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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN Tarım 

DAL Süs Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Aşı ve Çelikle Üretilen Kesme Çiçekler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/18 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçekleri 

tanıtıp üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemlerini 

yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatüre uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen 

kesme çiçeklerin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

2. Üretim kriterine uygun olarak aşı ve çelikle 

yetiştirilen kesme çiçeklerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

3.  İklim, toprak ve tür özelliğine uygun olarak aşı ve 

çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

4. Türün özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle 

yetiştirilen kesme çiçeklerin hasat ve hasat sonrası 

işlemleri yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygulama alanı, üretim ortamları 

Donanım: Bitkiler, üretim materyalleri, bilgisayar, 

projeksiyon, internet, ölçüm aletleri, ısıtma-soğutma-ilave 

ışık-sisleme-karartma-gölgeleme-havalandırma sistemleri 

sulama-ilaçlama-gübreleme sistemleri, çeşitli kesme 

çiçekler, aşı malzemeleri, üretim ortam materyalleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayatımızı güzelleştiren, duygularımıza renk ve canlılık katan çiçekler yaşamımızın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Koku ve renkleri ile yaşadığımız çevreyi cazip hale getirirler. Çiçek 

sunumları insanları her zaman mutlu etmiştir. Özel günlerde, hasta ziyaretlerinde, açılışlarda 

ve her türlü törende duygularımızı ifade etmek için kullanmışızdır. 

 

Kesme çiçekler ve saksılı bitkiler, dünya süs bitkileri ticaretinde %80’lik bir pay ile 

önemli bir grubu oluşturmaktadır. Kesme çiçeklerden gül, karanfil ve krizantem dünya 

kesme çiçek ticaretinde ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de en fazla üretilen ve 

borsalarda satılan kesme çiçek türleri karanfil, gül, krizantemdir. 

 

Türkiye’de ticari anlamda kesme çiçek üretimi, 1940’lı yıllarda İstanbul ve çevresinde 

başlamış, daha sonra Yalova da önemli bir üretim merkezi konumuna gelmiştir. 1975’lerden 

sonra İzmir’de başlayan kesme çiçek üretimi ile işletme büyüklükleri artmış daha ticari 

işletmelere dönüşmüştür. 1985’ten sonra ise Antalya’da kesme çiçek ihracatının başlaması, 

ihracat amacı ile üretim yapan işletmelerin doğmasına neden olmuştur. Türkiye’de 28 ilde 

süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller; İzmir, Antalya, Yalova 

ve İstanbul’dur. Türkiye’den bugün yaklaşık 35 ülkeye süs bitkileri ihracatı yapılmaktadır. 

 

Bu modül ile ülkemiz için bu kadar önemli olan aşı ve çelikle yetiştirilen kesme 

çiçeklerin özelliklerini açıklayabilecek, üretim kriterine uygun olarak aşı ve çelikle 

yetiştirilen kesme çiçeklerin üretimini yapabileceksiniz. İklim, toprak ve tür özelliğine uygun 

olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin bakım işlemlerini yapabilecek ve türün 

özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin hasat ve hasat sonrası 

işlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Literatüre uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin özelliklerini 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde hangi kesme çiçeklere aşı yapıldığını araştırınız. 

 Çevrenizde hangi kesme çiçeklerin çelikle çoğaltıldığını araştırınız. 

 Aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin özelliklerini araştırınız. 

 Aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçek çeşitlerini sınıfa getirip inceleyiniz. 

 

1. AŞI VE ÇELİKLE YETİŞTİRİLEN KESME 

ÇİÇEKLERİN ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Tanım ve Özellikleri 
 

Kesme çiçekler, bahçe ve seralarda yetiştirilen, kesilerek toplanan, vazolanan; buket, 

sepet, çelenk yapımında, araç, iç ve dış mekân süslemede kullanılan çiçeklerdir. 

 

Kesme çiçeklerin üretimi generatif (tohumla) yapılabildiği gibi vejetatif üretimle de 

yapılmaktadır. Vejetatif üretim, bitkinin dal, yaprak, gövde, kök gibi vejetatif organlarından 

alınan parçaların köklendirilmesi ile yapılan üretimdir. 

 

Köklü yeni bir birey elde etmek amacıyla bitkilerden kesilen bitki parçalarına çelik, 

yapılan üretime de çelikle üretim denir. Çelikle üretim yöntemi, vejetatif üretimin en geniş 

uygulanan tipidir. Bu yöntem, küçük bitki parçaları ile çok sayıda, aynı kalıtsal yapıda  yeni 

bireyler elde etme olanağı sağlar. Aynı zamanda bu yöntemle bireyler kendi kökleri üzerinde 

yetiştirilir. 

 

Aşı ise, çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün veya aşı kalemi adı verilen bir dal 

parçasının anaç adı verilen diğer bir bitki üzerine yerleştirilip tutturulmasıdır. Üretilmesi 

istenilen, kaliteli, bol verimli ve hastalıklara dayanıklı kesme çiçek çeşitleri, aşılamak 

yoluyla çoğaltılır. 

 

Aşı ve çelikle üretilen çiçekler genellikle tek ve çok yıllık kesme çiçeklerdir. Aşı ve 

çelikle üretilen kesme çiçeklerin başında, karanfil, gül ve kasımpatı (krizantem) gelmektedir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.1. Karanfil Kesme Çiçeği Özellikleri 
 

Karanfil, karanfilgiller familyasının Diantus cinsinden otsu bitkilerin ortak adıdır. 

Karanfiller çoğunlukla kuzey yarı kürenin ılıman bölgelerinde, özellikle Akdeniz havzasında 

yetişmektedir. Karanfilin 80 kadar cinsi, 2000’den fazla türü vardır. Boyları 60-90 cm 

arasındadır. Otlara benzeyen yeşil ya da gri-yeşil renkli, şerit şeklinde, ince ve uzun 

yaprakları vardır. Doğal ortamda haziran-ağustos ayları arasında çiçek açar. Tüketici 

tarafından tercih edilen karanfiller içinde kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve iki renkliler başta 

gelmektedir. 

 

 

Resim 1.1: Karanfil buketleri 

 

Kesme çiçekler içinde karanfil, en çok gelir getiren ve yetiştirilen bitki türlerinden 

biridir. Yıl boyu sürekli gelir getirmesi, ayrı bir iş gücü gerektirmeden çeşitli kültürel 

işlemlerin ailedeki kadınlar ve küçük çocuklar tarafından yapılması gibi sebeplerle küçük 

aile işletmeleri tarafından tercih edilmektedir. Ülkemizde kesme çiçek üretiminin %60’ını 

karanfil oluşturur. Bol ışıklı olması ve ısıtma giderlerinin olmaması nedeniyle Akdeniz 

Bölgesi karanfil yetiştiriciliğine en uygun bölgedir. Ülkemiz karanfil ihraç eden bir ülkedir. 

 

 

Resim 1.2: Çift renkli karanfiller  
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Tüketici tarafından tercih edilen karanfiller içinde kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve iki 

renkliler başta gelmektedir. Standart ve sprey olmak üzere iki tip karanfil vardır. Standart 

karanfil bir dalda tek çiçek açar, sprey karanfil ise bir dalda birden fazla çiçek açar. 

 

Resim 1.3: Standart karanfil  Resim 1.4: Sprey karanfil 

1.1.2. Gül Kesme Çiçeği Özellikleri 
 

Gülün anavatanı Anadolu ve Orta Asya’dır. Bu nedenle Çin’den Kuzey Avrupa’ya 

kadar geniş bir dağılım gösterir. İlk insanların gülü tanıdığı ve Türklerin Sadberk adı verilen 

gülü yetiştirdiği eski kitaplarda anlatılmaktadır. 

 

Resim 1.5: Gül buketi  

Gül uzun ömürlü bir bitkidir. Türkiye’de otuzun üzerinde doğal gül türü vardır. Kesme 

çiçek olarak yetiştirilen güller hibrit güllerdir. Gül piyasası hızlı bir değişim içindedir. Her 

yıl yeni çeşitler çıkmakta, eski çeşitlerin yerini almaktadır. Ülkemiz gül yetiştiriciliği 

açısından uygun iklim kuşağında bulunmasına rağmen bu alanda yeterli ilerleme 

kaydedememiş ve karanfilden sonra üretimde ikinci sırayı almıştır. 

 

 

Resim 1.6: Çeşitli renklerde güller  
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Gül 1-2 metre arasında uzayabilen, uzun ömürlü bir bitkidir. Bol saçak köklüdür. 

Gövde ve dalları dikenlidir. Çiçekleri 5 çanak yapraklıdır. Erkek organları sarı başlıdır. Çok 

değişik çiçek rengine sahiptir. Çiçekler pembe, beyaz, kırmızı, sarı, portakal renklerinde 

olabilir. Güller üzerinde yapılan melezleme çalışmaları, yüzlerce yeni kültür formunun 

oluşmasını sağlamıştır. 

 

 

Resim 1.7: Güllerden gelin buketleri 

 

Gül yetiştiriciliğinin başında iyi ve yeterli alt yapıya sahip seralar gelir. Çatının cam 

olması ürün kalitesi açısından önemlidir. Yoğunlaşan sera havası cam yüzeyde tutunur, 

plastik örtüde ise damlama yapar, bu da ürün kalitesini bozar. 

 

1.1.3. Kasımpatı (Krizantem) Kesme Çiçeği Özellikleri 
 

Kasımpatı, kesme çiçek yetiştiriciliğinde önemli yeri olan bir bitkidir. Latince adı 

Chrysanthemum (krizantem) olup, çok yıllık bir bitkidir. Ana vatanı Japonya’dır. Uzun 

yıllardan beri Çin’de üretimi yapılmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında çiçek açar. Kısa gün 

bitkisi olup kasım ayında çiçek açması nedeniyle kasım çiçeği veya kasımpatı olarak 

isimlendirilmektedir. 

 

Resim 1.8: Krizantem buketleri 
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Krizantemler büyüme özelliklerine göre “standart” ve “sprey” olmak üzere iki tiptir. 

Standart çeşitlerde yan tomurcuklar alınarak yalnız tepe tomurcuğu bırakılır. Bir saptan tek 

ve iri bir çiçek elde edilir. Sprey çeşitlerde ise tepe tomurcuğu alınarak dalda birçok 

tomurcuk oluşturulur ve bir dalda birçok çiçek elde edilir. Standart tiplerde her sapta tek bir 

çiçek istenir. Sprey tiplerde ise bir sapta birden fazla sayıda çiçek istenir. Sprey tipler kendi 

içinde ponpon, yalınkat, dekoratif ve anemon gibi tiplere ayrılır. 

 

 

Resim 1.9: Krizantem  

 

Türlerine göre 40-120 cm kadar boylanabilir. Sürgünleri dikine uzar. Yaprakları çok 

parçalı ve kenarları kaba dişlidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Literatüre uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin özelliklerini 

açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aşı ile üretilen kesme çiçekleri ayırt 

ediniz. 

 Aşı ile üretilen kesme çiçekleri tespit 

ediniz. 

 Aşı ile üretilecek kesme çiçeklerin bitkisel 

özelliklerini inceleyiniz. 

 Aşı yöntemlerini ve dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Uygulanacak aşı yöntemi ve dönemine 

uygun olarak kesme çiçeklerle ilgili bir 

tablo oluşturunuz. 

 Çelikle üretilen kesme çiçekleri ayırt 

ediniz. 

 Çelikle üretilen kesme çiçekleri tespit 

ediniz. 

 Çelikle üretilecek kesme çiçeklerin bitkisel 

özelliklerini inceleyiniz. 

 Hangi dönemlerde çelik alındığını 

belirleyiniz. 

 Hangi bitki kısımlarından çelik alındığını 

belirleyiniz. 

 Çelikle üretim yöntemlerini ve dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz kriterlere göre çelikle 

üretilecek kesme çiçeklerle ilgili bir tablo 

oluşturunuz. 

