ile belirli aralıklarla karıĢtırılmalıdır. KarıĢtırma sıcaklığın
yükselmesine neden olduğundan oldukça yavaĢ bir Ģekilde yapılmalıdır.
Aksi hâlde tohumlar zarar göreceği gibi patlama da meydana gelebilir.
Bunun için en uygun sıcaklık 15-17 °C’dir.
Tohumların asitte tutulma süreleri; sıcaklığa, asidin konsantrasyonuna ve
tohumun cinsine bağlı olarak değiĢir.
Uzun bir aĢındırma süresine ihtiyaç gösteren kalın kabuklu tohumlar,
asitle iĢleme tabi tutulurken aralıklarla örnekler alınmalı ve tohum
kalınlığı kontrol edilmelidir.
Kabuk inceldiğinde iĢleme son verilmelidir.
Uygulama sonunda tohumlar 10 dakika su altında yıkanmalıdır.
Tohumlar henüz yaĢ iken dikilebileceği gibi kurutularak sonradan
yapılacak ekimler için saklanabilir.

Bu iĢlem yapılırken çok dikkatli olunmalıdır çünkü asit kuvvetli bir aĢındırıcı
olduğundan suyla birleĢince yüksek sıcaklık meydana getirerek patlayabilir ve etrafa
dağılabilir.


Sıcak suda bekletme: Tohum kabuklarının yapısını değiĢtirmek, çimlenmeyi
engelleyici maddeleri yıkamak ve tohum kabuklarını yumuĢatmak amacıyla
yapılan bir iĢlemdir. Tohumların suda bekletilmesi, tohum kabuğu yüzünden
meydana gelen dinlenmeyi ortadan kaldırarak çimlenmeyi teĢvik eder. Su
geçirmez yapıdaki tohum kabukları kendi hacimlerinin 4-5 katı sıcak su (77-100
°C) içine konularak yumuĢatılır. Tohumlar, sıcak suya koyma iĢleminden sonra
hemen soğuk su içinde soğutulmalıdır. Sıcak su ile muamele yapılan tohumlar
hemen ekilmelidir.



Hormon uygulaması: Tohumun çimlenmesi içsel ve çevresel faktörler
tarafından etkilenmektedir. Bitki bünyesinde doğal olarak bulunan ve hormon
olarak adlandırılan bazı kimyasallar çimlenmeyi teĢvik ederken bazıları
çimlenmeyi engelleyebilmektedir. Son yıllarda bu kimyasallar sentetik olarak
üretilerek tohumların çimlendirilmesinde kullanılmaktadır. Çevresel faktörler
tohumların çimlenme için uyarılmasında veya dormansi (tohumun uyku hâli)
periyoduna girmesine önemli bir rol oynamaktadır. Bu etki çoğunlukla bitki
hormonları seviyelerinde ortaya çıkan değiĢikliklerden kaynaklanmaktadır.
Örneğin çevresel faktörlerden ıĢık ve sıcaklığın hormonlarda oluĢturduğu
dormansi gibberallinler tarafından ortadan kaldırılabilmektedir.
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1.5. Tohum Ekim Yöntemleri
Üretim amacıyla ana bitkiyi meydana getirecek olan tohumun önceden hazırlanmıĢ
tohum yatağına, belirli derinlikte gömülerek üzerinin kapatılmasına ekim denir. Bitkiler için
birim alandan elde edilecek verim; ekim zamanı, ekim derinliği ve ekim yöntemlerine bağlı
olarak değiĢir.
Tohumlar ekim öncesi ilaçlanmalıdır. Ġlaçlama hemen ekim öncesi yapılmalıdır. Bu
amaçla tohum ilaçlama düzeneği bulunan selektörlerin kullanılması daha iyi olmaktadır.
Böyle bir imkân yok ise kolla çevrilen ve içi paletli ilaçlama bidonları kullanılmalıdır. Bu
amaçla üretilmiĢ 50 ve 100 litre hacme sahip iki tip ilaçlama bidonu bulunmaktadır. Ġlaçlama
bidonlarında yapılacak ilaçlamalarda 50 litrelik bidonlara yaklaĢık 25-30 kg, 100 litreliklere
ise 50 kg tohum konulabilmektedir. Ġlaç ve buğday bidona konulduktan sonra ilacın tohuma
homojen bir Ģekilde bulaĢmasını sağlamak amacı ile bidonun kolu en az 40-50 kez
çevrilmelidir. Bu yöntemin olumsuz tarafı, ilaçlama bidonlarının kapasiteleri küçük olması
ve bu nedenle ilaçlama iĢinin uzun sürmesidir. Ülkemizde selektör ve ilaçlama bidonları
bulunmayan yerlerde tohumluk yere yığılıp kürekle karıĢtırılarak ilaçlanmaktadır fakat bu
uygulamada tohumluğun her tarafı homojen olarak ilaçla kaplanmadığından çoğu zaman
hastalık görülmektedir.
Tohumlu bitkilerde genellikle iki tip ekim yöntemi uygulanır. Bu yöntemler:


Elle Ekim (Serpme Ekim)

Tohumun elle veya santrifüjlü gübre dağıtma makineleri ile toprağa geliĢigüzel
saçılmasına denir. Bu metot, sık ekilen yem bitkilerinin ekiminde veya makinelerin
çalıĢmadığı dik yamaçlarda kullanılır. Serpme ekimde tohumlar, elle serpilerek veya sıralar
hâlinde elle dökülerek tohum yatağına bırakılır. Daha çok küçük boyutlu tohumların
ekiminde kullanılır. Serpme ekimde tohumlar toprağa saçılır, daha sonra üzeri tırmık
çekilerek kapatılır. Serpme ekim; ekimin kolay ve çabuk yapılması, ekim iĢleminin ucuz
olması, tohum ekilecek parsellerin küçük olması ve ekim yapılacak arazinin engebeli olması
gibi nedenlerle tercih edilmektedir.
Serpme ekimin olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bunlar:











Tohumlar tarla yüzeyine eĢit düĢmez.
Tohumlar aynı derinliğe ekilemez.
Tohumlarda aynı oranda çimlenme sağlanamaz.
Tohumun gömülmesi için ikinci bir iĢlem gerekir.
YaklaĢık %50’ye varan tohum israfı olur.
Tohumların yaĢama alanı büyüklükleri farklı olur.
Tohumların çıkıĢları farklı zamanda olur.
OlgunlaĢma zamanları farklıdır.
Birim alana atılan tohum miktarı değiĢir.
Verim düĢük olur.
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Makineyle Ekim (Sıraya Ekim)

Tohumların özel makineler ile düzgün sıralara ekilmesine denir. Sıraya ekimin baĢlıca
faydaları Ģunlardır:














Tohumların çıkıĢları aynı zamanda olur.
En uygun yaĢama alanı sağlanır.
Sıraya ekildiği için çapa ve mücadele iĢleri makine ile kolayca yapılabilir.
Tohumlar aynı derinliğe ekilir.
OlgunlaĢma zamanı aynı olur.
Fideler düzgün Ģekilde çıkıĢ yapar.
Hastalıklarla ve zararlılarla mücadele kolay olur.
Tohumlar birbirine paralel sıralar hâlinde ekilir.
Ekimde %50’ye varan tohum tasarrufu sağlanır.
Tohumlar sıra hâlinde, kesintisiz, küme veya tek tek olmak üzere farklı
Ģekillerde ekilir.
Tohumlar besin maddelerinden ve sudan eĢit faydalanacakları için
bitkilerin geliĢmeleri de aynı olur.
Ürün miktarında artıĢ olur.
Hasat iĢlemleri kolay ve rahat olur.

Makine ile yapılan ekim çeĢitleri Ģunlardır:


Normal sıravari ekim: Daha çok hububat ekiminde kullanılır.
Aralarında 15-20 cm mesafe bulunan birbirine paralel sıralar üzerine
tohumlar geliĢigüzel bırakılır. Tohumların sıra üzeri dağılımı rastgeledir.

ġekil 1.12: Normal sıravari ekim



GeniĢ sıra ekim: Bu ekimde sıralar arası mesafe, normal sıravari ekime
göre biraz daha geniĢtir. Daha çok çapa bitkileri bu Ģekilde ekilir. Pamuk,
mısır, ayçiçeği ve patates bitkisi için uygun ekim yöntemidir.
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ġekil 1.13: GeniĢ sıra ekim



Banda ekim: Normal sıravari ekimin bir çeĢididir. Bu ekimde, ekim
çizgisi 5-10 cm geniĢliğinde bir bant olacak Ģekilde açılır. Ġçerisine
tohumlar atılır. Sıra araları ise banttan daha geniĢ tutulur.

ġekil 1.14: Banda ekim



ġeritvari ekim: Bu ekimde sıralar arası geniĢtir. Ancak tohumlar birkaç
sıradan oluĢan Ģeritlere ekilir. ġeritlerdeki sıra aralığı 10 cm, Ģeritler arası
ise 50-70 cm tutulur. ġeritler arasındaki mesafenin fazlalığı yetiĢme
dönemindeki çapalama, ilaçlama ve gübreleme gibi bakım iĢlerini
kolaylaĢtırır.

ġekil 1.15: ġeritvari ekim
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Dar sıra ekim: Hububat ve çayır otlarının ekiminde kullanılır. Tohumlar
sıra üzeri ve sıralar arası homojen olacak Ģekilde tarla yüzeyine düzgünce
dağıtılır. Bu ekimde sıralar arası mesafe 7-12 cm arasında değiĢir.

ġekil 1.16: Dar sıra ekim



Ocakvari ekim: GeniĢ yaĢam alanı isteyen tohumların ekiminde
kullanılır. Normal ocakvari ekimde sıra arası 20-90 cm, düzgün ocakvari
ekimde ise 25-70 cm arasındadır. Bitkiler bu yöntemde bir karenin
köĢelerine ekilecek Ģekilde tarlaya bırakılır.

ġekil 1.17: Ocakvari ve düzgün ocakvari ekim




Çapraz ekim: Bu ekimde normal sıra aralığı ile tarla birbirine dik yönde
iki kez ekilir.
Hassas (tek dane) ekim: ġeker pancarı gibi seyreltme gerektiren
bitkilerin ekiminde kullanılır. Burada amaç, tohumların sıra üzerine tek
tek ekilmesidir.

1.6. Sporla Üretim
Spor genellikle tohumdan farklı bir yapıya sahiptir. Bir hücreden oluĢmuĢtur ve nemli
ortamlarda yaĢar. Eğrelti otları ve mantarlar gibi bazı çiçeksiz bitkiler spor ile üretilir.
Sporlar genellikle çizgi veya noktalar hâlinde yapraklarının alt yüzünde veya yaprak
kenarları boyunca oluĢur. Bir spor kesesi içinde bulunur. Sporlar olgunlaĢınca kese çatlar ve
sporlar dağılır. Uygun ortam bulunca çimlenerek geliĢir ve yeni bir bitki oluĢturur. Sporların
olgun olup olmadıkları parmak ucu spor keselerine sürülmesiyle kontrol edilir. Parmak ucu
tozlu görülüyorsa spor keseleri patlamaya hazır hâle gelmiĢtir.
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Resim 1.18: Eğrelti otu sporları

Sporların elde edilmesinde farklı yöntemler uygulanır.



Birinci yöntem: Kestane rengine dönüĢmüĢ olan olgun sporofitler, ekim
zamanı ana bitkiden ayrılır ve çimlendirme ortamı üzerine yatırılır.
Ġkinci yöntem: Üretimde kullanılacak olan sporlar, ekimden birkaç gün önce
iyi geliĢme gösteren anaç bitkilerden olgun sporları taĢıyan yapraklar kesilerek
bitkiden uzaklaĢtırılır. Bu yapraklar, katlandıktan sonra temiz kâğıt torbalar
içinde veya temiz beyaz kâğıtlara sarılarak 20 C sıcaklık ve %55 nemde
muhafaza edilir. Birkaç gün içinde olgun hâlde olan küçük kahverengi sporlar
kendiliğinden düĢerek kâğıt torba veya kâğıt içinde toplanır.

Sporlar toplandıktan sonra üretimde kullanılmak üzere hazırlanmıĢ olur. Hazırlanan bu
sporların ekim zamanına kadar serin ve kuru bir yerde saklanması gerekir.
Çiçeksiz bitkilerden eğreltiler ve mantarların üretimi spor ile yapılmaktadır. Sporların
çimlendirme ortamı olarak kullanılan baĢlıca karıĢımlar Ģunlardır:




EĢit miktarda turba yosunu ve ince kum karıĢımıyla elde edilen harç
1 kısım tınlı toprak, 1 kısım yaprak çürüntüsü ve 1 kısım kaba kum karıĢımıyla
elde edilen harç
4 kısım tınlı toprak, 4 kısım yaprak çürüntüsü veya turba yosunu ve 2 kısım
kum ve 2 kısım yanmıĢ ahır gübresinin karıĢtırılması ile elde edilen harç

Hazırlanan karıĢımlar 6 mm’lik elekten geçirilerek kaynar su veya buharla sterilize
edilmelidir. Ekimden önce ekimin yapılacağı sera kısmı iyice yıkanarak temizlenmelidir.
Ayrıca ekim tavalarının dibine drenajı sağlamak için çakıl taĢı, vermikülit veya saksı
kırıntılarından oluĢan materyaller serilmelidir.
Harç, ekim tavalarına üst kenardan 2 cm boĢluk kalacak Ģekilde doldurulur.
Doldurulan bu harç materyali iyice sulanır. Bu Ģekilde ortam dikime hazır hâle gelir. Ekim
sırasında sera içinde hava akımı bulunmamalı, çok özenli ve temiz çalıĢılmalıdır.
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Eğrelti sporlarının çimlendirilmesi özellikle ağustos-eylül veya aralık-mart ayları
arasında yapılır. Sporların ekiminde iki yöntem uygulanır. Bunları Ģöyle açıklayabiliriz:




Anaç bitkiden kesilen ve üzerinde spor taĢıyan yapraklar 1 cm’lik parçalar
hâlinde kesilir. Yaprağın spor taĢıyan kısmı harçla temas edecek Ģekilde ekim
tavasının yüzeyine yatırılır. Sporlarda çimlenme görüldüğü zaman yatırılan bu
yaprak parçaları ekim tavası üzerinden toplanır.
Daha önceden beyaz kâğıt torba veya temiz kağıda sarılarak toplanan sporlar
hazırlanan harcın üzerine homojen ve ince bir tabaka oluĢturacak Ģekilde
serpilir. Ekimin homojen fakat sık olmamasına özen gösterilmelidir.

Sporların ekiminden hemen sonra tavaların üzeri camla örtülür veya ekim yapılan spor
kasaları cam veya polietilen ile örtülmüĢ, 21-24 °C sıcaklığı olan üretme yastıklarına konur.
Üretme yastığı veya kasaların ıĢık geçirmemesi için kâğıt ile örtülerek gölgeleme yapılır.
Sporla üretim yönteminde en önemli konu, çimlendirme ortamının sürekli nemli
tutulmasıdır. Sporların ekim sırasındaki düzgün dağılıĢını bozmamak için yapraklar görülene
kadar yukarıdan su verilmemelidir. Ekim tavalarına ya aĢağıdan su verilmeli ya da sisleme
suretiyle ortamın sürekli nemli tutulması sağlanmalıdır.
Sporlar genellikle 3-4 hafta içinde çimlenir. Sporlar çimlendiğinde ilk olarak üreme
organlarının alt kısmında ince, yassı ve yeĢil bir doku oluĢturur. Bu dönemde biraz ıĢık
alması için kâğıt örtü kaldırılır ancak güneĢ ıĢığı direkt olarak çimlenmekte olan sporların
üzerine gelmemelidir. Çimlenen ve bir miktar geliĢen fidecikler daha sonra ince bir süzgeç
ile yukarıdan sulanmaya baĢlanabilir. Sporların hepsi çimlendikten sonra cam üzerindeki
kâğıt örtü kaldırılır ancak tavaların serada gölge bir yerde korunması sürdürülür.
Sporlarda ilk ĢaĢırtma, üreme organlarının alt kısmındaki ince, yassı ve yeĢil doku
birleĢmeye ve kaynaĢmaya baĢladığında içinde çimlendirme ortamı olarak kullanılan harçlı
tavalara kümeler hâlinde yapılır.

ġekil 1.19: Spor oluĢumu ve yeni bitki
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Ġlk ĢaĢırtmayla birlikte 3-4 ay içinde ilk kök ve bileĢik yaprakçıklar oluĢmaya baĢlar.
Bu dönemde de sulama özenle yapılmalıdır. Genç bitkiler serada 16-20 °C’de hafif aydınlık
ve serin bir yerde bulundurulmalıdır.
GeliĢen bitkiler özellikle ekim harcı üzerinde yosun oluĢtuğunda ĢaĢırtılmalıdır.
ġaĢırtma, kümecikler hâlinde birkaç bitki bir arada bulunacak Ģekilde ayırmak suretiyle
kasalara yapılmalıdır. Birkaç kez tekrarlanan bu ĢaĢırtmalardan sonra genç eğreltiler
yeterince irileĢtiklerinde dikkatlice küçük saksılara dikilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bitki tür ve çeĢitlerine göre generatif üretim yöntemlerini kullanınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler






 Tohumlarda katlama yapınız.





 Tohum ilaçlaması yapınız.




 Tohum ekimi yapınız.



 Sporla üretim yapınız.








 Bakım iĢlemlerini yapınız.
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Katlama malzemelerini temin ediniz.
Katlama yöntemine karar veriniz.
Katlama için uygun Ģartları oluĢturunuz.
Katlama ortamını hazırlayınız.
Tohumları katlama sandıklarına alınız ve
uygun sürelerde katlama yapınız.
Uygun tohum ilacını seçiniz.
Ġlaçlama yöntemini belirleyiniz.
Ġlaçlama için uygun ekipmanı temin
ediniz.
Tohum miktarına uygun olarak ilaç
normu belirleyip tohumu ilaçlayınız.
Ekim yöntemini belirleyiniz.
Ekim makinesini temin ediniz ve
ayarlarını yapınız.
Elle ekim yöntemi uygulayınız.
Makine ile ekim yapınız.
Üretimde kullanılacak sporları temin
ediniz.
Üretim ortamlarını hazırlayınız.
Spor ekimini yapınız.
Çimlenme için uygun Ģartları sağlayınız.
Sulama yapınız.
Gübreleme yapınız.
Çapalama ve yabancı otlarla mücadele
yapınız.
Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele
ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Tohum genel olarak endosperm, tohum kabuğu, çenekler (kotiledonlar) ve
embriyodan meydana gelir.