 Aşı ve çelikle üretilen kesme çiçekleri 

karşılaştırınız. 

 Bitki özelliklerini belirleyiniz. 

 Hangi üretim yönteminin bitki 

özelliklerine uygun olduğunu araştırınız. 

 Aşı ve çelikle üretimde maliye hesabı 

yapınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ………………………………… bahçe ve seralarda yetiştirilen, kesilerek toplanan, 

vazolanan; buket, sepet, çelenk yapımında, araba, iç ve dış mekan süslemede 

kullanılan çiçeklerdir.   

2. Köklü yeni bir birey elde etmek amacıyla bitkilerden kesilen beden parçalarına ise 

çelik, yapılan üretime de …………………….denir.  

3. ………………ise çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün veya aşı kalemi adı verilen 

bir dal parçasının anaç adı verilen diğer bir bitki üzerine yerleştirilip tutturulmasıdır.  

4. Aşı ve çelikle ürtilen kesme çiçeklerin başında, ………………., ………, 

…………………………gelmektedir.  

5. Karanfiller çoğunlukla kuzey yarı kürenin ılıman bölgelerinde, özellikle 

……………………………….yetişmektedir.  

6. Karanfillerin boyları ………………….cm arasındadır.  

7. Karanfillerin otlara benzeyen yeşil ya da gri-yeşil renkli, şerit şeklinde, ince ve uzun 

………………….vardır. 

8. Karanfiller doğal ortamda ……….-…………….ayları arasında çiçek açar.   

9. Standart karanfil bir dalda …………………açar, sprey karanfil 

……………..............................açar. 

10. Gülün anavatanı…………………………..dır.  

11. Gül …………….metre arasında uzayabilen, ………………………..bir bitkidir. 

12. Gül bol ………….. köklüdür. Gövde ve dalları ………………….. Çiçekleri 

…………………….yapraklıdır. Erkek organları sarı başlıdır.  

13. Latince adı  krizantem olup, …………….bir bitkidir. Ana 

vatanı…………………………’dır. 

14. Kasımpatı ……………………….. ve …………..aylarında çiçek açar. Kısa gün 

bitkisidir.  

15. Krizantemler büyüme özelliklerine göre …………………….. ve ……………….. 

olmak üzere iki tiptir.  

16. Krizantemler sprey tipler kendi içinde ………………., …………………, 

………………. ve ………………gibi tiplere ayrılır.  

17. Türlerine göre ………-………cm kadar boylanabilir. Sürgünleri 

…………………..uzar.  Yaprakları …………………..ve kenarları kaba dişlidir. 

 

 

 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Üretim kriterine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizdeki sera veya fidanlıklara giderek gül, karanfil ve kasımpatının nasıl 

aşı ve çelik ile çoğaltıldığını araştırınız. 

 Gözlemlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. AŞI VE ÇELİKLE YETİŞTİRİLEN KESME 

ÇİÇEKLERİN FİDE ÜRETİMİ, EKİM / DİKİM 

YERLERİNİN HAZIRLIĞI VE FİDE DİKİMİ 
 

Kesme çiçek üretiminde karanfil, gül ve kasımpatı çiçekleri çelik ile üretilmektedir. 

Bu bitkilerden sadece gülde aşı ile üretim yöntemi uygulanmaktadır. 

 

2.1. Karanfil Çeliği ile Fide Üretim ve Dikimi 
 

Karanfil bitkisi, ülkemizde en çok çelik alma yöntemi ile çoğaltılmaktadır. Karanfilin 

yan sürgünlerinden alınan çelikler köklendirilerek yeni bitkiler elde edilir. Ancak bu 

yöntemin bazı dezavantajları vardır. Bunlar; çeliklerin köklenmesinin uzun sürmesi, bu 

bitkilerde çiçeklenmenin geç olması ve hastalık riskinin yüksek olmasıdır. 

 

2.1.1. Çelik Alma 
 

Anaç olarak yetiştirilen bir bitkiden yılda ortalama 25-30 çelik alınabilir. Karanfil 

fidesi elde etmek için anaç bitkiden alınan çeliklerin boyu 12-15 cm olmalıdır. Anaç bitkinin 

dip kısmından iki çift yaprak bırakarak çelik alımı gerçekleştirilir. Çelikler elle alınır. Çelik 

alma zamanı iyi ayarlanmalıdır. Çelik alımına ihtiyaç yoksa çelikler kırılıp atılır. Bu arada 

çiçek tomurcuğu oluşumu engellenmelidir. 

 

Resim 2.1: Karanfil çelikleri  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Çelikler hemen kullanılmayacaksa 0 °C ve -2 °C’de 6 ay depolanabilir. Depolanacak 

çelikler 25-50’lik demetler halinde dik olarak saklanmalıdır. 

 

2.1.2. Köklendirme Ortamı 
 

Çelikler sisleme altında köklendirilir. Köklendirme ortamında kum, perlit, torf gibi 

harçlar kullanılır. Köklendirme ortamında 3 x 3 cm aralıklarla m
2
’ye 1100 çelik dikilebilir. 

Kullanılan harç karışımları (perlit dışındakiler) steril edilmelidir. Çelikler dikim öncesinde 

NAA ve IBA gibi köklenmeyi teşvik edici maddelerle muamele edilmelidir. 

 

Resim 2.2: Çeliklerin köklendirme ortamına dikimi 

Karanfil çelikleri yaz aylarında hafif gölge ortamda bulundurulmalıdır. Ortamın 

sıcaklığı ilk hafta 20-22 °C, daha sonraki zamanlarda 17-18 °C olmalıdır. Bu durumda 

çelikler 2-3 haftada köklenirler. Kış aylarında üretim yapılacaksa çelikler dipten ısıtılmalıdır. 

Çelikler nem kaybına karşılık sisleme altında köklendirilmelidir. 

 

2.1.3. Dikim Yerlerinin Hazırlığı ve Fide Dikimi 
 

Köklendirilmiş karanfil fideleri için sera içerisinde 1 m genişliğinde tavalar hazırlanır. 

1 m
2
’ye 6 sıra (16x16 cm) olacak şekilde dikim yapılır. Dikim ocak-mayıs aylarında yapılır. 

Karanfil çelikleri yüzlek dikilmeli, sadece kök aksamı toprakla hafifçe örtülmelidir. En ideali 

dikimden sonra yağmurlama ile sulanmasıdır. Yapılamıyorsa bitkinin etrafına hortumla can 

suyu verilir. Danaburnu zararlısına karşı akşamüzeri zehirli yem verilir. Yan havalandırmalar 

kapalı, üst havalandırmalar açık olmalıdır. 

 

Resim 2.3: Köklenmiş karanfil fidesi  Resim 2.4: Karanfil serası 
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2.2. Gül Çeliği İle Fide Üretimi ve Dikimi 
 

Güllerin odunlaşmış dallarından alınan çeliklerin uygun ortamda köklendirilmeleriyle 

yeni köklü fidanlar elde edilir. Bu yöntemle elde edilen gül bitkisinin toprak altı ve toprak 

üstü kısımları aynı tür bitkiden oluşur. Çelikle üretilen fidanların ömrü 4 yıldır. 2-3 yıl sonra 

toprak yorgunluğu ortaya çıkar. Bu yöntemle elde edilen güller diğerlerine göre daha az 

dayanıklı, zayıf ve hastalıklara duyarlıdır. Çelikle üretilen güllerin çiçekleri de küçüktür. 

 

Resim 2.5: Gül çeliği  

2.2.1. Çelik Alma 
 

Çelik alınma zamanı eylül-mart ayları arasıdır. Çelikler çiçeksiz yıllık dallardan veya 

odunlaşmış sürgünlerden alınabilir. Çelik uzunluğu 15-20 cm ve kalınlığı 5-6 mm çapında 

olmalıdır. Çelikler 1-4 göz taşıyan, gözün 0,5 cm altından düz ve yine 0,5 cm’nin üstünden 

eğimli bir şekilde kesilmiş bir dal parçasından ibarettir. 

 

2.2.2. Köklendirme Ortamı 
 

Yapraksız çeliklerde gövde uzaması erken, kök gelişmesi geç olur. Hazırlanan çelikler 

içinde geçirgen, fakat sıkı yapıda 4/5 oranında dere kumu veya perlit, 1/5 oranında iyi bahçe 

toprağı veya torf bulunan köklendirme yastıklarına 2 göz dışarıda kalacak şekilde dikilir. 

Dikim aralıkları 6-7 cm olmalıdır. Dikimden sonra sulama yapılır. Çeliklerin toprak altında 

kalan gözleri köklenmeyi teşvik eden hormonlar salgıladıkları için önemlidir. 

 

Resim 2.6: Gül çeliği  
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Ilıman bölgelerde çelikler açıkta, üretim yastıklarında köklendirilir. Soğuk bölgelerde 

ise 4-7 derece sıcaklıktaki depolarda havaların elverişli olması beklenmeli daha sonra dikim 

yapılmalıdır. Çeliklere dikim öncesi köklenmeyi teşvik edecek hormonlar uygulanabilir. 

Köklenme sağlandıktan sonra fideler yerlerine dikilir. 

 

2.3. Aşı ile Gül Üretimi ve Dikimi 
 

Ülkemizde aşı ile gül fidanı üretimi en yaygın uygulanan yöntemlerdendir. Bu 

yöntemle bir yılda satılabilir gül fidanı elde edilir. Göz aşıları, üzerinde bir göz bulunan 

kabuk parçasından ibarettir. Yapılma zamanına göre ikiye ayrılır. 

 

 Sürgün Göz Aşısı: Mayıs-temmuz arasında yapılır. Kış mevsiminin ılıman 

geçtiği yerlerde uygulanır. 

 Durgun Göz Aşısı: Temmuz-eylül arasında yapılır. Kış mevsiminin sert geçtiği 

bölgelerde uygulanır. 

 

Göz aşısının yapılacağı tarih çok önemlidir. Aşılama sırasında kalem ve anacın bitki 

özsuyu ile dolu olması gerekir. Böylece anaç ve kalemdeki kabuk kısmı kolaylıkla odun 

kısmından ayrılır. Göz aşısı; gözün alınması, anacın hazırlanması, gözün takılması ve 

bağlama olarak 4 basamakta uygulanır. 

 

Göz aşısı yapmak için alınacak dal bir yıllık olmalıdır. Dalın sağlıklı bitkilerden 

alınması ve gözün henüz sürmemiş olması gerekmektedir. Aşı yapıldığı dönemde hava 

sıcaklığı fazla olmamalıdır. Parlak güneşle, ılık veya hafif sıcak havalar ile serin geceler aşı 

tutma oranını artırır. 

 

Gül ülkemizde yaygın olarak T göz aşısı ile üretilmektedir. T göz aşısı kalemden 

alınan bir gözün anaç olarak kullanılan yabani üzerine yerleştirilmesinden ibarettir. Gözün 

anaca uygulanması şu şekilde gerçekleştirilebilir: 

 

 Anacın kabuk kısmından T şeklinde bir iz açılır. 

 Kabuk tabakası çakı spatülü ile yavaşça kaldırılır. 

 Göz araya yerleştirilir. 

 Gözün dışarıda kalan kısımları çakı ile kesilerek gözün yarık içine oturması 

sağlanır. 

 Anacın kaldırılan kabukları, göz dışarıda kalacak şekilde kapatılır. 

 Rafya ile gözle anaç bağlanır. 

 Bağlama aşağıdan yukarıya doğru fazla sıkı ve gevşek olmamak şartıyla yapılır. 

 

Şekil 2.1: Güle T göz aşısı uygulaması  
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Göz aşısı yapmak için alınacak dal bir yıllık olmalıdır. Dalın sağlıklı bitkilerden 

alınması ve gözün henüz sürmemiş olması gerekmektedir. 