2.

( ) Saklama rutubeti düĢük (%10-14) olan tohumlar, kuru tohumlar olarak
adlandırılır.

3.

( ) Tohumun ideal çimlenme sıcaklığı 18-25 °C’ler arasında olmalıdır.

4.

( ) Soğukta katlama, nemli tohumların çimlenmeden önce belirli bir süre düĢük
sıcaklıkta tutulması iĢlemidir.

5.

( ) Normal sıravari ekim çoğunlukla baklagil ekiminde kullanılır.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Tohumlar için optimum çimlenme sıcaklığı ………………. °C’dir.

7.

Soğukta katlama için en uygun sıcaklık …………….. °C’dir.

8.

Asitle aĢındırma, sert kabuklu tohumların yoğun …………………… aside
daldırılarak tohum kabuğunun aĢındırılması iĢlemidir.

9.

Çapa bitkileri genellikle …………. ……….. ekim yöntemiyle ekilir.

10.

Çiçeksiz bitkilerden eğreltiler ve mantarların üretimi …………. ile yapılmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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
Sert çekirdekli meyvelerin tohumlarında mekanik aĢındırma iĢlemi yapınız.


Mekanik AĢındırma

Malzemeler
o
Sert çekirdekli tohumlar
o
Zımpara
o
Eğe
o
Çekiç
o
Özel aĢındırma aletleri
o
Eldiven
o
Gözlük

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. ĠĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
2. AĢındırma yönteminizi belirlediniz mi?
3. AĢındırma için kullanacağınız tohumu ve malzemeleri belirleyip
temin ettiniz mi?
4. Tohumların mekanik aĢındırma yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bitki tür ve çeĢitlerine göre vejetatif üretim yöntemlerini kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Vejetatif üretim yapan iĢletmeleri ziyaret ederek en çok tercih ettikleri yöntemi
ve nedenlerini araĢtırınız.



Vejetatif üretim yöntemlerinin birbirlerine karĢı avantajlı ve dezavantajlı
yönlerini araĢtırarak bir tablo hâline getiriniz.



Köklenmeyi sağlamada kullanılan hormonların insan sağlığı üzerine olan
etkilerini araĢtırınız.

2. VEJETATĠF ÜRETĠM
Vejetatif üretim, değiĢik bitki kısımlarından (çelik, yaprak, rizom, yumru, göz gibi)
alınan bitki parçalarıyla yapılan üretim Ģeklidir. Vejetatif üretim yöntemi, bitki üretiminin
temelini oluĢturur. Bu organlardan alınan bir parça, bir tarafı ile yeni bir kök sistemi
oluĢtururken diğer tarafı ile de yeni bir sürgün sistemi oluĢturarak yeni bir bitki meydana
getirir. Aynı zamanda baĢka bir bitki parçası (anaç) ile birleĢerek de yeni bir bitki oluĢturur.
Bazı bitki türlerinde çimlenme engeli yüzünden çimlenme birkaç yıl sürebilir. Bunlara
bir süre çimlenme engelini giderici iĢlemler uygulamak gerekebilir. Bu durumdaki bitkiler
vejetatif yöntemlerle daha kolay üretilebilir.
Vejetatif yolla üretilen bitkiler, ana bitkinin bütün genetik özelliklerini taĢır. Tohumla
yetiĢtirilen bitkiler ise ana ve babadan farklı yepyeni bir kombinasyona sahip olabilir.
Tohumdan oluĢan yeni bitki, ana bitkiye az benzer veya hiç benzemeyebilir.
Üretimi yapılan bitkilerin çoğunda generatif üretim yöntemi çok fazla kullanılmaz;
tohumlarda açılma görülebileceğinden bitkiler genetik özelliklerini kaybetmiĢ olabilir. Bu
durum özellikle mutasyon ile elde edilen çeĢitlerde söz konusudur. Bu çeĢitlerin üretimi için
vejetatif üretim yöntemi kullanılması zorunludur. Vejetatif üretimde baĢarı generatif
üretimde olduğu gibi anaç bitkinin seçimine bağlıdır. Anaç bitki, her Ģeyden önce sağlıklı
olmalı ve aranan özellikleri taĢımalıdır.
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2.1. Vejetatif Üretim Yöntemleri
2.1.1. Çelikle Üretim
Bir bitkinin gövde, değiĢikliğe uğramıĢ gövde, yapraklar veya kökler gibi vejetatif
organlarının ana bitkiden kesilip uygun çevre koĢulları altında baĢka bir yerde
köklendirilmesine çelikle üretim denir. Köklü birey elde etmek amacıyla bitkilerden kesilen
parçalara ise çelik denir. Çelikle üretim; ucuz, kolay ve basit bir yöntemdir.

Resim 2.1: Ġç mekân süs bitkilerinin çeliklerini köklendirmek için hazırlanmıĢ, mistlemeli,
alttan ısıtmalı köklendirme bankı

Çelikler bitkilerden alındıkları kısımlara göre sınıflandırılır:


Yaprak çelikleri: Bitkiden alınan bir yaprakla yeni bir bitkinin elde edilmesine
yaprak çelikleri ile üretim denir. Birçok süs bitkisi bu tip çelikle çoğaltılır.
Üretim için uygun sürgün ve gövdeye sahip olmayan geniĢ ayalı, köklenme
kabiliyetinde yapraklara sahip süs bitkilerinde uygulanır. Çeliklerin
hazırlanması ve Ģekilleri, bitkilerin tür ve çeĢidine göre değiĢir. Bir yaprak
ayası, çelik olarak kullanılabileceği gibi bir yapraktan kesilecek parçalar veya
yaprak ayası sapı ile birlikte çelik olarak kullanılabilir. Yaprak çelikleri
istenildiği zaman yılın her mevsiminde hazırlanabilir.



Yaprak ve göz çelikleri: Yaprak çeliğinden kök oluĢturan fakat yeni bir sürgün
oluĢturmayan bitki türlerinde yaprak-göz çelikleri alınır. Bu tip çelikler bir
yaprak, küçük bir dal parçası ve bir gözden oluĢur. Çelikte bulunan kısa dal
parçasının köklenmesi ve yaprak sapının altında bulunan gözün sürmesi ile yeni
bitkiler üretilir.
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Resim 2.2: Yaprak çeliği çeĢitleri



Kök çelikleri: Bitkilerin köklerinden alınan parçalarla üretilmesine kök
çelikleri ile üretim denir. Kökün en üst kısmında, toprak yüzeyine yakın olan
köklerde uyuyan gözler bulunur. Bu köklerden çelik hazırlanarak uyuyan
gözlerden sürgünler vermesi sağlanır. Böylece yeni bir birey elde edilir.



Gövde çelikleri: Bitkilerin veya sürgünlerin büyüme konisi içermeyen
parçalarının kesilmesi ile elde edilen çeliklerdir. Çelikler gövde de bulunan
gözlerin altından veya üstünden bitki türüne göre değiĢik büyüklüklerde kesilir.
Kesim yapılırken gözün üzerinden hafif eğimli olarak kesilir. Her parça ileride
yeni bitkiyi oluĢturacak gözü içermelidir. Gövde çelikleri, alınma zamanlarına
göre üç grupta toplanabilir:


Odun çelikleri: Odun çelikleri genellikle bir yıllık dallardan, kıĢ
dinlenme periyodunda hazırlanır ancak incir gibi bazı meyve türlerinde
en az iki yıllık dalların kullanılması daha uygundur. Bu tip çeliklerle kıĢın
yaprağını döken süs bitkileri, incir, ayva, dut, asma, nar ve bazı erik
çeĢitleri çoğaltılabilmektedir. Odun çelikler adi, ökçeli ve dipçikli olmak
üzere üç farklı tipte hazırlanabilir.
o

o

Adi çelik: Adi çelikler türlere bağlı olarak 10-90 cm uzunluğunda
bir dal parçasıdır. KıĢ dinlenme döneminde bir veya iki yaĢlı iyi
piĢkinleĢmiĢ dallardan alınır. Bu iĢ için daha çok dalların orta
kısımları kullanılır. Çeliklerin alt ucu boğumun hemen altından, üst
ucu ise boğumun 1,5-2,5 cm üstünden kesilerek hazırlanır.
Ökçeli ve dipçikli çelikler: Bu tip çelikler, boyları ve diğer
özellikleri bakımından adi çeliklere benzer ancak bunların dip
kısmında yaĢlı odun parçası bulunmaktadır. Dipçikli çeliklerin alt
uçlarında daha yaĢlı dalın kısa bir parçası, ökçeli çelikte ise yaĢlı
dalın küçük bir kısmı bulunmaktadır.
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ġekil 2.3: Gövde çeliği çeĢitleri





Yarı odun çelikleri: Bu tip çelikler genellikle geniĢ yapraklı ve her dem
yeĢil türlerin odunsu kısımlarından yapılır. Yapraklarını döken bitkilerin
kısmen odunlaĢmıĢ sürgünlerinden alınmıĢ yapraklı yaz çelikleri de yarı
odun çeliği olarak adlandırılır.
YumuĢak odun (yeĢil odun) çelikleri: Yapraklarını döken ve her dem
yeĢil türlerin yumuĢak, etli ilkbahar sürgünlerinden hazırlanmıĢ
çeliklerdir. Odunsu süs çalıların çoğu yeĢil çelikle çoğaltılabilir.

2.1.2. AĢı ile Üretim
Ġki bitki parçasını bir bitkiymiĢ gibi kaynaĢacak ve büyümelerine devam edecek
Ģekilde birleĢtirme tekniğine aĢılama denir. AĢılama iki ayrı parçaya ihtiyaç vardır. AĢılama
sonucu oluĢacak yeni bitkide göz veya kalem, ağacın tacını; anaç ise kök sistemini oluĢturur.
Bunun sonucu iki sistem arasında ortak, birbirine bağımlı ve zorunlu bir yaĢam baĢlamıĢ
olur. AĢılama; çok yıllık süs bitkilerinin, sebzelerin ve özellikle meyve ağaçlarının
üretilmesinde uygulanan bir vejetatif çoğaltma yöntemidir.
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Resim 2.4: AĢıda kullanılan bazı alet ve ekipmanlar

AĢı ile üretimde kullanılan terimler aĢağıda açıklanmıĢtır:



Anaç: AĢılanmıĢ bitkinin ileride kök sistemini oluĢturacak alt kısmıdır.
Kalem ve göz: Bitkinin toprak üstü kısmını oluĢturmak üzere asıl üretilmesini
istediğimiz bitkiden alınan kısma kalem veya göz denir.

Bitki türüne bağlı olarak göz aĢısı ve kalem aĢısı olmak üzere iki aĢı yöntemi
uygulanır.


Göz AĢısı

Üzerinde bir göz veya tomurcuk bulunan küçük bir odun parçasından alınan, bir kalem
kullanarak yapılan aĢılama yöntemine göz aĢısı veya tomurcuk aĢısı denir. Bu aĢının yapılma
zamanı gözün kabuktan kolayca ayrıldığı dönemdir.
Göz aĢıları; T göz aĢısı, yama göz aĢısı ve yongalı göz aĢısı olarak üç Ģekilde
yapılabilir. Bunlardan en çok kullanılan T göz aĢısı yöntemidir.

Resim 2.5: T göz aĢısı

T göz aĢısı yapılırken gözler, piĢkinleĢmiĢ yıllık sürgünlerin orta kısımlarından
alınmalıdır. Göz alınacak dalın yaprakları göz alma iĢleminden önce 0,5 cm sap bırakılarak
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kesilmelidir. Göz alma iĢlemi, gözün 1-2 cm altından baĢlayarak göze zarar vermeden
odunlu veya odunsuz olarak aĢı bıçağı ile alınır. AĢı gözü alınırken kabuk kısmına zarar
verilmemelidir.

ġekil 2.6: T göz aĢısında göz ve anacın hazırlanması

Daha sonra aĢı yapılacak anaçta aĢılanacak kısım, üzerindeki dal ve yapraklardan
temizlenmeli, anacın kabuğu, keskin bir aĢı bıçağı ile T Ģeklinde toprak seviyesinden 15-20
cm yukarıdan kesilmelidir. Kalemden çıkarılan göz, odunlu veya odunsuz olarak alınır ve
anaçta açılan kabuğun uçları hafifçe kaldırılarak yukarıdan aĢağıya doğru yerleĢtirilir. Göz
mutlaka yukarı doğru bakmalıdır. AĢı, daha sonra hava almayacak Ģekilde rafya veya diğer
aĢı bağları ile bağlanır. Macunlanmaya gerek yoktur. AĢı bağı 15 gün sonra gevĢetilir veya
kesilir.

Resim 2.7: T göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

AĢı yapılmadan 3-4 gün önce ve yapıldıktan sonra aĢılı bitkilerin sulanması, aĢıda
tutma baĢarısını artırmaktadır.


Kalem AĢısı

Üzerinde 3-5 göz bulunan odunlaĢmıĢ, bir yaĢında sürgünlerden alınan kalemlerin
anaç üzerine yerleĢtirilmesiyle yapılan aĢılama yöntemine kalem aĢısı denir. Bu aĢı çeĢit
değiĢtirilmesi ve yaralanan bitkilerin onarılması amacıyla kullanılabilir Kalem aĢıları daha
çok göz aĢısı yapılamayacak kadar kalın veya durgun T göz aĢısı yapılmıĢ fakat aĢısı
tutmamıĢ kalın anaçlara yapılır. Kalem aĢıları farklı Ģekillerde uygulanabilir. Bunlardan
bazıları Ģunlardır:


Kabuk (çoban) aĢısı: Anacın aĢırı kalın olduğu aĢılamalarda kullanılan
bir metottur.
28

Resim 2.8: Kabuk (çoban) aĢısında anacın hazırlanması, kalemlerin anaca yerleĢtirilmesi ve
bağlanması



Yarma aĢı: Ġlkbaharda anaca su yürüdüğü zaman yapılır. Anacın kalın
olduğu, yumuĢak çekirdekli türler (elma, armut) ile ceviz ve asmalarda
uygulanması tavsiye edilen, çeĢit değiĢtirme aĢısı olarak bilinen bir
aĢılama metodudur.

ġekil 2.9: Yarma aĢıda kalemin anaca yerleĢtirilmesi



Kakma aĢı: Ġlkbaharda ağaçlar uyanmadan önceki döneme kadar
yapılabildiği gibi kalemler iyi muhafaza edildiği takdirde büyüme
döneminin baĢlangıcında da yapılabilir. Kakma aĢı 7,5–10 cm ve daha
kalın dallara ve gövdeye uygulanabilir.

ġekil 2.10: Kakma aĢıda kalemin anaca yerleĢtirilmesi
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Dilcikli ve dilciksiz Ġngiliz aĢısı: Göz aĢısının baĢarı oranının düĢük
olduğu (ceviz, asma, kiraz, elma gibi) bazı türlerde uygulanan kalem aĢısı
yöntemidir. AĢıda tutma oranı yüksektir. Bu yöntemde kalem ve anacın
aynı kalınlıkta olması gerekir. Anaç ile kalemin aynı kalınlıkta olmadığı
durumlarda aĢı tutsa bile ilerleyen zamanlarda kaynaĢma problemlerinden
dolayı aĢı yerinde ĢiĢkinlikler ve uyuĢmazlıklar görülür. Kesilen kalem ve
anaç yüzeylerine birbirine karĢı gelecek Ģekilde dilcik açılır ve dilcikler
birbirine geçecek Ģekilde karĢılıklı olarak yerleĢtirilirse bu Ģekilde yapılan
aĢıya dilcikli Ġngiliz aĢısı; kalem ve anaçta dilcik açılmadan yapılan aĢıya
dilciksiz Ġngiliz aĢısı denir.

ġekil 2.11: Ġngiliz aĢısı çeĢitleri (A- Dilciksiz Ġngiliz aĢısı



B- Dilcikli Ġngiliz aĢısı)

Tamir ve onarma aĢıları: Meyve ağaçlarında köklerin ve gövdenin
toprak iĢleme aletleri, kemirgen hayvanlar ve hastalıklarla zarar
gördüğünde ağacın ömrünü uzatmak amacıyla tamir aĢıları
uygulanmaktadır. Bunlar, köprü ve kemer aĢılarıdır.

2.1.3. Toprak Altı Gövdeleriyle Üretim


Soğanla Üretim

Soğanlar, tek çenekli bitkiler tarafından oluĢturulur ve toprak altında geliĢir. Bitkilerin
soğanları besin maddesi depo etmek ve vejetatif üremeyi sağlamak üzere değiĢerek
özelleĢmiĢ yapılardır. Soğanın merkezinde bulunan büyüme konileri soğancık olarak bilinen
çok küçük soğanları oluĢturmak üzere geliĢir. Bu soğancıklar tam büyüdüklerinde yavru
soğan adını alır. Yavru oluĢumu, soğanların üretiminde kullanılan basit ve güvenilir bir
yöntemdir. Yavrular, ana soğandan ayrılarak üretime uygun irilikte soğan elde etmek için
dikilir. Soğanın cinsine ve yavruların iriliğine bağlı olarak yavruların üretime uygun iriliğe
ulaĢabilmesi için birkaç büyüme mevsimine ihtiyaç gösterebilir. Soğanlar kabuklu ve
kabuksuz olmak üzere ikiye ayrılır. Kabuklu soğanlara kuru baĢ soğan, lale, sümbül, nergis
örnek olarak verilebilir. Kabuksuz soğanlar ise genellikle zambak türlerinde görülür.
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Resim 2.12: Lale soğanı

Resim 2.13: Zambak soğanı

Soğanlı bitkilerin üretiminde ilk aĢama soğan üretimidir. Kuru baĢ soğan üretiminde
tohumdan üretme ve kıska denen minyatür soğanlarla üretim yöntemleri vardır. Süs
bitkilerinde kullanılan soğanlardan laleler, yavru soğanlarından; zambaklar ise genellikle
yumru pullarının ayrılması suretiyle çoğaltılır.