 

2.3.1. Aşılı Gül Fidanlarının Bakımı 
 

Göz aşısı yapıldıktan sonra anaç bitkinin düzenli olarak sulanması gerekir. Göz 

aşısının tutup tutmadığı 15 günde belli olur. 15 gün sonra aşı noktası kontrol edilir. Rafyanın 

sıkılması veya gevşetilmesi gerektiğine karar verilir. Tutmayan aşı gözü siyahlaşır ve kurur. 

En ufak bir dokunmayla yere düşer. Tutmuş göz aşısı ise gelişimini sürdürür. Göz aşısı 

yapılmış anacın tepesi bir ay sonra 1/3 oranında kesilerek aşı gözünün sürgün yapması teşvik 

edilir. Anacın nefes almasına engel olan rafyalar bıçakla kesilir. Anaç bir süre sonra aşı 

yapıldığı noktanın biraz üstünden tümüyle kesilir. Genç güller böylece gelişerek çiçeklenme 

olgunluğuna erişir. 

 

Aşılar tarla koşullarında bütün yaz boyu uygun zaman ve aralıklarla sulama, 

gübreleme, ot alma ve uç alma işlemlerine tabi tutularak genç bitkinin gelişmesi sağlanır. 

Güllerin genellikle dipten itibaren birkaç kalın dal meydana getirmesi istenir. Bunun için de 

gözlerin sürmesinden sonra 2. veya 3. beş yaprakçıklı yaprağın hemen üstünden uçlar 

alınarak sürgün ucundaki çiçeğin olgunlaşması önlenir. Böylece bitki bünyesinde 

karbonhidrat birikimi sağlanır. Güllerde yapılan budama ve uç almalar bitkiyi dallandırır, 

geliştirir ve dipten gelen sürgünleri arttırır. Bu şekilde fidanın ana dallarını oluşturacak, kalın 

çaplı dallar ortaya çıkar. 

 

2.3.2. Gül Fidanlarının Dikimi 
 

Güllerin dikiminde en uygun periyod kasım ve mart ayları arasındadır. Fakat 15 

Ekimden itibaren nisan sonuna kadar dikim yapılabilir. Kışın dikim, toprak şartlarının 

elverişsizliği nedeniyle uygun değildir. Dikim, geç nisanda yapılmışsa özellikle sulamaya 

büyük özen göstermek gerekir. Bahsedilen dikim zamanları çıplak köklü güller için 

geçerlidir. Günümüzde yetiştiriciler, her mevsim hatta yazın bile dikilebilme olanağı olan 

tüplü güller yetiştirmektedir. 

 

Dikim için, toprak derinliği 60 cm, çapı 40 cm olan çukurlar açılır. Çukurun üstünden 

alınan toprak gübreyle karıştırıldıktan sonra çukurun dibine konur. Bundan sonra, güllerin 

dikime hazır hale getirilmesi için dikim budaması (kök tuvaleti) yapılır. Kök tuvaletinin 

amacı, sökümde zedelenen, kuruyan kök uçlarını budamaktır. Ölü kök uçları kahverengi 

olup, bahçe makasıyla kesilerek sarı veya beyaz sarı rengin ortaya çıkması sağlanır. Toprak 

içinde, köklerin kesilen kısımlarının etrafında oluşan yara dokusunun çevresinden çıkan çok 

sayıda kökçükler gülün toprağa sıkıca tutulmasını sağlar. Bu tutunma, eğer gülün kökleri 

dikimden önce killi toprak, taze gübre ve sudan yapılmış bulamaca batırılırsa daha da 

kolaylaşır. Köklerde yapılan bu budamaya paralel olarak dal uçları da budanmalıdır. Bu 

yöntem, bütün geç dikimler için özellikle önerilir. Dikim budaması yapılan güller, önceden 

açılmış olan çukurlara, kökler kıvrılmayacak, doğal durumunu koruyacak ve aşı noktası hafif 

olarak toprak içinde kalacak şekilde yerleştirilir. Fazla uzun kökler de budama sırasında 

uçlarından kesilerek kısaltılabilir. Gübreyle karıştırılarak yavaş yavaş köklerin arasına konur 

ve çukur tamamen doldurulduktan sonra etrafına sulama çanağı yapılarak bolca sulanır.  
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Resim 2.7: Gül fidanı dikimi ve can suyu verilmesi 

Seralardaki dikim yataklarının genişliği 125 cm, ara yolların genişliği ise 50-60 cm 

olmalıdır. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde güllerin dikimi çok önemlidir. En uygun dikim 

zamanı Ocak-Şubat aylarıdır. Yetiştiricilikte aşılı gül fidanları kullanılır. Fidan kök uçları 1-

2 cm kesilerek kök tuvaleti yapılmalıdır. Dal uzunluğu 15-20 cm üzerinde olanlar ve yeni 

sürgünleri budamalı, kökleri her yöne dağıtarak 15 cm dikim derinliğinde, aşı yeri toprak 

yüzeyinden 3-5 cm yukarıda kalacak şekilde dikim yapılmalıdır. Sera güllerinin dikim 

derinliği 15 cm’yi geçmemeli, dikimden sonra bolca sulanmalıdır. Gül fidanları çiçek 

kesimi, budama ve ilaçlama işlemlerini kolaylaştırmak için seradaki dikim yastıklarına 3 

veya 4 sıralı olarak dikilir. Dikim yastıklarına kırmızı güller 30 cm arayla, pembe güller 40 

cm arayla dikilmelidir. Genelde 1 dekar gül serasına 6000 adet gül fidanı dikilir. 

 

Resim 2.8: Gül serası 
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2.4. Çelik İle Kasımpatı Üretimi ve Dikimi 
 

Kasımpatı üretiminde başarılı olmanın ilk şartı temiz materyal kullanılmasıdır. 

Ülkemizde anaç bitki yetiştiriciliği yapılmadığı için ilk materyaller dış ülkelerden 

sağlanmaktadır. İthal edilen köklü kasımpatı çelikleri sterilize edilmiş özel dikim yerlerine 

tekniğine uygun olarak dikilir. Dikimden 10-15 gün sonra uç alma işlemi yapılır. Bu sayede 

kasımpatı çeliği de elde edilmiş olur. Kasımpatı anaç bitkisi bol ışıklı yerlerde 

yetiştirilmelidir. Kasımpatı sonbahar-kış aylarında çiçeklendiği için ağustos-nisan aylarına 

kadar olan zamanda yetiştirilen anaç bitkilerin erken tomurcuklanmasını önlemek için yapay 

ışıklandırma yapılmalıdır. Anaç bitkiler gece sıcaklığı 15-16 °C, gündüz sıcaklığı 16-20 °C 

olan ortamlarda yetiştirilir. Anaç bitkiler altı aydan daha fazla bekletilmemeli, beş defadan 

fazla çelik alınmamalıdır. 

 

Resim 2.9: Kasımpatı serası  

 

2.4.1. Çelik Alma 
 

Anaç bitkilerden çelikler elle koparılarak alınır, bıçak kullanılmaz. Çeliklerin ortalama 

7-8 cm uzunluğunda olması gerekir. Alınan çelikler köklenmenin çabuk olması için 

dikimden önce IBA veya NAA gibi hormonlarla muamele edilir. Bu işlem için toz hormon 

kullanılması daha uygundur. 

 

2.4.2.Köklendirme Ortamı 
 

Köklendirme ortamının harç karışımı; saf kum + saf perlit veya perlit + torf şeklinde 

olmalıdır. 

 

Sisleme altında yapılan köklendirmelerde sera içi sıcaklığı 20-22 °C, dış ortam 

sıcaklığı ise 16 °C olmalıdır. Köklendirme ortamındaki çelikler 15-20 gün sonra, 1-1,5 cm 

kök yapınca hemen dikimi yapılmalıdır. Aksi hâlde kökler çok büyür, dikim esnasında 

kökler zedelenebilir. Köklendirme yapılan çelikler hemen dikilmeyecekse soğuk depoda 

bekletilebilir. Çelikler bu durumda dört hafta bekleyebilir. Depoda bekletilen çeliklerin 

konulduğu kaplar mukavva kutular olmalıdır. 
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2.4.3. Fide Dikimi 
 

Kasımpatı yetiştiriciliğinde tava genişliği 1-1,20 m, uzunluğu ise 15-20 m olabilir. 

Tavalar arasında 45-50 cm yol bırakılmalıdır. Sulamanın iyi olması için tavalar ve yolların 

farklı seviyede olması gerekir. 

 

Seralarda kasımpatı yetiştirmek için dikim mesafesi 15x15 cm olmalıdır. Dikim 

mümkün olduğunca derin yapılmamalıdır. Derin dikimin çeşitli hastalıkları ortaya çıkardığı 

bilinmektedir. Dikimden sonra fideler bolca sulanmalıdır. Yapraklara sık sık sisleme 

şeklinde sulama yapılmalıdır. 

 

 

Resim 2.10: Açıkta kasımpatı fideleri  Resim 2.11: Serada dikilmiş kasımpatı fideleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Üretim kriterine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aşı ile üretilen kesme çiçeklerin fide 

üretimini yapınız. 

 Üretim ortamlarını hazırlayınız. 

 Üretim materyallerini temin ediniz. 

 Üretim materyallerinin sertifikalı ve sağlıklı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Üretimde kullanılacak alet ve ekipmanları 

temin ediniz. 

 Çelikle üretilen kesme çiçeklerin fide 

üretimini yapınız. 

 Üretim ortamlarını hazırlayınız. 

 Üretim materyallerini temin ediniz. 

 Üretim materyallerinin sertifikalı ve sağlıklı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Üretimde kullanılacak alet ve ekipmanları 

temin ediniz. 

 Dikim yerlerini hazırlayınız. 

 Dikim zamanını belirleyiniz. 

 Bu zamana uygun olarak dikim yerlerini 

hazırlayınız. 

 Dikim yerlerinde kullanılacak üretim 

ortamlarını hazırlayınız. 

 Dikim ortamlarının ekolojik koşullarını 

uygun hale getiriniz. 

 Fide dikimi yapınız. 

 Fidelerin dikime uygun hale gelip 

gelmediğini kontrol ediniz. 

 Tekniğine uygun bir şekilde söküm yapınız. 

 Belirlediğiniz sıra arası, sıra üzeri 

mesafelerde ve derinliklerde uygun şekilde 

dikim yapınız. 

 Dikim sonrası mutlaka can suyu veriniz. 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Anaç olarak yetiştirilen karanfil bitkisinden yılda ortalama 25-30 çelik alınabilir. 

2. (   ) Karanfil fidesi elde etmek için anaç bitkiden alınan çeliklerin boyu 30-40cm 

olmalıdır. 

3. (   )Karanfil çeliği budama makası ile alınır.  

4. (   ) Karanfil çeliğinin köklendirme ortamında kum, perlit, torf gibi harçlar kullanılır. 

5. (   ) Köklendirilmiş karanfil fideleri için sera içerisinde 1 m genişliğinde tavalar 

hazırlanır. 1 m2’ye 6 sıra (16x16 cm) olacak şekilde dikim yapılır. 

6. (   ) Çelikle üretilen gül fidanların ömrü 4 yıldır. 2-3 yıl sonra toprak yorgunluğu 

ortaya çıkar. 

7. (   ) Gül çelik uzunluğu 15-20 cm ve kalınlığı 5-6 mm çapında olmalıdır. 

8. (   ) Yapraksız gül çeliklerde gövde uzaması geç, kök gelişmesi geç olur.  

9. (   ) Gül çeliklerinin dikim yapılacağı ortam,  geçirgen, fakat sıkı yapıda 4/5 oranında 

dere kumu veya perlit, 1/5 oranında iyi bahçe toprağı veya torf olmalıdır. 

10. (   ) Gül çelikleri dikim aralıkları 6-7 cm olmalıdır. Dikimden sonra sulama yapılmaz.  

11. (   ) Aşı ile gül üretimi ülkemizde en çok uygulanan yöntemdir. 

12. (   ) Güle yapılan göz aşısının tutup tutmadığı 30 günde belli olur.  

13. (   ) Güllere göz aşısı yapılmış anacın tepesi bir ay sonra 1/3 oranında kesilerek aşı 

gözünün sürgün yapması teşvik edilir. 