Resim 2.14: Yavru lale soğanı

Resim 2.15: ÇimlenmiĢ zambak pulları

Soğanlı bitkilerin üretiminde toprak, ekimden veya dikimden bir ay önce toprağın
durumuna göre 1-2 defa pullukla ve tam tavında iken sürülmelidir. Keseklerin ufalanması ve
toprak yüzünde bulunan çeĢitli bitki artıklarının temizlenmesi amacıyla tırmıklama yapılır.
Böylece arazi tesviyesi de yapılmıĢ olur. Soğan üretiminde aĢağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:







Soğanlı süs bitkilerinde dikim zamanı genelde eylül-ekim aylarıdır.
Dikim aralık ve mesafeleri 20-25 cm olmalıdır.
Dikim yaparken soğanın tabla kısmının altta bulunmasına dikkat
edilmelidir.
Dikim derinliği, soğan büyüklüğünün 3-4 misli olmalıdır.
Soğanlı süs bitkileri çiçek açıp solduktan sonra yaprakları sararıp kurur.
Bu dönemde soğanları dinlendirmek ve üretim için yavru soğanlarını
almak için söküm yapılır.
Söküm zamanı bölgelere göre değiĢmekle beraber temmuz-ağustos
aylarıdır. Söküm sırasında soğanları zedelememeye dikkat edilmelidir.
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Soğanlar erken sökülürse veya havalar sıcak giderse küçük kalır.
Soğanlar makine ile veya elle sökülür. Kabuklu soğanlar toz ve
topraklarından temizlenir, güneĢte birkaç gün kurutulur. Kabuksuz
soğanlar ise güneĢ görmeyen, iyi havalanan, tel ızgaralar veya tepsiler
üzerinde kurutulur.

Resim 2.16: Lale soğanı üretimi

Resim 2.17: Nergis soğanı üretimi

Sökülen soğanlar genelde gölgede kurutulur, iriliklerine göre sınıflandırılır ve gelecek
bahara kadar gölge, serin bir ortamda saklanır. Soğanlı çiçeklerin soğanları, ortalama olarak
18-20 °C sıcaklıkta ve %70-80 nemde muhafaza edilir.


Yumruyla Üretim

Bazı bitkilerde yedek besin maddelerinin depolandığı toprak altı kök veya
gövdelerinin kısa uç kısmına yumru denir. Yumru, bir geliĢim döneminde oluĢan depo ve
üreme organıdır. Patates ve yer elması yumrulu bitkilere örnek verilebilir.
Bir yumruda gövdenin bütün kısımlarını görmek mümkündür. Yumru üzerinde esas
tepe tomurcuğu ve bol miktarda göz bulunur. Bu nedenle parçalanmadan dikilen bir
yumrudan sadece bir adet sürgün veren bitki elde edilirken parçalanan yumrudan her bir
parça adedince yeni bitkiler elde edilir. Yumrudaki gözler geliĢerek sürgünlerin üzerinde
yaprak, çiçek ve meyveyi oluĢturur. Ayrıca sürgünden çıkan kökler, bitkiyi besler.
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ġekil 2.18: Yumrunun yapısı

Yumrular genellikle bölünerek çoğaltılır. Üzerinde göz ihtiva eden bölünmüĢ
yumrular, usulüne göre hazırlanmıĢ dikim yerlerine 8-10 cm derinlikte, sıra arası 40-60 cm,
sıra üzeri 10-15 cm olacak Ģekilde dikilir.
Yumru üzerinde bulunan gözlerden sürgün oluĢur. Toprak altında kalan yumrularda
yavru yumru oluĢur. Bitki geliĢimi tamamlanıp yaĢlandığında yumrular toprak altından
sökülür. Hasat olgunluğuna gelmiĢ yumruların toprak üstü kısımları tamamen temizlendikten
sonra yumrular küçük iĢletmelerde elle, çapa veya bel kullanılarak, büyük iĢletmelerde ise
pullukla veya patates hasat makineleri kullanılarak hasat edilir. Hasat edilen yumrular uygun
bir yerde kurutulur. Ġlaçlanarak tekrar üretimde kullanmaya hazır bir vaziyette depolanır.


Yavru Bitkiyle Üretim

Yavru bitkiler, ana gövdenin dibinde veya üzerinde geliĢen yardımcı gövdelerdir.
Yavru gövdeler ana gövdeye göre daha minyatür durumdadır. Yavru gövdeler kısa kalmıĢ,
kalınlaĢmıĢ, rozete benzer bir görünüm almıĢtır. Yavru bitkiler; palmiye, hurma, ananas ve
muz gibi bitkilerde hem ana gövdenin dibinde bulunur hem de gövdeler üzerinde geliĢmiĢ
yan dallar Ģeklinde olabilir.

Resim 2.19: Muzda yavru bitki oluĢumu
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Yavru bitki üretim aĢamaları Ģunlardır:







Yavru gövdeler, anaca yakın bir yerden keskin bir bıçakla kesilerek
ayrılır.
Köklü yavru gövdeler, doğrudan saksılara veya yetiĢtirilecekleri yerlere
dikilebilir.
Köklü olmayanlar ise önce köklenme ortamında köklendirilir sonra
yetiĢtirilecekleri yerlere dikilir.
YaĢlı palmiyelerde bulunan köksüz yavru gövdelerini anaçtan ayırdıktan
sonra köklendirmek oldukça güçtür. Bu nedenle yaklaĢık bir büyüme
dönemi süresince tepe daldırmasına tabi tutulmaları önerilir.

Rizomla Üretim

Toprak altında çoğunlukla yatay olarak geliĢen, üzerinde pulsu yapraklar ve çoğu kez
kökler taĢıyan gövdelere rizom denir. Bitkinin ana eksenini oluĢturan rizom, alt yüzünden
kök verir. Toprağın üst kısmına doğru yaprak ve çiçek sürgününü uzatır.
Rizomların üretilmesi bölme yoluyla yapılır. Bu parçaların her biri yeni bir sürgün
verme yeteneğindedir. Üzerinde birkaç boğum arası bulunan ve üretim amacıyla ayrılan her
bir parça, bir vejetatif göz veya büyüme konisi taĢımalıdır. Rizom parçası çoğu kez istenilen
yere doğrudan doğruya dikilebilir.

ġekil 2.20: Rizomun yapısı



Soğanımsı Gövdelerle Üretim

Soğanımsı gövde, gövde ekseninin kuru pul benzeri yapraklarla kaplanmıĢ dip
kısmıdır. Olgun bir soğanımsı gövdede kuru yaprak dipleri gövdeyi kabuk gibi sararak zarar
görmesine ve su kaybına engel olur. Glayöl, soğanımsı gövde yapısındaki bitkilere örnek
gösterilebilir. Gövdenin tepesinde sonradan yaprakları ve çiçek sürgününü oluĢturan tepe
sürgünü tomurcuğu vardır.
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Soğanımsı gövdeli bitkilerin üretimi esas olarak doğal yolla oluĢan yeni soğanımsı
gövdecikler ile yapılır. Bunların çiçeklenme iriliğine gelmesi için 1-2 yıl gerekir. Büyük
soğanımsı gövdeler, her parçada bir tomurcuk kalacak Ģekilde bölünebilir. Bölünen her bir
parçadan yeni bir soğanımsı gövde oluĢur.

Resim 2.21: Glayöl soğanı

2.1.4. Ayırma ve Bölmeyle Üretim
Kökleri kazık kök yapısında olmayan ve birden fazla sürgün oluĢturan iç ve dıĢ mekân
süs bitkileri, ayırma yöntemle üretilir. Ayırma için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar
aylarıdır. Bu zamanlarda bitki, kök kitlesiyle çıkarılır. Kök kitlesine hafifçe vurularak kök
etrafındaki toprağın dökülmesi sağlanır ve yeni bitkiler ana bitkiden ayrılır. Ayrılmayan
sürgünler ise steril bir bıçakla her parçada en az bir sürgün ve yeterince kök bulunacak
Ģekilde kesilir ve köklü sürgünler hemen saksılar içine dikilir.

ġekil 2.22: Ayırma ile üretim

Bölme ile üretimde yumru, rizom, sürgün gözü, soğan ve soğanımsı yumrulardan
alınan her bir parça kök tabanı parçası içermelidir. Ġleride olası çürümeyi önlemek amacı ile
parçaların kesim yerlerine kömür tozu sürülerek kurumaları sağlanır. Dikim, nemli torf içine
yapılır. Uygun koĢullar altında bu parçalar kısa sürede sürgün ve kök verir.
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ġekil 2.23: Bölme ile üretim

2.1.5. Daldırmayla Üretim
Bir dalın ana bitkiden bağlantısı kesilmeden veya ayrılmadan köklendirilmesine
daldırma ile üretim denir. Köklenen gövde daha sonra kendi kökleri üzerinde büyüyen yeni
bir bitki elde etmek amacıyla ana bitkiden ayrılır. Daldırılan gövdeye daldırma materyali adı
verilir. Daldırma yapılacak bitkinin dalları esnek ve kıvrılır nitelikte olmalıdır.
Daldırmanın diğer üretim yöntemlerine göre üstünlüğü, bitkilerin bu yöntemle
köklendirilmelerinin daha kolay ve baĢarılı olmasıdır. Vejetatif çoğaltmanın diğer
Ģekillerinden farklıdır. Köklenme oranı çok yüksektir, uygulanması kolaydır, basit ve
ekonomik bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntemle oluĢan yeni bitkiler çok hızlı geliĢir ve kısa
süre içinde pazarlanabilir.
Daldırma ile üretimde uygulanan farklı yöntemler Ģunlardır:


Uç daldırması: Meyve, bağ ve süs bitkileri yetiĢtiriciliğinde az kullanılan bir
yöntemdir. Frenk üzümü, böğürtlen, ahududu gibi üzümsü meyveler, süs çalıları
ve flokserasız alanlarda asmalar bu yöntemle çoğaltılabilir. Bir yıllık
sürgünlerin uçları, açılan çukurlara (5-10 cm) daldırılır ve toprakla kapatılır.
Uçları daldırılan sürgünler aynı yıl içinde köklenerek yeni bireyler oluĢturur.

ġekil 2.24: Uç daldırması
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Basit daldırma: Bu yönteme kemer veya adi daldırma da denir. Toprağa yakın
yerlerden veya kök boğazından çıkan bir dalın toprağa doğru bükülmesi,
toprağa gelen kısmının toprakla veya köklendirme materyali (perlit, torf, hafif
tekstürlü topraklar gibi) ile örtülmesi ve ucunun toprağın dıĢına çıkarılması
suretiyle yapılır. Basit daldırma, dağınık ve yere yakın büyüme özelliği gösteren
bitkilerde kendiliğinden de meydana gelebilmektedir. Örneğin kök boğazından
bolca sürgün veren ve toprağa doğru kolayca bükülebilen kızılcık ve bazı çalı
formlu bitkilerde daldırma yöntemi kolaylıkla uygulanmaktadır.

ġekil 2.25: Basit daldırma



BileĢik (yılankavi) daldırma: Bu yöntem adi daldırmaya benzer. Adi daldırma
yönteminden farkı; uzun bir dalın bir kısmının toprağa gömülmesi, ondan
sonraki kısmın toprak yüzüne çıkarılması, sonraki kısmın tekrar gömülmesi ve
dalın sonuna kadar bu iĢleme devam edilmesi Ģeklindedir. Bu yöntem bazı asma
türlerinde ve uzun kıvrılabilen sürgünleri olan süs bitkilerinde uygulanabilir.

ġekil 2.26: BileĢik veya yılankavi daldırma



Hendek daldırması: Hendek daldırması, bütün bir bitki veya bir dalın sığ
(derin olmayan) bir hendeğe yatay olarak yerleĢtirilerek üstünün toprak ile
örtülmesidir. Daldırma yapmadan önce dalın alt kısmının yaralanması
köklenmeyi artırmaktadır. Frenk üzümü, böğürtlen, ahududu vb. üzümsü
meyveler ile süs çalıları ve asma yetiĢtiriciliğinde kullanılmaktadır.
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ġekil 2.27: Hendek daldırması



Hava daldırması: Hava daldırması, köklenmesi istenen anaca bağlı dalın
havada ve eğilme yeteneğinde olmaması nedeniyle daldırma iĢleminin havada
yapılması iĢlemidir. Hava daldırması, ilkbaharda bir yaĢlı dallar veya yaz
sonlarında kısmen odunlaĢmıĢ sürgünlerde yapılmaktadır. Genelde hava
daldırması için 0,5-2 cm kalınlığındaki dallar uygundur. Trabzon hurması, incir,
turunçgiller gibi meyve türleri ile manolya, kauçuk, tropik ve subtropik süs
bitkileri bu yöntemle çoğaltılabilir.

Resim 2.28: Hava daldırması



ġekil 2.29: Hava daldırması

Tepe daldırması: Kısa gövdeli ve bükülmez dallara sahip bazı meyve
ağaçlarından köklü anaçlar veya bitkiler elde etmek amacı ile kullanılır. Tepe
daldırması; elma, ayva, erik gibi yoğun ve sıkı bir dal sistemine sahip
meyvelerin anaçları ile boğaz bölgesinde bol sürgün veren ve sürgünleri kolayca
eğilmediği için adi daldırma uygulaması yapılamayan dik dallara sahip çalı
formlu bitkilerin çoğaltılmasında kullanılmaktadır.
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ġekil 2.30: Tepe daldırması

2.1.6. Doku Kültürüyle Üretim
Steril koĢullarda (mikroptan arındırılmıĢ) yapay bir besin ortamı içinde hücre, doku,
organ gibi bitki kısımlarından kontrollü çevre koĢullarında yeni doku, bitki veya bitkisel
ürünlerin üretilmesine doku kültürü ile üretim denir.

Resim 2.31: Doku kültürü ile üretim

Bu yönteme doku kültürü denilmesinin sebebi, yüksek olan tepe meristemi gibi bitki
dokularının kullanılmasıdır. Doku kültürü ile üretimin diğer üretim yöntemlerine göre üstün
tarafları Ģunlardır:






Hastalıktan ari bitki kazanma ve bunların varlığını sürdürme imkânı sağlar.
Çok sayıda, homojen ve kısa sürede bitki üretimi yapılabilir.
Diğer yöntemlerle üretimi zor olan bitkilerin üretimi kolaylıkla yapılabilir.
Az sayıda anaçla çok sayıda üretim yapılabilir.
Yıl boyu üretim kesintisiz yapılabilir.

Bu üstün yönlerin yanında doku kültürü ile üretimin bazı olumsuz tarafları da
bulunmaktadır. Bunlar;
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Laboratuvar kuruluĢu ve laboratuvar malzemelerinin pahalı olması,
Kimyasal madde sağlamadaki güçlülükler,
YetiĢmiĢ eleman sıkıntısı,
ÇalıĢmanın fazla titizlik ve sabır istemesi,
Bazı istenmeyen genetik değiĢiklikler olarak sıralanabilir.

Doku kültürü ile üretim için üç bölümden oluĢan bir laboratuvar gereklidir. Bu
bölümler:




Ön hazırlık odası: %100 steril çalıĢmayı sağlamak için gerekli olan steril dolap
adı verilen çalıĢma masasının bulunduğu odadır.
Yıkama odası: Burada besin ortamının hazırlanması, cam laboratuvar
malzemeleri ile besin ortamının sterilizasyonu ve cam eĢya temizliği yapılır.
Kültür odası: Bu odada sıcaklık ve ıĢık kontrol edilebilir durumdadır. Tüpler
içindeki besin ortamına konulmuĢ örnekler geliĢmelerini burada sürdürür.

Doku kültürü ile bitki üretimi için kullanılan ortamlar Ģunlardır:










Su
Makro elementler (azot, fosfor, sodyum, magnezyum, kükürt vb.)
Mikro elementler (demir, manganez, çinko, bakır vb.)
Vitaminler (thiamin, nikotinik asit vb.)
ġekerler (sakkaroz, glikoz vb.)
Jel yapıcı maddeler (agar, pytagel, jelatin vb.)
Amino asitler (glisin, arginin vb.)
Kimyasal olarak tanımlanamayanlar (Hindistan cevizi sütü vb.)
Bitki büyüme düzenleyicileri

Doku kültürü üretim yöntemleri gün geçtikçe geliĢmekte ve yeni yöntemler
eklenmektedir. Bu yöntemlerin kendilerine özgü bazı özellikleri olmasına rağmen hemen
hepsinde kullanılan ve gerekli olan genel teknik aynıdır.

Resim 2.32: Doku kültürü üretim uygulama Ģekli
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Günümüzde en çok kullanılan doku kültürü yöntemleri Ģunlardır:


Embriyo kültürü: Çiçek açan bitkilerin tohumlarından ve tohum taslaklarından
embriyoların izole edilerek (ayrılarak) özel bir gıda ortamında çimlendirip
geliĢtirilmesine embriyo kültürü denir.



Meristem kültürü: Sürgün ucundaki meristematik (büyüme yeteneğindeki
doku) büyüme konisi ile hemen altındaki birkaç yaprak taslağını içeren kısmın
doku kültürü koĢullarında geliĢtirilmesidir. Meristem, sürekli olarak
bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluĢturduğu dokulardır. Meristem
kültürünün esası, meristemin birkaç yaprak taslağı ile beraber binoküler
mikroskop altında izole edilerek uygun bir gıda ortamına yerleĢtirilerek
geliĢtirilmesidir.



Anter kültürü: Ġçinde olgunlaĢmamıĢ çiçek tozlarını (mikro spor) bulunduran
anterlerin (erkek çiçek) tomurcuklardan izole edilerek in vitro (steril gıda
ortamında) koĢullarda yapay besin ortamlarına alınması ve burada mikro
sporlardan haploid (n kromozomlu) embriyoların elde edilmesine anter kültürü
adı verilmektedir.



Kallus kültürü: Kallus kültüründe ana bitkiden alınan parça, yapay besin
ortamında kallus dokusu oluĢturur. Bu kallus dokusu genel olarak parankima
hücrelerinden meydana gelir. Bu yöntemde baĢarı, bitkinin meydana getirdiği
kallus dokusunun kök veya sürgüne dönüĢüm yeteneğine bağlıdır. Kallus
kültürüne bitkinin bölünebilme özelliğine sahip hücrelerin bulunduğu bitki
kısımlarından baĢlanabilir.