14. (   ) Güllerin dikiminde en uygun periyodik Kasım ve Mart ayları arasındadır. 

15. (   ) Gülfidanı dikimi için, toprak derinliği 80 cm, çapı 60 cm olan çukurlar açılır.     

16. (   ) Kasımpatılarda anaç bitkiler altı aydan daha fazla bekletilmemeli, beş defadan 

fazla çelik alınmamalıdır. 

17. (   ) Kasımpatı çeliklerinin ortalama 7-8 cm uzunluğunda olması gerekir. 

18. (   ) Kasımpatı Köklendirme ortamının harç karışımı şöyle olmalıdır; Saf kum + saf 

perlit veya perlit + torf. 

19. (  ) Kasımpatı yetiştiriciliğinde tava genişliği 1-1.20 m, uzunluğu ise 15-20 m olabilir. 

Tavalar arasında 45-50 cm yol bırakılmalıdır. 

20. (   ) Seralarda kasımpatı yetiştirmek için dikim mesafesi 30x30 cm olmalıdır. 

 

 
 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

İklim, toprak ve tür özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin 

bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Karanfil, gül ve kasımpatı yetiştiriciliği yapılan işletmeleri geziniz. 

 Karanfil, gül ve kasımpatı kesme çiçeklerinin sıcaklık, ışık, nem ve havalandırma 

gibi ekolojik isteklerini araştırın. 

 Karanfil, gül ve kasımpatı kesme çiçeklerinin bakım işlemleri nelerdir, nasıl yapılır 

araştırın. 

 

3. AŞI VE ÇELİKLE ÜRETİLEN KESME ÇİÇEKLERİN 

EKOLOJİK İSTEKLERİ VE BAKIM İŞLEMLERİ 
 

3.1. Aşı ve Çelikle Üretilen Kesme Çiçeklerin Ekolojik İstekleri 
 

Aşı ve çelikle üretilen kesme çiçeklerin yetiştirildiği ortamlarda istedikleri bazı özel 

şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar kesme çiçeklerde kalite ve kantite açısından oldukça 

önemlidir. 

 

3.1.1. Karanfilin Ekolojik İstekleri 
 

Karanfil bitkisi için en uygun ekolojik istekler aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.1.1.1. Sıcaklık 

 

Karanfil bitkisinin kaliteli olması için gece ve gündüz sıcaklıklarının sabit tutulması 

gerekmektedir. Ani sıcaklık değişmelerinden kaçınılmalıdır. Bitkinin sıcaklık isteği bitki 

çeşidine göre değişmektedir. Genel olarak yaz aylarında 18-22 °C, kış aylarında 10-15 °C 

sıcaklık bitki gelişmesi için yeterlidir. 

 

3.1.1.2. Işık 

 

Karanfil bitkisi ışığa en fazla ihtiyaç duyan bitkilerden biridir. En çok verim ve 

kalitenin alındığı zaman kuzey yarım kürede haziran aylarıdır. Haziran ayı, hem en uzun 

günleri, hem de uygun sıcaklığı sağladığı için karanfilde kalitenin artmasına sebep olur.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Ancak yaz aylarında ışıkla birlikte sıcaklık da artacağından fazla sıcaklığın etkisinden 

bitkileri korumak gerekir. Sıcaklığın azaltılması için gölgeleme yapılmalıdır. Gölgeleme 

sıcaklıkla birlikte ışığı da azaltır. Buna rağmen çiçek kalitesi iyi olmaktadır. Kış aylarında 

karanfil yetiştirilecekse sera içi sıcaklık isteğe göre ayarlanmalı ve ek ışık uygulaması 

yapılmalıdır. 

 

3.1.1.3. Nem 

 

Karanfil yetiştirilen ortamların atmosferinin fazla nemli olması istenmez. Fazla nem 

bitkiye zarar verir. Ancak toprağın nemli olmasına özen gösterilmelidir. 

 

3.1.1.4. Havalandırma  

 

Karanfil yetiştirilen seraların iyi havalandırılması gerekmektedir. Özellikle plastik 

seralarda havalandırma daha çok önem kazanmaktadır. Seralar kurulurken havalandırma 

sistemi içinde yetiştirilecek bitki göz önüne alınarak yapılmalıdır. Karanfil yetiştirilecek 

seralarda havalandırma pencereleri sera tabanının %20’si kadar olmalıdır. Havalandırma yaz 

aylarında sera içi sıcaklığın ve havadaki nemin azaltılması için yapılır. Yaz aylarında 

sıcaklığın düşürülmesinde havalandırma yeterli olmayabilir. Bu durumda seralarda 

gölgeleme de yapılmalıdır. 

 

3.1.2. Gülün Ekolojik İstekleri 
 

Gül bitkisi için en uygun ekolojik istekler aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.1.2.1. Sıcaklık 

 

Birçok gül çeşidi için 16-19 °C gece sıcaklığı uygundur. Bu sıcaklığın altında güllerde 

gonca kalitesi iyi fakat ürün miktarı az olmaktadır. Sıcaklık 35 °C’nin üzerine çıktığında 

güller bitki besin maddesi üretemez olur. Bu nedenle sera içi sıcaklık gündüz 20-21°C, 

güneşli günlerde ise 24-28 °C arasında olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda güllerde gelişme 

süresi kısalmakta, verim artmakta, ancak kalite düşmektedir. 

 

Yeni dikilmiş güllerde sıcaklık kontrolü çok önemlidir. Güllerin tomurcuğu bezelye 

büyüklüğünü alıncaya kadar geçen sürede sıcaklık 21 °C civarında olmalıdır. Bundan 

sonraki dönemde ise sıcaklık 16 °C’ye düşürülmelidir. Bu sıcaklık güllerin kısa sürede 

çiçeklenmesine neden olur. 

 

3.1.2.2. Işık 

 

Güller bol ışıklı ve havadar yerleri sever. Ancak aşırı sıcaklara bütün gül çeşitleri 

dayanıklı değildir. Örneğin kırmızı güller bu duruma örnek verilebilir. Açıkta gül 

yetiştirilecekse sıcağa dayanıklı çeşitleri seçilmelidir. 
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3.1.2.3. Nem 

 

Sera içi sıcaklığa bağlı olarak oransal nem, güllerin gelişmesi için uygun düzeyde 

tutulmalıdır. Örneğin 24 °C’de %60 bağıl nem uygun olur. Fazla nem sera içi hastalıklarını 

artırır. Sera içindeki nemin azalması ise bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler. Havadaki 

nemin azalması bitkideki su kaybını artırır. Bu durumda sürgünler kısalır, gelişim durur. 

Geceleri sera içi nemin düşük olması gerekir. Bunu sağlamak içinde ısıtma ve havalandırma 

sistemi gerekir. Nem bakımından elverişli ortamda ürün kalitesi artmaktadır. Seralarda sık 

yapılan yağmurlama sulama, külleme ve karaleke hastalığının yayılmasına neden olur. 

Bunun için yağmurlama çok yapılmamalı, sulama damlama ile yapılmalıdır. 

 

3.1.2.4. Havalandırma 

 

Sera sıcaklığı 21 °C’ye çıktığında havalandırma işlemine başlanmalıdır. Havalandırma 

pencereleri ve fanlar bu amaçla kullanılır. Bu işlem aynı zamanda bitkiler için gerekli olan 

CO2 ve O2’inde sera içine girmesini sağlar. 

 

3.1.2. Kasımpatının Ekolojik İstekleri 
 

Kasımpatı bitkisi için en uygun ekolojik istekler aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.1.3.1. Sıcaklık 

 

Kasımpatı serin iklim bitkisidir. Doğal şartlarda sonbaharda çiçeklenir. Özel 

ortamlarda ise yılın her döneminde kasımpatı yetiştirilebilir. Kasımpatının çiçeklenmesi 

sırasında gece sıcaklığı 15,5 °C olmalıdır. Tomurcuklar gözle görülmeye başlandığında 

sıcaklık 12-13°C’ye düşürülmelidir. Gündüz sıcaklığı ise 18-21 °C olmalıdır. 

 

3.1.3.2. Işık 

 

Kasımpatı kısa gün bitkisidir. Kasımpatının kritik gün uzunluğu 13,5 saattir yani 

günlük 13,5 saatten kısa günlerde çiçeklenme olur, 13,5 saatten uzun günlerde ise vejetatif 

gelişme olur. 

 

Resim 3.1: Kasımpatıda ışıklandırma  
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3.1.3.3. Nem 

 

Kasımpatı bitkisi dikildikten sonra nem ister. Bitki gelişme dönemini tamamladığında 

nem isteği azalır. Seralarda havanın tamamen kuru olması istenir. 

 

3.1.3.4. Havalandırma 

 

Bitkinin bulunduğu seralar iyi havalandırılmalıdır. Bu şekilde mantari hastalıklar 

önlenebilir. 

 

3.2. Bakım İşlemleri 
 

Aşı ve çelikle üretilen kesme çiçeklerde uygulanan genel bakım işlemleri gübreleme, 

sulama ve bitki sağlığı ile ilgili işlemlerdir. Fakat türlere göre değişen uç alma, tomurcuk 

alma,  karbondioksit gübrelemesi ve destekleme gibi özel bakım işlemleri de bulunmaktadır. 

 

3.2.1. Karanfilde Bakım İşlemleri 
 

Karanfillerde uygulanan başlıca bakım işlemleri; gübreleme, sulama ve bitki sağlığı 

işlemleridir. Ayrıca uç alma, tomurcuk alma,  karbondioksit gübrelemesi ve destekleme 

işlemleri de yapılmaktadır. 

 

3.2.1.1. Toprak ve Gübre İsteği 

 

İyi bir karanfil üretimi yapmak için en önemli faktör toprağın iyi hazırlanmasıdır. 

Karanfil yetiştirilecek toprak hafif tınlı, organik maddece zengin ve iyi bir fiziksel yapıya 

sahip olmalıdır. Dikimden önce iyi bir toprak hazırlığı yapılmalıdır. Toprak 25-30 cm 

derinliğinde işlenir. Toprağın yapısına göre m
2
’ye 10-25 kg ahır gübresi (özellikle iyi yanmış 

sığır gübresi) verilir. Toprak ve gübre iyice karıştırılır. Toprak yüzeyine m
2
’ye 3-4 kg kadar 

torf yayılır ve 15 cm derinliğe kadar karıştırılır. 

 

Karanfil bitkisinde dikimden 3-4 hafta sonra gübreleme yapılmaya başlanır. Bitkinin 

ihtiyacı ve toprağın eksiklikleri tespit edilerek gübreleme yapılmalıdır. Karanfil bitkisi 

dikilmeden önce yapılan temel gübrelemeye ek olarak bitkinin yetişme süresince toprağa 

azot ve potasyum karışımı verilir. 2-2,5 ölçü amonyum sülfat ile 1 ölçü potasyum sülfat 

karışımı m
2
’ye 60 gr gelecek şekilde bitkiler arasına serpilir. Gübreleme sıklığı mevsime 

göre değişir. Yaz aylarında 2-3 haftada bir gübreleme yapılırken, kış aylarında 4-6 haftada 

bir yapılır. 

 

3.2.1.2. Sulama 

 

İyi ve kaliteli karanfil yetiştirmek için sulamaya önem verilmesi gerekir. Karanfil 

bitkisi düzenli sulanmak ister. Düzenli sulama çiçek kalitesini artırır. Her türlü sulama 

sistemi kullanılabilir. Sulama toprağın yeterince ıslanmasını sağlamalıdır. Ancak ikinci 

sulamaya kadar toprağın biraz kurumasına izin verilmelidir. Eğer toprak sürekli ıslak 

tutulursa bitki kökleri zayıflar, boğum araları uzar ve çiçek kalitesi düşer.  
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Karanfil bitkisinin sulanmasında en önemli nokta sulama zamanının ayarlanmasıdır. 