Protoplast kültürü: Selülozik (odunsu) yapıdaki hücre çeperleri (duvar),
mekanik veya enzimatik yollarla (enzim etkisi ile) çıkarılmıĢ olan hücrelere
protoplast denilmektedir. Kısacası bir hücrenin duvarı uzaklaĢtırıldığında geriye
kalan kısmına protoplast denir. Protoplast kültürü, bitki tür ve çeĢitlerinin
geliĢtirilmesi amacına yönelik olarak izole edilen (ayrılan) protoplastların hücre
modifikasyonu (değiĢimi) yöntemiyle uygun besin ortamlarında kültüre
alınması olarak tanımlanır.

2.2. Vejetatif Üretim Ortamları
Tarımsal üretimde kullanılan üretim ortamları Ģunlardır:


Cam seralar: Cam seralar; düzgün yapılmıĢ, sivri çatılı, içinde ara yollar ve
çoğaltma masaları vb. üretim üniteleri uygun olarak ayarlanmıĢ yapılardır.
Sıcaklık ve nemin kontrolünü sağlamak için bütün seralarda tepede ve yanlarda
havalandırma pencereleri vardır. Seralarda ısı kaynağı ve bağıl nemi otomatik
olarak ayarlayan cihazlar bulunur. Nem ayarlama cihazları suyu çok ince
parçacıklara ayırır ve seranın içine üfleyerek serinletir. Yaz döneminde seraların
güneĢ gelen kısımları beyaz badanayla veya suda eriyen beyaz boyalarla
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boyanır. Böylece güneĢin ısısı yansıtılarak sera içinde çok yüksek sıcaklıkların
meydana gelmesi engellenir.

Resim 2.33: Cam sera



Plastik seralar: Kalın plastik örtüler, tahta iskeletli seraları örtmede
kullanılabilir. Böylece normal cam seralarda oranla çok daha ucuza mal olan
geçici tipte seralar yapılmıĢ olur fakat kar ve rüzgâra karĢı dayanıklı olabilmesi
için iskeletin sağlam yapılması gerekir. Plastik seralarda güneĢ sebebiyle sera
içinin aĢırı derecede ısınması camlı seralara göre daha azdır, gece ise ısı kaybı
daha fazla olur. Plastik, ıĢık ve sıcaklığın etkisiyle zamanla bozulur.
DeğiĢtirilmesi gerekir. Plastik seraların da camlı seralarda olduğu gibi
havalandırma ve ısıtma cihazlarına sahip olması zorunludur.



Sıcak yastıklar: Sıcak yastıklar genellikle çoğaltma amacıyla kullanılır fakat
bunlar daha küçük ve ucuz yapılardır. Bu yastıklarda mevsim baĢında yaprak
çelikleri köklendirilebilir. Sıcak yastıklarda gerekli ısı; çoğaltma ortamının
altına konulan çiftlik gübresinin fermantasyonundan, ısıtma için kullanılan
elektrik tellerinden, sıcak sudan, buhar borularından veya sıcak hava
borularından elde edilir. Seralarda sıcaklık ve nem kontrolü kadar gölgeleme ve
havalandırmaya da çok dikkat edilmelidir. Son yıllarda yastıklar özellikle ısıtma
telleri ile ısıtılmaktadır ancak ısıtma tellerinin kullanılması durumunda dikkatli
olunmalıdır. Isıtma tellerinin üzeri 10-15 cm kalınlıkta köklenme ortamı ile
doldurulur. Isıtma telleri üzerine bunları toprak iĢleme aletlerinden korumak
için bir tel kafes ve bunun üzerine de ince bir kum tabakası serilir. Köklenme
ortamı, bu kum üzerine konulacak kasalar içine de yerleĢtirilebilir.

42

ġekil 2.34: Sıcak yastık



Soğuk yastıklar: Soğuk yastık yapımı sıcak yastıkların yapımına benzer fakat
bunlarda suni ısının sağlanması için herhangi bir iĢlem yapılmaz. Soğuk
yastıkların kapakları cam veya plastik örtüden olabilir. Isıyı ve nemi muhafaza
etmek için kapakların yerlerine sıkıca oturması gerekir. Soğuk yastıklar,
rüzgârdan korunmuĢ yerlere yapılmalı ve kapak kuzeyden güneye doğru eğimli
olmalıdır. Soğuk yastıkların kullanılmasının esas amacı, köklenmiĢ çelikleri
fidanlık parsellerine veya saksılara dikmeden önce çevre Ģartlarına alıĢtırmak ve
adaptasyonu sağlamaktır. Bu yastıklardan baĢarılı bir Ģekilde faydalanmak için
havalandırma, gölgeleme, sulama ve kıĢ soğuklarından korunma gibi konulara
dikkat edilmelidir.

Üretim sonrası yapılması gereken önemli iĢlerden bir tanesi de bakım iĢlemleridir.
Bakım iĢlemleri Ģunlardır:


ġaĢırtma: Fidelerde ĢaĢırtma genellikle ilkbahar aylarında yapılır. Fideler 2-4
yapraklıyken ve elle tutulabilecek bir seviyeye geldiğinde ĢaĢırtma yapılmalıdır.
ġaĢırtılacak fideler sağlıklı ve tam olarak geliĢmiĢ olmalıdır. Tava veya
yastıklardaki fideler sökülmeden önce kök bölgesinin zarar görmemesi amacıyla
bir gün önceden bol su ile sulanmalıdır.



Sulama: Fidelerinin su ihtiyacı; üretim aĢamalarına, bitkinin çeĢidine ve
bitkinin geliĢme dönemine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Kurulacak sulama
sistemi de üretim aĢaması ve bitki çeĢidine göre değiĢiklikler göstermektedir.
Fide yetiĢtirme ortamlarında sisleme yöntemi tercih edilmelidir. Otomatik
olarak çalıĢan bu sistemde su, filtre edilip ortam sıcaklığına getirildikten sonra
sis hâlinde fidelere uygulanır. Ortam sıcaklığı ve nispi nem oranı sürekli kontrol
altında tutulur.



Havalandırma: Havalandırmanın amacı; sera içi sıcaklığının yükselmesinin
önlenmesi, sera nispi neminin kontrol altında tutulması ve fotosentez ile
üretilecek besin maddeleri için bitkilere gerekli karbondioksidin sağlanmasıdır.
Ayrıca fungal hastalıkların önlenmesi iyi bir havalandırma sistemi ile sağlanır.
Seralarda havalandırma sistemi doğal ve zorunlu olmak üzere iki yolla sağlanır.
Doğal havalandırma sistemi, havalandırma kapakları yardımıyla ve havanın
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doğal olarak yer değiĢtirilmesiyle sağlanır. Zorunlu havalandırma ise sıcaklık
farkının azaldığı, rüzgâr hareketinin durduğu dönemlerde sera içinde vantilatör
ve üfleyiciler kullanılarak sağlanır.


Isıtma ve soğutma: Seralarda doğal ısı kaynağı güneĢtir. Sera içine geçen
ıĢınlar bitki yüzeyinde ve toprakta tutularak ortamın ısınması sağlanır. Bitkilerin
gün içindeki sıcaklık istekleri de büyük farklılık göstermektedir. Ülkemizdeki
seralarda genellikle soba ile ısıtma yapılmaktadır fakat bu yöntem sağlıklı,
kaliteli ve standart bir üretim için uygun değildir. Seracılık yapılan küçük
iĢletmeler için sıcak hava üflemeli, üç dekardan daha büyük iĢletmeler için
merkezi kaloriferli ısıtma sistemleri uygulanabilir. Kalorifer ile ısıtma sistemi,
sıcaklığı 90-130 ºC olan suyun, sıcak su ve buhar Ģeklinde borulardan
geçirilmesi esasına dayanır. Soğutmanın asıl amacı, seralarda meydana gelen
yüksek sıcaklığı ortadan kaldırmaktır. Seralarda yüksek sıcaklıkların
düĢürülmesinde çeĢitli yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlerden baĢlıca iki
tanesi gölgelendirme ve suyu buharlaĢtırma yöntemiyle soğutmadır.



Bitki sağlığı önlemleri: Bitki koruma önlemleri hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadele Ģeklinde yapılmalıdır. Mücadelede öncelikle kültürel önlemler
denenmeli, son çare olarak kimyasal mücadeleye baĢvurulmalıdır.



Söküm: Fidelerin yastıklardan çıkarılması iĢlemine söküm adı verilir. Fideler
piĢkinleĢtikleri dönemde sökülmelidir.