Bu ayarlamada toprak suyunu ölçen aletler kullanılabilir. Aletlerin kullanılması son derece 

basittir ve işçiler rahatlıkla ölçüm yapabilir. Bu tür alet bulunmayan işletmelerde ise sulama 

zamanı bitkilere bakılarak anlaşılabilir. Sabah saatlerinde bitkilerde solgunluk görülmesi 

sulama zamanının geldiğini gösterir. Sulama sıklığı toprak çeşidine göre değişebilir. Ayrıca 

mevsimlerde sulama sıklığı da önemli rol oynar. Genel olarak karanfil bitkisi yaz aylarında 3 

günde, kış aylarında ise 10-15 günde sulanabilir. 

 

3.2.1.3. Bitki Sağlığı Tedbirleri  

 

 Hastalık ve Zararlılar 

 

Karanfil yetiştiriciliğinde en fazla rhizoctonia sap çürüklüğü, fusarium sap çürüklüğü, 

siyah çürüklük, solgunluk hastalığı, pas, gri çürüklük, alternaria yaprak lekesi, külleme ve 

virüs hastalıkları görülür. Zararlılar ise kırmızı örümcekler, tripsler, yaprak bitleri ve 

nematodlardır. 

 

 Yabancı Otlarla Mücadele 

 

Karanfil seralarında görülen yabancı otlara karşı kültürel ve kimyasal mücadele 

yöntemleri kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.2: Karanfil yabancı ot temizliği 

3.2.1.4. Uç Alma 

 

Karanfilde uç alma, özellikle bir kökten birden fazla karanfil elde etmek istendiğinde 

ve dikim sonrası zayıf gelişen bitkinin kuvvetlenmesini sağlamak amacıyla yapılan bir 

işlemdir. Karanfil fideleri dikildikten sonra tepe sürgünleri uzamaya başlar. Bu dönemde yan 

kardeşlerin gelişimini sağlamak, böylelikle çiçek verimini artırmak için sürgün ucu dipten 

itibaren 5-6 yaprak bırakılarak elle koparılır. Dikimden yaklaşık 3 hafta sonra yapılan bu 

işleme uç alma denir. Uç alma işleminden sonra yaprak koltuklarından yeni sürgünler çıkar. 

Bu sürgünler çiçekleri oluşturur. Çiçek kesimi de aynı zamanda uç almadır. Uç alma, 

bitkinin güçlenmesini ve dallanmasını sağlar. Uç alma aynı zamanda çiçeklenme zamanını 

da düzenler. Bir uç almadan 20-30 gün sonra alttan gelen sürgünlerin yarısında tekrar uç 

alma yapılabilir. Bu şekilde yapılan uç almaya bir buçuk uç alma denir. Alttan gelen 

sürgünlerin tamamına uç alma uygulanırsa buna da çift uç alma denir. 
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3.2.1.5. Tomurcuk Alma 

 

Standart tip (kelle) karanfillerde çiçek sapı ucunda tek ve iri bir çiçek oluşması istenir. 

Bu nedenle çiçek sapı üzerinde yaprak koltuklarındaki koltuk sürgünleri ve tomurcuklar elle 

aşağı doğru bükülerek koparılır. Bu işleme koltuk sürgünü alma denir. 

 

Resim 3.3: Karanfilde koltuk tomurcuğu alma 

Tepeden itibaren 7-8 boğuma kadar uygulanır. Sprey tip karanfillerde ise bir dalda çok 

çiçek açması istenir. Ortada oluşan ana tomurcuk içini doldurduğunda ve fındık iriliğine 

geldiğinde sap dibinden koparılır. Geç kalındığında ana tomurcuğun ayırt edilmesi güçleşir. 

Karanfilde anne tomurcuk ve koltuk sürgünü oluşumu düzenli değildir. Hasada doğru işlem 

başlar. Bütün sezon hasat sona erinceye kadar devam eder. 

 

3.2.1.6. Karbondioksit Gübrelemesi 

 

Karbondioksit gübresi seralarda uygulanır. Gece boyunca serada biriken karbondioksit 

gazı gündüz fotosentezin başlamasıyla azalmaya başlar. Serada karbondioksitin azalması 

fotosentez hızını azaltır. Bu da bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bitkilerin ihtiyaç 

duyduğu karbondioksit gazını seraya yapay yollardan vermek gerekir. Bitkiler karbondioksit 

gübrelemesine karşı farklı tepkiler gösterir. Ancak yapılan araştırmalarda bu işlemin verimi 

%50 artırdığı görülmüştür. Az ışıklı ve bulutlu havalarda seralara karbondioksit verilmesi iyi 

sonuçlar elde edilmesine neden olmuştur. Genç bitkilerin karbondioksit gübresine gelişmiş 

bitkilerden daha çok ihtiyaç duyduğu da bilinmektedir. Karbondioksit gübresinin güneşli 

günlerde, saat 10.00 ve 16.00 arasında, özümlemenin en yoğun olduğu saatlerde verilmesi 

uygundur. Serada uygulanan karbondioksitin kaynakları; sıvı karbondioksit, katı 

karbondioksit, propan gazı ve gaz yağıdır. 

 

3.2.1.7. Destekleme Sistemleri 

 

Karanfilde gövdenin dik büyümesini ve uzayan bitkilerin yere yatarak kalitenin 

düşmesini engellemek için destekleme yapılmalıdır. Destekleme, tel ve ipten yapılmış 15 

cm² gözlü ağın bitki üzerine gelecek şekilde kurulmasıyla yapılır. Destekleme için tavaların 

genişliğinde, demir ve ağaçtan yapılmış, basamak araları 15-20 cm ve yüksekliği 100-120 

cm olan destekleme bağlantıları yapılır. Bu bağlantılar 3-4 m arayla tavalara yerleştirilir. 

Karşılıklı iki destek arasına aynı seviyede 15 cm aralıklarla ince teller çekilir. Pamuk ipliği 

ile enine bağlantılar yapılarak her bölmeye bir bitki gelecek şekilde destek ağı oluşturulur.  
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Birinci ağ toprak seviyesinden 15 cm yukarıya yapılır. Bitki büyüdükçe 18-20 cm 

arayla ikinci ve üçüncü destekler yapılır. Ağ yapma işi sürgünler fazla uzamadan 

yapılmalıdır. 

 

Resim 3.4: Karanfil destekleme sistemi 

3.2.2. Gülde Bakım İşlemleri 
 

Kesme güllerde uygulanan başlıca bakım işlemleri; gübreleme, sulama ve bitki sağlığı 

işlemleridir. Ayrıca uç alma, tomurcuk alma ve karbondioksit gübrelemesi yapılmaktadır. 

Gülde destekleme işlemi ise yapılmamaktadır. 

 

3.2.2.1. Toprak ve Gübre İsteği 

 

Güller çok çeşitli topraklarda yetişebilir. Ancak en sevdiği toprak killi-tınlı ve organik 

maddece zengin olanlardır. Gül toprağı havalı, drenajı iyi, bünyesinde yeterli oksijen ve su 

depolayabilen bir yapıda olmalıdır. İyi bir gül toprağında bir miktar bakır ve bor da 

olmalıdır. Gül üretiminde toprak pH’ı 6-6,5 arasında olmalıdır. Hiç üretim yapılmamış 

topraklarda gül yetiştirilecekse toprak derin işlenmelidir. Dikim öncesi toprağın 

gübrelenmesi için toprak analizlerinin yapılması yararlı olur. 

 

Seralarda gül fidanlarının ilk dikiminde bol miktarda iyi yanmış çiftlik gübresi 

kullanılmalıdır. Çiftlik gübresi ileriki yıllarda verimliliğin sürekliliğini ve toprağın su tutma 

kapasitesini arttıracaktır. Çiftlik gübresi yanında dekara 25 kg triple süper fosfat taban 

gübresi olarak kullanılmalıdır. Güllerde bazı bitki besin elementlerinin eksikliğinde 

aşağıdaki belirtiler görülmektedir. 

 

 Azot noksanlığı: Bitki gelişiminde yavaşlama, sürgünlerde şekil bozukluğu, 

sürgün sayısında azalma, yapraklarda küçülme, alt yapraklarda renk açılması ve 

yaprak dökülmeleri görülür. 

 Fosfor noksanlığı: Bitki gelişiminde yavaşlama, yaşlı yaprakların renk 

değiştirmesi ve yaprakların sararmadan dökülmesi görülür. 

 Potasyum noksanlığı: Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında nokta şeklinde 

sararmalar görülür. Bu sararmalar yaprak iç tarafına doğru ilerler. Sararmaların 

kahverengileşerek ilerlemesi, yaprakların aşağı doğru kıvrılıp dökülmesi, 

sürgünlerin zayıf gelişmesi ve sürgün gözlerinde gelişimin durmasına neden 

olur. 
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 Kalsiyum noksanlığı: Genç yapraklarda ve sürgün uçlarında şekil 

bozuklukları, kurumalar, yaprak kenarlarında kuruma, kanca şeklinde 

sararmalar gül bitkisinde bodurlaşma, dal ve sürgünlerde sertleşme görülür.  

 Demir noksanlığı: Yaprakların damar aralarında sararmalar görülür. 

 Magnezyum noksanlığı: Yaprakların damar aralarında sararma, yaprak 

kenarlarında yukarı ve aşağı doğru kıvrılmalar görülür. 

 

3.2.2.2. Sulama 

 

Gül bitkisinin yeşil aksamının %70-90’ı sudur. Bu nedenle gül bitkisi dikimden 

itibaren özenle yeterli miktarda sulanmalıdır. Çevre koşullarına ve toprak yapısına göre 

sulama zamanı ve su miktarı değişir. Özellikle sıcak yaz aylarında ve sürgün verme 

döneminde daha fazla sulamak gerekir. Kış aylarında ve çiçek kesim döneminde su ihtiyacı 

azalır. Düzenli sulanmayan gül seralarında ekonomik açıdan büyük zararlar meydana 

gelebilir. Gül bitkisinin susuz kalması yaprakların uç ve kenar kısımlarının 

kahverengileşmesine, dökülmesine, üst yaprakların küçük ve zayıf kalmasına neden olur. 

 

Resim 3.5: Güllerde sulama 

Gübrelemeden sonra yetersiz sulama yapılan gül seralarında topraktaki nemin azlığı 

tuz konsantrasyonunu arttırarak çoraklaşmaya neden olur. Gül bitkisi bol suyu sever. Bu 

nedenle sera toprağı üretim boyunca yeterli nemlilikte tutulmalıdır. Sulama suyu iyi kalitede 

olmalı, fazla kireçli olmamalıdır. Sulama suyunun sıcaklığı önemli değildir. Ancak ılık su ile 

sulamada verim artışı saptanmıştır. 

 

3.2.2.3. Bitki Sağlığı Tedbirleri 

 

 Hastalık ve Zararlılar 

 

Gül küllemesi, kara leke, gül mildiyösü, gül pası, kurşuni küf, siyah küf ve solgunluk 

başlıca gül hastalıklarıdır. Zararlılar ise kırmızı örümcek, yaprak bitleri, tripsler, koşniller ve 

nematodlardır. 

 

 Yabancı Otlarla Mücadele 

 

Gül seralarında görülen yabancı otlarla, uygun mücadele yöntemi seçilip mücadele 

edilmelidir. Bu kültürel mücadele ya da kimyasal mücadele olabilir. 
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3.2.2.4 Uç Alma 

 

Bitki türüne uygun olarak uç alma noktası iyi belirlenmelidir. Ticari amaçla gül 

yetiştiriciliği yapılan seralarda budamadan sonra sürgünler oluşmaya başlar. Sürgünler 

uçlarında tomurcuk olana kadar büyütülür. Bu durumda birinci beş yaprak ile ikinci beş 

yaprak arasından sürgün ucu koparılır. Bu işleme yumuşak uç alma denir. Yumuşak uç alma 

işleminde tomurcuk büyüklüğü nohut kadar olmalıdır. Eğer tomurcuk daha iri olursa ve uç 

alma yapılırsa bu uç almaya da sert uç alma denir. 

 

Resim 3.6: Güllerde uç alma 

3.2.2.5. Budama 

 

Bitkiyi gençleştirmek, form vermek, verim ve kaliteyi artırmak için budama yapılır. 

Budama kış sonu ile ilkbahar başlangıcında yapılmalıdır. Güller zamanla kartlaşarak 

kurumuş bir hâl alır. Bu durumda bitkiyi gençleştirmek için aşı noktasının üstünden keskin 

bir aletle kesilir. Budama sayesinde yeni oluşan sürgünler bitkinin gençleşmesini sağlar. 

Budama form vermek için yapılıyorsa bitki V şeklinde budanır. Güllerde budama üç şekilde 

yapılır: 

 

 Uzun Budama (Yumuşak Budama): Bu tip budama, dallarda dipten itibaren 

5-10 göz bırakılarak yapılır. İyi gelişen, kuvvetli güllerde uygulanır. 

 Kısa Budama (Sert Budama): Bu tip budama, dallarda dipten itibaren 2-4 göz 

bırakılarak yapılır. Gelişimi iyi olmayan, zayıf fidanlara uygulanır.  

 Karışık Budama: Bu tip budamada dalların durumu göz önüne alınır. Bazı 

dallar kısa bazı dallar uzun budama yapılır. Karışık budama; I. yıl 2 göz 

üzerinden, II. yıl 3-4 göz üzerinden, III. yıl 5-6 göz üzerinden ve IV. yıl 2-3 göz 

üzerinden yapılmalıdır. Bu budama şekli ile güllerin hem ömürleri uzar hem de 

formları korunmuş olur. 
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Resim 3.7: Budanmış gül serası 

Budama yapıldıktan sonra bitki hemen sulanmalıdır. Sulama yapılırken gübre 

verilmesi de unutulmamalıdır. Sabah ve akşam saatleri budama için uygundur. 

 

3.2.2.6. Karbondioksit Gübrelemesi 

 

Bitkilerin fotosentez yaparken kullandıkları maddeden biri karbondioksittir. Sera 

içindeki karbondioksit miktarı artarsa fotosentez hızı da artar. Fotosentezin hızlanması 

bitkinin büyüme ve gelişmesini de artırır. Güllerde saplar uzar, goncalar daha iri olur ve ağır 

olur. Ürün miktarı %7-60 arasında artabilir. Seralarda fotosentez ile azalan karbondioksit 

seraların havalandırılması ile artırılabilir. Bu nedenle iyi havalandırma çok önemlidir. Ayrıca 

seralara ilave olarak karbondioksit verilebilir. Seralarda kullanılacak karbondioksit kaynağı 

sıvı gaz, kuru buz, sıkıştırılmış gaz ve sera içinde alkol ve propan yakılması şeklinde 

sıralanabilir. 

 

3.2.2.7. Destekleme Sistemleri 

 

Kesme gül yetiştiriciliğinde destekleme sistemlerine gerek olmadığı için kullanılmaz. 

 

3.2.3. Kasımpatında Bakım İşlemleri 
 

Kesme kasımpatı yetiştiriciliğinde uygulanan başlıca bakım işlemleri; gübreleme, 

sulama ve bitki sağlığı işlemleridir. Ayrıca uç alma ve destekleme işlemleri de 

yapılmaktadır. 

 

3.2.3.1. Toprak ve Gübre İsteği 

 

Kasımpatı üretiminden iyi verim alabilmek için toprağın iyi hazırlanması gerekir. 

Toprak yumuşak ve geçirgen olmalıdır. Toprak yapısının uygun hâle gelmesi için çiftlik 

gübresi gibi organik gübreler kullanılmalıdır. Gübrelemeden sonra sterilizasyon yapılmalıdır. 

Kasımpatı tuzluluğa karşı duyarlıdır. Toprakta tuzluluk sorunu varsa bol su ile yıkamak 

uygun olur. Kasımpatı toprağı metre kareye 50-70 gr triple fosfat verilerek gübrelenir. Gübre 

toprağın 15 cm derinliğine karıştırılmalıdır.  
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Kasımpatı yetiştirilecek toprak hazırlanırken metre kareye 50-60 g süper fosfat gübresi 

katılır. Dikim yapıldıktan sonrada periyodik aralıklarla gübreleme yapmaya devam edilir. 

Çiçeğin rengi belirdikten sonra gübreleme yapılmaz. Kısa gün devresinde ise gübre miktarı 

azaltılır. Yetiştiriciler sıvı gübreleri, hazırlığı kolay olması nedeniyle tercih etmektedir. 

Kasımpatı yetiştiriciliğinde toprakta 150 ppm N, 150 ppm K2O olması istenir. Bunun içinde 

sıvı gübreler 560 g üre (% 46 N) ve 560 g potasyum nitrat (%14-% 46 K2O) oranlarında 

hazırlanır. Sıvı gübre yerine kuru gübre kullanılacaksa 15 günde m
2
’ye 50-60 g 15-15-15’lik 

kompoze gübre kullanılmalıdır. Kasımpatı tuzluluğa hassas olan bitkidir. Bu nedenle 

tuzluluk kontrol edilmelidir. 

 

3.2.3.2. Sulama 

 

Kasımpatı serada yetiştirilen çiçekler arasında en fazla suya ihtiyaç gösteren çiçektir. 

Kasımpatı dikiminde ve gelişme süresinde özenle sulama yapmak gerekir. Karartma 

uygulanmaya başladığında tomurcuklanmayı teşvik için iki hafta su miktarı azaltılır. Sonra 

tekrar normal sulamaya geçilir. Hasattan önce de sulamaya dikkat edilmelidir. Çiçek 

saplarının sertleşmemesi için yeterli sulama yapılmalıdır. 

 

3.2.3.3. Bitki Sağlığı Tedbirleri 

 

 Hastalık ve Zararlılar 

 

Kasımpatı bitkisinde bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu hastalıklar 

görülmektedir. Kasımpatıda görülen en önemli hastalık virüslerin neden olduğu cüceleşme 

hastalığıdır. Zararlılar ise kırmızı örümcekler, tripsler, yaprak bitleri, kesici kurtlar, yaprak 

kurtları ve beyazsinektir. 

 

 Yabancı Otlarla Mücadele 

 

Kasımpatı seralarında bulunan yabancı otlarla, uygun yöntem ve yabancı ot ilaçları 

(herbisitler) kullanılarak mücadele edilir. Kasımpatı bitkisinde herbisitlerle yabancı ot 

mücadelesi daha çok dikimden önce boş araziye yapılır. Bitki geliştikten sonra oluşan 

yabancı otlar ise el veya çapa yardımıyla temizlenir. 

 

3.2.3.4. Uç Alma 

 

Kasımpatı dikildikten sonra tepe sürgünleri uzamaya başlar. Sürgün ucu dipten 3-4 

yaprak bırakılarak elle koparılır. Uç alma denilen bu işlem yeni sürgünlerin çıkmasını 

sağlayarak bitkinin dallanmasını ve güçlenmesini sağlar. Uç alma dikimden 2-4 hafta sonra 

yapılır. Uç alma ile bitkinin çiçeklenme zamanının ayarlanması da sağlanır. Kasımpatı 

çiçeklerinin büyük olması istenirse tomurcuk alma yapılır. Tomurcuk alma bitki çeşidine 

göre değişir. 
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Şekil 3.1: Kasımpatıda uç alma 

 

Standart çeşitlerde tepe tomurcuğu bezelye büyüklüğüne geldiğinde diğer bütün 

tomurcuklar ve yan dallar koparılır. Sadece tepe tomurcuğu bırakılır. Sprey çeşitlerde ise 

tepe tomurcuğu bezelye büyüklüğüne geldiğinde sadece bu tepe tomurcuğu koparılır. Diğer 

tomurcuk ve yan dallar koparılmaz. Tomurcuk alma zamanı ve tekniğine dikkat edilmelidir. 

Erken tomurcuk almada bitkide yaralanmalar oluşabilirken geç tomurcuk almada olgunlaşma 

yavaş olur ve çiçeklerin büyüklüğü yeterince iyi olmaz. 

 

3.2.3.5. Destekleme Sistemleri 

 

Bitkinin dik büyümesi ve yatmaması için ağla destekleme yapılmalıdır. Bitkiler 20-25 

cm olunca aralarından ipler geçirilerek veya hazır ağlarla destekleme yapılır. İp geçirerek 

desteklemede tavaların baş taraflarına ve tava boyunca her 2-3 metrede bir tava genişliğinde 

kazıklar çakılır. Bu kazıklar tava genişliği kadar uzunlukta çıtalar (2x3 cm) ile bağlanır. Bu 

çıtaların yerden yüksekliği başlangıçta 20-25 cm’dir. Daha sonra bitkiler boylandıkça bu 

çıtalar ve dolayısıyla çıtalar üzerinde kurulu ağ ipleri de bitkilerin arasından yükseltilir. 

Çıtalar üzerine ağ yapmak için tava boyunca her sıranın arasına gelecek şekilde 7 tane 

sağlam siyah sera ipi geçirilir ve bu 7 ip enine olarak 4-5 katlı pamuk ipleri ile örülerek ağ 

oluşturulur. Bu ağ, bitkiler boylandıkça çıtalar vasıtasıyla yukarı doğru kaldırılarak bitkilerin 

beline kadar yükseltilir. Bu şekilde ağ iplerine yaslanan bitkiler devrilmez ve dik büyür.  

 

Resim 3.8: Kasımpatıda destekleme sistemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İklim, toprak ve tür özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin 

bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama alanını kontrol ediniz. 

 Düzenli aralıklarla uygulama alanına gidiniz. 

 Uygulama alanı ve alandaki bitkilerde meydana 

gelebilecek olumsuzlukları gözlemleyiniz. 

 Meydana gelen ve gelmesi muhtemel 

olumsuzlukları not alarak hemen müdahale 

ediniz. 

 Ortamın şartlarını düzenleyiniz. 

 Ortam şartlarının uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Ortam şartlarının nem, sıcaklık ve diğer 

ölçülebilecek değerlerini ölçünüz. 

 Uygun olmayan değerler için ayarlama yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Fide dikimi sonrası mutlaka can suyu veriniz. 

 Bitkinin isteğine göre ve gelişme dönemlerine 

uygun olarak sulama zamanlarını belirleyiniz. 

 Bitkiler için uygun sulama sistemlerini kurunuz. 

 Sulama zamanlarına uygun olarak sulama 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Dikim öncesi ve dikim sonrası için uygun 

gübreyi seçiniz. 

 Gübreleme dönemlerini ve verilecek gübre 

miktarlarını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme yapınız. 

 Bitki sağlığı tedbirlerini alınız. 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Kesme çiçeklerde görülen hastalık, zararlı ve 

yabancı otları belirleyiniz. 

 Hastalık,  zararlı ve yabancı otların zarar 

dönemlerini belirleyiniz. 

 Bu zararlılara karşı hangi yöntem ve 

kimyasalların kullanacağını belirleyiniz. 

 Kültürel mücadeleye yapmaya özen gösteriniz. 

 İlaçları dozunda ve zamanında kullanınız. 

 Lüzumsuz kimyasal kullanımından kaçınınız. 

 Destekleme sistemlerini kurunuz. 

 Desteklemede kullanılacak malzemeleri temin 

ediniz. 

 Hangi kesme çiçek türlerinde destekleme 

yapılacağını belirleyiniz. 

 Hangi destekleme yönteminin uygulanacağına 

karar veriniz. 

 Verdiğiniz karara göre destekleme yapınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Karanfil genel olarak yaz aylarında ……-……. °C  , kış aylarında ……-….. °C  

sıcaklık bitki gelişmesi için yeterlidir.   

2. Karanfil bitkisi ışığa en ………. ihtiyaç duyan bitkilerden biridir.  

3. Karanfil yetiştirilecek seralarda havalandırma pencereleri sera tabanının ………kadar 

olmalıdır.  