2.3. Köklenmeyi Uyarıcı Maddeler
Köklenmeyi uyarıcı baĢlıca etkenler Ģunlardır:






Çelik üzerinde tomurcuk ve yaprakların varlığı: Çelik üzerinde tomurcuk ve
yaprakların bulunması, köklenmeyi uyarıcı etki yapmaktadır. Bu olumlu etki,
yapraklarda karbonhidratların sentezlenmesine, tomurcukların ise oksin kaynağı
olmasına bağlıdır.
Yaralama: Çeliklerde yaralama sonucunda yara kenarı boyunca oluĢan yara
dokusu (kallus) nedeniyle kök oluĢumu daha fazla olmaktadır. Yaralama ile
hücreler bölünmeye ve yeni kök taslakları oluĢturmaya teĢvik edilmektedir. Bu
durum, yaralanan bölgede hormon ve karbonhidratların doğal olarak
birikmesinden kaynaklanmaktadır.
Büyümeyi düzenleyici maddeler: Büyümeyi düzenleyici maddeler, saf ve
karıĢım hâlinde birçok bitki türüne ait çeliklerin köklendirilmesinde baĢarı ile
kullanılmaktadır. Bu amaçla Indol-3- asetik asit (IAA), Indol-3- bütirik asit
(IBA), Naftalenasetik asit (NAA), Diklorofenoksiasetik asit (2.4-D)
kullanılmaktadır.
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Büyümeyi düzenleyici maddelerin uygulanması; çelik tabanına toz karıĢım uygulama,
konsantre eriyik içine çeliğin alt ucunu hızlı bir Ģekilde batırıp çıkarma (500-5000 ppm
içinde 5 saniye kadar, konsantrasyon arttıkça daldırma süresi daha kısa olmalıdır.) ve sulu
çözeltiye çelik alt ucunu uzun süre batırarak tutma Ģeklinde uygulanabilir.
Son yıllarda özellikle IBA ve NAA’nın karıĢım hâlinde kullanılması da giderek
yaygınlaĢmaktadır. Günümüzde köklenmeyi uyarıcı hormon yapısındaki maddeler, çeliklerin
1-1,5 cm’lik dip kısmını seyreltik (500 ppm’e kadar) çözeltilere 12 saat, yoğun (500-10.000
ppm) çözeltilere 5 saniye daldırılması Ģeklinde yapılmaktadır.

Resim 2.35: Hormona batırılmıĢ çelik parçası

Örneğin zeytin ve nar çeliklerinin köklendirilmesinde yaygın olarak kullanılan 4000
ppm’lik IBA solüsyonu Ģu Ģekilde hazırlanabilir:




4 gram IBA + 500 cc %96’lık etil alkol + 500 cc saf su temin edilir.
4 gram IBA 500 cc alkolde tamamen eritilir üzerine 500 cc saf su konur.
Renkli bir ĢiĢede ve buzdolabında solüsyon 1-1,5 ay kullanılabilir.

Bu Ģekilde hazırlanan 250 cc’lik hormon solüsyonu ile 800-1000 çeliğe uygulama
yapılabilir. Hazırlanan bu solüsyon 25 adetlik çelik demetinin girebileceği büyüklükte bir
cam behere konur. Beher içinde hormonun yüksekliği 2-2,5 cm olmalıdır. Daha sonra
çelikler demet hâlinde hormona batırılır ve birkaç saniye tutulup çıkarılır. Üzerindeki alkol
uçunca dikim yapılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bitki tür ve çeĢitlerine göre vejetatif üretim yöntemlerini kullanınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler












 AĢı ile üretim yapınız.







 Çelik ile üretim yapınız.

















 Daldırma ile üretim yapınız.

 Toprak altı gövdeleri ile üretim yapınız.
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AĢı zamanını tespit ediniz.
AĢı çeĢidine karar veriniz.
Kullanılacak malzemeleri temin ediniz.
Anaçları belirleyiniz.
Kalem / göz temin ediniz.
Kalemi / gözü aĢıya hazırlayınız.
Anacı aĢıya hazırlayınız.
Kalemi / gözü anaca yerleĢtiriniz.
AĢıyı bağlayınız.
AĢıların tutup tutmadığını kontrol ediniz.
Bitki türlerine uygun olarak çelikle
üretim yöntemine karar veriniz.
Çelik alınacak bitkiyi tespit ediniz.
Çelik alınacak zamanı tespit ediniz.
Çelikleri saklayınız.
Köklendirme ortamını hazırlayınız.
Çeliklere bitki geliĢim düzenleyici
uygulayınız.
Çelikleri köklendirme ortamına dikiniz.
Çeliklere bakım yapınız.
Köklenen çelikleri sökünüz.
Daldırma yapılacak bitkiyi tespit ediniz.
Daldırma zamanına karar veriniz.
Daldırma Ģekline karar veriniz.
Daldırma ortamını hazırlayınız.
Daldırma iĢlemini yapınız.
Daldırma sonrası bakımları yapınız.
Köklenen dalları kesiniz.
YetiĢtirme ortamını hazırlayınız.
Soğanları temin ediniz.
Yumruları temin ediniz.
Yavru bitkileri temin ediniz.
Soğan, yumru ve yavruları köklendirme
ortamına dikiniz.
Bakım yapınız.
Soğan, yumru ve yavru bitkileri
sökünüz.
Soğan, yumru ve yavru bitkileri
muhafaza ediniz.

 Uygun bir laboratuvar düzeni kurunuz.
 Doku kültürünün yapılıĢ zamanını tespit
ediniz.
 Kullanılacak besin ortamlarının seçimini
yaparak hazırlayınız.
 Kullanılacak besin ortamlarının
sterilizasyonunu yapınız.
 Kültüre alınacak bitki parçasını seçiniz.
 Kültüre alınacak bitki parçasını
dezenfekte ediniz.
 Bitki parçasını gıda ortamına koyunuz.
 Uzayan sürgünleri köklendirmek için
ortamları hazırlayınız.
 Uzayan sürgünleri köklendirilme
ortamlarına ĢaĢırtınız.
 Köklenen bitkilerin dıĢ ortama
alıĢtırılmasını sağlayınız.
 Sulama yapınız.
 ġaĢırtma yapınız.
 Sulama yapınız.
 Havalandırma yapınız.
 Isıtma ve soğutma yapınız.
 Bitki sağlığı önlemlerini alınız.
 Söküm yapınız.

 Doku kültürü ile ilgili üretim yapınız.

 Bakım iĢlemlerini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Yaprak çeliğinden kök oluĢturan fakat yeni bir sürgün oluĢturmayan bitki
türlerinde yaprak-göz çelikleri alınır.

2.

( ) T göz aĢısı yapılırken gözler, piĢkinleĢmiĢ iki yıllık sürgünlerin orta kısımlarından
alınmalıdır.

3.

( ) Süs bitkilerinde kullanılan soğanlardan laleler, yavru soğanlarından; zambaklar ise
genellikle yumru pullarının ayrılması suretiyle çoğaltılır.

4.

( ) Yumrular genellikle bölünerek çoğaltılır.

5.

( ) Köklenmesi istenen anaca bağlı dalın havada ve eğilme yeteneğinde olmaması
nedeniyle daldırma iĢleminin havada yapılması iĢlemine tepe daldırması denir.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Yapraklarını döken bitkilerin kısmen odunlaĢmıĢ sürgünlerinden alınmıĢ yapraklı yaz
çelikleri de ………… …………….. çeliği olarak adlandırılır.

7.

Üzerinde 3-5 göz bulunan odunlaĢmıĢ, bir yaĢında sürgünlerden alınan kalemlerin
anaç üzerine yerleĢtirilmesiyle yapılan aĢılama yöntemine ……………….. aĢısı denir.

8.

Soğanlı çiçeklerin soğanları, ortalama olarak … °C sıcaklıkta ve % … nemde
muhafaza edilir.

9.

Çiçek açan bitkilerin tohumlarından ve tohum taslaklarından embriyoların izole
edilerek (ayrılarak) özel bir gıda ortamında çimlendirip geliĢtirilmesine
……………….. kültürü denir.

10.

Çelik üzerinde tomurcuk ve yaprakların bulunması, köklenmeyi ……………… etki
yapmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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
Çeliklerde köklenmeyi sağlamak amacıyla büyümeyi düzenleyici madde olarak 2000
ppm IBA çözeltisi hazırlayınız.


2 ppm IBA Çözeltisi Hazırlama

Malzemeler
o
2 gram ĠBA
o
500 cc %96’lık etil alkol
o
500 cc saf su
o
DeğiĢik hacimde cam kaplar
o
Renkli cam ĢiĢe

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. ĠĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
2. Çözelti için gerekli cam malzemeyi ve kimyasalları temin ettiniz mi?
3. 2 gram ĠBA çözeltisini etil alkolde çözdünüz mü?
4. Hazırladığınız etil alkol çözeltisinin üzerine saf suyu eklediniz mi?
5. Hazırladığınız 2000 ppm’lik, 1000 ml ĠBA çözeltisini renkli ĢiĢeye
koyup buzdolabına kaldırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Genaratif ve vejatatif tekniklerini kullanarak bitki üretimi yapınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Tohumlarda katlama yaptınız mı?
2. Tohum ilaçlaması yaptınız mı?
3. Tohum ekimi yaptınız mı?
4. Sporla üretim yaptınız mı?
5. Bakım iĢlemlerini yaptınız mı?
6. AĢı ile üretim yaptınız mı?
7. Çelik ile üretim yaptınız mı?
8. Daldırma ile üretim yaptınız mı?
9. Toprak altı gövdeleri ile üretim yaptınız mı?
10. Doku kültürü ile ilgili üretim yaptınız mı?
11. Bakım iĢlemlerini yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

YanlıĢ
15-30
0-4
Sülfürik
GeniĢ sıra
Spor

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Yarı odun
Kalem
18-20/70-80
Embriyo
Uyarıcı
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