4. Bir çok gül çeşidi için ……………..gece sıcaklığı uygundur.  

5. Güllerin tomurcuğu bezelye büyüklüğünü alıncaya kadar geçen sürede sıcaklık 

……….civarında olmalıdır. Bundan sonraki dönemde ise sıcaklık…………….’ye 

düşürülmelidir.  

6. Güller ………………… ve …………….yerleri severler.  

7. Kasımpatı………….. iklim bitkisidir. 

8. Kasımpatı ……… gün bitkisidir. Kasımpatının kritik gün uzunluğu 

……………..saattir.  

9. Karanfil yetiştirilecek toprak………………, organik maddece zengin ve iyi bir 

fiziksel yapıya sahip olmalıdır.  

10. Genel olarak karanfil bitkisi yaz aylarında …. günde, kış aylarında ise 

………………..günde sulanabilir.  

11. Karanfilde yan kardeşlerin gelişimini sağlamak, böylelikle çiçek verimini artırmak 

için sürgün ucu dipten itibaren 5-6 yaprak bırakılarak elle koparılır. Dikimden 

yaklaşık 3 hafta sonra yapılan bu işleme …………….denir.  

12. Karanfilde gövdenin dik büyümesini ve uzayan bitkilerin yere yatarak kalitenin 

düşmesini engellemek için ………………yapılmalıdır.  

13. Güllerin en sevdiği toprak …………………..ve organik maddece zengin olanlardır.  

14. Güllerde …………………………bitki gelişiminde yavaşlama, yaşlı yaprakların renk 

değiştirmesi ve yaprakların sararmadan dökülmesi görülür.  

15. Güllerde budama 3 çeşit yapılır. Bunlar …………….. budama, …………………. 

budama ve ………………… budamadır.  

16. Gül seralarda kullanılacak karbondioksit kaynağı …………..,……………, 

…………………….ve sera içinde alkol ve propan yakılması şeklinde sıralanabilir.  

17. Kasımpatı serada yetiştirilen çiçekler arasında en fazla ………. ihtiyaç gösteren 

çiçektir.  

18. Kasımpatı zararlıları ………………., ……………, ……………………………, 

…………………..…..., ……………………………. ve …………………………… 

dır. 

19. Kasımpatılarda dikim yapıldıktan sonra tepe sürgünleri uzamaya başlar. Sürgün ucu 

dipten ….-….. yaprak bırakılarak elle koparılır.  

20. Kasımpatı yetiştiriciliğinde bitkiler …….-…….cm olunca aralarından ipler geçirilerek 

veya hazır ağlarla destekleme yapılır.  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Türün özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin hasat ve 

hasat sonrası işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kesme çiçek yetiştiriciliği yapan seraları gezip gül, karanfil ve kasımpatı kesme 

çiçeklerinin hasatları hakkında bilgi edinin. 

 Hasat işlemlerini gözlemleyin ve hasat sonrası hangi işlemlerin yapıldığını 

araştırın. 

 Gül, karanfil ve kasımpatı kesme çiçeklerinin kısa süreli depolama koşulları 

nelerdir araştırın. 

 Gül, karanfil ve kasımpatı kesme çiçeklerinin pazara nasıl hazırlandığını 

araştırın. 

 

4. AŞI VE ÇELİKLE YETİŞTİRİLEN KESME 

ÇİÇEKLERDE HASAT VE HASAT SONRASI 

İŞLEMLER 
 

4.1. Karanfilde Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

4.1.1. Hasat 
Karanfil çiçekleri zamanı geldiğinde kesilmelidir. Kesim zamanı çok önemlidir. 

Çiçeğin vazo ömrü kesim zamanı ile ilgilidir. Kesim geç yapılırsa çiçeğin vazo ömrü kısalır. 

Kesim zamanının gelip gelmediğini taç yapraklara bakarak anlayabiliriz. En uygun zaman 

taç yaprakların dış sırasının çanak yapraklara 90 derecelik açı yaptığı zamandır. Eğer çiçeğin 

tam ortasındaki yapraklar açtıysa kesim geç kalmış demektir.  

 

Resim 4.1:Karanfil hasadı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Karanfil yetiştiricileri yaz aylarında haftada 2-3 kez kesim yaparlar. Kış aylarında ise 

gelişme yavaş olduğundan haftada 1-2 kez kesim yapılır. Çiçek kesimi mezat günlerinde ve 

sabah erken saatlerde yapılmalıdır. 

 

Kesim yapılırken keskin bıçak kullanılır. Bitkiler gevrekse elle koparılarak da kesim 

yapılabilir. Bitki kesilirken yedinci boğumdan kesilmelidir. Kesilen çiçek sapında altı çift 

yaprak olmalıdır. 

 

Hasat yapan insanlar bir elleriyle kesim yaparken diğer kollarında da kesilen çiçekleri 

biriktirirler. Biriken çiçekleri çiçek destek ağının üzerinde demetler hâlinde dizerler. Daha 

sonra da çiçekler tasnif odasına götürülür. 

 

4.1.2. Hasat Sonrası İşlemler 
 

Karanfillerde hasat sonrası uygulanan başlıca işlemler şunlardır: 

 

 Alt Yaprakların Temizliği 

 

Bütün kesme çiçekler hasat edildikten sonra boylama, tasnif ve su çektirme 

işlemlerinden önce alt yapraklarının temizlenmesi işlemine tabi tutulur. Çünkü vazo suyunda 

kalan yaprakların koparılması iletim demetlerinin tıkanmasına neden olan bakteri ve 

mantarların ortamdan uzaklaştırması açısından önemlidir. Mikroorganizmalar tarafından 

fiziksel tıkanmayı önlemek için çiçek saplarının dip kısımları (1-2,5 cm) yeniden kesilmeli, 

su altında kalan yapraklar koparılmalıdır. Genellikle alt yapraklar vazo içerisine girecek ya 

da buketin elde rahat taşınacağı kısım kadar alınır. Gül, karanfil ve krizantem alt yaprakları 

temizlenir. Bu şekilde vazoya konulduğu taktide ömürleri uzatılır. 

 

 Tasnif, Boylama, Kesme, Su Çektirme 

 

Hasat edilen çiçeklerin, hasat sonrası işlemleri tasnif, boylama, kesme, su çektirmedir. 

Çiçeklere serin bir yerde boylama yapılır. Boylama tezgâhı 85-90 cm yüksekliğinde 

olmalıdır. 

 

Toplanan karanfiller iki şekilde işlenir. 

 

 Kesme-su çektirme-boylama sırası izlenir. 

 Kesme-boylama-su çektirme sırası izlenir. 

 

Kesilen çiçekler su çektirmeden önce boylanır. Aynı sap uzunluğunda ve kafaları aynı 

büyüklükte olanlar bir araya getirilir. Bozuk olanlar ayrılır. 
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Resim 4.2: Karanfil boylama, kesme ve tasnifi 

Demetleme, karanfillerden düzgün olanlardan 25 çiçek bir demet oluşturur. Çiçeklerin 

sap kısmı dipten itibaren 1/3 ve 1/4’ üne kadar ip veya rafya ile sıkıca sarılır. Demetler 

gevşek bağlanırsa satış sırasında sağa sola yayılır. Bu durum satışı olumsuz yönde etkiler. 

 

Kesme, sapların ucu keskin bir bıçakla düzeltilerek yapılır. Kesme işi önemlidir çünkü 

çiçeklerin düzgün ve yeterince su çekmesi düzgün kesme ile sağlanır. 

 

Su çektirme, demetleme işlemi bittikten sonra çiçekler yarıya kadar su doldurulmuş 

kovalara konularak yapılır. Bu durumda serin bir yerde 3-4 saat su çektirilir. Su çektirme 

bitkinin canlılık kazanmasını sağlar. 

 

Resim 4.3: Karanfile su çektirme 

4.1.2. Pazara Hazırlama 
 

Karanfil demetleri su çekme işleminden sonra pazara hazırlanır. Demetlerin pazara 

götürülmesinde çeşitli ambalaj malzemeleri kullanılır. Büyük bir emekle yetiştirilen 

çiçeklerin düzgün olarak pazara götürülmesinde ambalajın önemi büyüktür. İyi bir ambalaj 

hem bitkilerin zarar görmesini önler hem de satışın iyi olmasını sağlar. 
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Demetler sepetlere yerleştirilmeden önce sepetlerin içi hiç aralık bırakılmadan kâğıtla 

kaplanmalıdır. Kâğıt, sepetlerin içine hava girmesini önleyeceği için önemlidir. Su çektirme 

işlemi tamamlanan demetler sepetlerin içine yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken çiçek 

kafalarının üst üste gelmemesine özen gösterilmelidir. 

 

Resim 4.4: Karanfilleri demetlenmesi 

Bir sepet içine 32 demet çiçek yerleştirilebilir. Demetler sepet içine yerleştirilmeden 

soğutulmalıdır. Soğutma işlemi su çektirme odalarında ve serin yerlerde yapılabilir. 

Demetler sepetlere yerleştirilirken boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Boşluklar top 

haline getirilmiş kâğıtlarla doldurulabilir. Bir sepete gereğinden çok demet yerleştirmek 

sakıncalıdır. Sıkıştırılan demetlerin çiçekleri bozulur. Demetler sepete yerleştirilirken kalitesi 

düşük olanlar alta, kalitesi yüksek olanlar üste yerleştirilmelidir. 

 

Resim 4.5: Karanfillerin pazara hazırlanması 

Sepet içine yerleştirilen demetlerin üzeri sepetten sarkan kâğıtlarla kapatılır. İplerle 

bağlanır. Üzerine gönderenin adı ve çiçeklerin satılacağı mezadın adı yazılır. Bu şekilde 

hazırlanmış sepet veya kasalar çiçek toplama merkezlerine gönderilir. 

 

4.1.3. Depolama 
 

Kesme çiçeklerde depolama üretim fazlalığında ve özel günlerde talebin karşılanması 

açısından önemlidir. Tomurcuk evresinde kesilen karanfilin çiçek kalitesi ve vazo ömrünün 

uzaması depo şartlarına bağlıdır. Karanfil çiçekleri tomurcuk halde 0 °C’de 4 ay 

depolanabilmektedir. Karanfil çiçeklerinin açmaya başlaması depolanma süresini kısaltır. 

Tam açılmış çiçeklerde depolama süresi bir aya kadar düşmektedir. Karanfil depolanan 

ortamın oransal nemi önemlidir. Oransal nemin %90-95 olması gerekir.  
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Çiçek kalitesini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın fazla olması 

çiçeklerin solmasını hızlandırır. Kesme çiçeklerde donma -0,5 °C olmaktadır. Soğuk hava 

depolarında çiçekler depolanırken donma sıcaklığına yakın sıcaklıkta depolanmalıdır. 

 

4.2. Kesme Güllerde Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

Güllerde kesim zamanı da çok önemlidir. Güllerin pazara hazırlanması, taşınması ve 

depolanması güllerin vazo ömrünü uzatır. Bu nedenle güllerin toplanma saati bile önemlidir. 

 

4.2.1. Hasat 
 

Sera güllerinde kesim zamanı çanak yaprakların durumuna bakılarak yapılabilir. 

Çanak yapraklar dışarıya doğru kıvrılmaya başladığında kesim zamanı gelmiş demektir. Gül 

kesim zamanı taç yapraklara bakılarak da yapılabilir. Taç yaprakların en dışta kalan iki 

yaprağın açılmaya başlaması kesim zamanını belirler. Güllerin kesim zamanı geldiğinde sera 

içi sıcaklık 2-3 derece düşürülmelidir. Güller öğleden sonra kesilmelidir. Bu şekilde vazo 

ömrü uzatılabilir. 

 

Resim 4.6: Gül hasadı    Resim 4.7: Hasat edilmiş güller 

4.2.2. Tasnif ve Su Çektirme 
 

Sera gülcülüğünde uygun saatte ve doğru noktadan kesilen güllerin pazara ve 

tüketiciye ulaşmadan önce bir takım işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Serada kesilen 

güller hemen, içi su dolu, derinliği 20 cm olan, geniş ağızlı, plastik veya galvanizli saçtan 

yapılmış kovalara konur. Su çektirme, oda sıcaklığı veya soğuk hava depolarında 3-12 saat 

arasında olur. 

 

Güllerin dinlenme süresinde içine konuldukları çözeltinin bakteri öldürücü, zayıf asit 

ve şeker içermesi gerekmektedir. Kullanılacak su ise saf su veya yağmur suyu olmalıdır.  

 

Çeşme suyunda koruyucu maddelerin etkinliği azalır. Su içine konulan koruyucu 

maddeler bakterilerin üremesini önlerken aynı zamanda bitki saplarındaki iletim borularını 

açarak bitkinin su emmesini de kolaylaştırır. 
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Resim 4.8: Su çektirilen güller 

4.2.3. Pazara Hazırlama 
 

Dinlendirilmiş ve su çektirilmiş goncalar pazara hazırlamak için boylama odalarına 

getirilir. Boylama, düzgün, uzun ve çalışma yüksekliği 100-120 cm olan ahşap masalarda 

yapılır. Masanın genişliği 80 cm’den dar olmamalıdır. Masa üzerinin yağlı boya ile 

renklendirilmesi boylamayı kolaylaştırır. Boylama genellikle elle yapılır. Ancak büyük 

işletmelerde iş gücü ve zamandan kazanmak amacıyla makineler de kullanılır. 

 

Belirli sap uzunluğu ve aynı gelişme döneminde olan goncalar 20’si bir arada olacak 

şekilde demetlenir. Bir demetteki gonca sayısı ülkelere göre değişir. Bir demetteki 

goncaların benzer gelişmişlikte, düz saplı, benzer renkli, yaprakları ve goncaları düzgün 

olmalıdır. Ayrıca sap üzerinde o çeşide özgü sayıda gonca bulunmalıdır. 

 

Resim 4.9: Pazara hazırlanmış gül demetleri 
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Demetler dip kısımlardan 10 cm yukarıdan, baş kısımdan ise gonca boynunun 5 cm 

altından iple bağlanmalıdır. Boylanmış uygun sayıda gonca içeren demetler dip kısmından 

makas ya da makinelerle düzgün olarak kesilmelidir. Demetler ya tek olarak, ya da bir kaçı 

bir arada parşömen kâğıtlarına veya çok ince plastik ile sarılarak paketlenir. Bu hâldeki 

demetler karton kutular içine yerleştirilir. Karton kutuların boyutları 100 x 50 x 30 cm 

olmalıdır. Ülkemizde karton kutu dışında sepet ve sandıklarda kullanılmalıdır. Demetlenmiş 

güller içine koruyucu kılıf serilmiş kutulara yerleştirilirse havanın olumsuz etkilerinden 

korunabilir. Paketleme serin odada yapılmalıdır. 

 

Resim 4.10: Satışa hazır gül demetleri 

 

4.2.4. Depolama 
 

Kesim yapılan gül goncaları hemen pazarlanmayacaksa depolarda saklanabilir. 

Saklama kısa süreli olacaksa güller ılık suya konarak 4-5°C hava sıcaklığındaki ortamda 

bekletilebilir. Güller uzun süreli depolanacaksa hava sıcaklığı -1 °C ile 1 °C arasında 

olmalıdır. Güller su içine konmamalıdır. Nem ve hava geçirmez kaplarda saklanmalıdır. 

Güller depodan çıkarılıp satışa gönderilecek ise sapların ucu biraz kesilerek 27-30°C’deki 

sıcak suya batırılmalıdır. Bu işlem esnasında ortamın sıcaklığı 4-5 °C olmalıdır. 

 

4.3. Kasımpatında Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

4.3.1. Hasat 
 

Hasat zamanı çiçeğin vazo ömrünü etkilediği için önemlidir. Hasat zamanı kasımpatı 

çeşidine göre değişir. Standart çeşitlerde hasat, merkezdeki taç yapraklar yeşil rengini 

kaybetmeden, dıştaki yapraklar ise tamamen açıldığında yapılır. Sprey çeşitlerde ise merkez 

çiçek tam açıldığında, etraftaki çiçekler tam gelişme gösterdiklerinde yapılmalıdır. Hasat 

yapılmasında çiçek saplarının yumuşaklığı önemlidir. Bu nedenle sulamaya özen 

gösterilmelidir. 
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4.3.2. Tasnif ve Su Çektirme 
 

Hasat sonrası çiçek dibindeki yapraklar üçte bir oranında koparılmalıdır. Çiçeklerin 

sapları su dolu kovaya batırılır. 

 

Resim 4.11: Krizanteme su çektirme 

Kasımpatı, çiçek sapı uzunluğuna göre ve çiçek büyüklüğüne göre tasnif edilir. 

Standart çeşitler 10’lu, sprey çeşitler 5’li demetler halinde bağlanarak demetlenir. Külah 

şeklindeki kâğıt ya da naylon torbalara konulur. 

 

Boylama ve demetleme işlemi bittikten sonra çiçekler yarıya kadar su doldurulmuş 

kovalara konur. Bu durumda serin bir yerde 3-4 saat su çektirilir. Su çektirme bitkinin 

canlılık kazanmasını sağlar. 

 

4.3.3. Pazara Hazırlama 
 

Kasımpatı uzak pazarlara nakledilecekse 18x47x25 cm boyutlarındaki karton kutulara 

konur. 

 

Resim 4.12. Karton kutular 
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Bu kutulara 100 adet çiçek yerleştirilebilir. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde sapın en az 

60 cm uzunluğunda olması gerekir. Ayrıca sapın dik, kuvvetli ve sağlıklı olması kaliteyi 

belirleyen en önemli özelliktir. 

   

Resim 4.13: Pazara hazır krizantem  Resim 4.14: Satışa hazır krizantem 

 

4.3.4. Depolama 
 

Hasat edilen kasımpatılar hemen pazarlanmayacaksa 1-1,5 °C’de kuru olarak 3-4 

hafta, su içinde 2-10 °C’de 5-10 gün muhafaza edilebilir. 

 

Resim 4.15: Krizantem çiçeklerini mezata hazırlama 
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Resim 4.15: Kesme çiçeklerin pazara hazırlanışı ve satışa hazır çiçekler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Türün özelliğine uygun olarak aşı ve çelikle yetiştirilen kesme çiçeklerin hasat ve 

hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama alanının kontrolünü 

yapınız. 

 Uygulama alanında hasat için kontrol yapınız. 

 Uygulama alanında hasada engel olabilecek 

olumsuzlukları gideriniz. 

 Hasat zamanını belirleyiniz. 

 Kesme çiçek türlerinin hasat dönemlerini 

araştırınız. 

 Araştırmanızın sonucuna göre kontrol yaparak 

kesme çiçeklerin hasada gelip gelmediğini 

belirleyiniz. 

 Çiçek hasadı yapınız. 

 Hasat için gerekli ekipmanları temin ediniz. 

 Hangi bitki için hangi hasat yönteminin 

uygulanacağına karar veriniz. 

 Hasadın gün içerisinde hangi saatlerde 

yapılacağına karar veriniz. 

 Belirlediğiniz yönteme göre hasada başlayınız. 

 Hasat esnasında kesme çiçeklerin zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Boylama yapınız. 

 Kesme çiçeklerin özelliğine göre boylama 

kriterlerini belirleyiniz. 

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 İşletmenin durumuna göre boylamanın elle 

veya makine ile yapılıp yapılmayacağına karar 

veriniz. 

 Boylama esnasında çiçeklerin zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Demetleme yapınız. 

 Kesme çiçeklerin standartlarına uygun 

demetleme sayılarını araştırınız. 

 Türler içerisindeki demetleme farklılıklarını 

araştırınız. 

 Uygun bir yöntemle ve çiçekler zarar görmeden 

demetleme yapınız. 

 Su çektiriniz. 

 Su çektirme zamanını belirleyiniz. 

 Su çektirme için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Su çektirmede kullanılacak suyun ve ortamın 

sıcaklığını belirleyiniz. 

 Bu kriterlere uygun olarak su çektirme işlemini 

yapınız. 

 Kısa süreli depolama yapınız. 

 Depolama ortamını belirleyiniz. 

 Ortamda temizlik ve hijyenik şartları 

oluşturunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Depo şartlarını kesme çiçeğin isteğine göre 

ayarlayınız. 

 Depolama süresini belirleyiniz. 

 Çiçekleri depolama alanına alınız. 

 Çiçekleri pazara hazırlayınız. 

 Standartlara uygun ve temiz paketler kullanınız. 

 Çiçekleri en kısa sürede ve zarar görmeyecek 

şekilde pazara naklediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Karanfillerde en uygun hasat zamanı, taç yaprakların dış sırasının çanak 

yapraklara 120 derecelik açı yaptığı zamandır. 

2. (   ) Karanfil yetiştiricileri yaz aylarında haftada 2–3 kez kesim yaparlar. 

3. (  ) Hasat sonrası işlemler, tasnif, alt yaprak temizliği, boylandırma ve su çektirmedir. 

4. (   ) Karanfil çiçeklerin sap kısmı dipten itibaren1/2 ve 1/6’ sına kadar ip veya rafya ile 

sıkıca sarılır. 

5. (   )Karanfiller serin bir yerde 3–4 saat su çektirilir 

6. (   ) Karanfiller pazara hazırlanırken sepet içine 25 demet çiçek yerleştirilebilir. 

7. (   ) Karanfil çiçekleri tomurcuk halde 0°C ’de 4 ay depolanabilmektedir. 

8. (   )Güllerde hasat zamanı, çanak yapraklar dışarıya doğru kıvrılmaya başladığında 

yapılmalıdır. 

9. (   ) Seralarda güller sabah hasat edilmelidir. 

10. (   )Güllere su çektirme işlemi oda sıcaklığı veya soğuk hava depolarında 1-2 saat 

arasında olur. 

11. (   ) Güllerde boylama, düzgün, uzun ve çalışma yüksekliği 100-120 cm olan ahşap 

masalarda yapılır. Masa genişliği 80 cm ’den dar olmamalıdır 

12. (   ) Güller belirli sap uzunluğu ve aynı gelişme döneminde olan goncalar 10’si bir 

arada olacak şekilde demetlenir. 

13. (   ) Gül demetleri dip kısımlardan 10 cm yukarıdan, baş kısımdan ise gonca boynunun 

5 cm altından iple bağlanmalıdır 

14. (   ) Güllerde saklama kısa süreli olacaksa, ılık suya konarak 4 – 5°C hava 

sıcaklığındaki ortamda bekletilebilir. 

15. (   ) Standart çeşit kasımpatılarda hasat, merkezdeki taç yapraklar yeşil rengini 

kaybetmeden, dıştaki yapraklar ise tamamen açıldığında yapılır. 

16. (   ) Sprey çeşit kasımpatılarda ise merkez çiçek tam açıldığında, etraftaki çiçekler tam 

gelişme gösterdiklerinde yapılmalıdır. 

17. (   ) Kasımpatılar, standart çeşitler 10’lu, sprey çeşitler 5'li demetler halinde 

bağlanarak demetlenir 

18. (   ) Kasımpatı uzak pazarlara nakledilecekse 20x20x40 cm boyutlarındaki karton 

kutulara konur. 

19. (   ) Satışa gönderilen kasımpatı kutularına 100 adet çiçek yerleştirilebilir. 

20. (   ) Kesme çiçek yetiştiriciliğinde sapın en az 60 cm uzunluğunda olması gerekir. 

Ayrıca sapın dik, kuvvetli ve sağlıklı olması kaliteyi belirleyen en önemli özelliktir. 

 

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  “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşı ve çelikle üretilen kesme çiçekleri yetiştirebilmek için 

aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aşı ve çelikle ile üretilen kesme çiçeklerin genel özelliklerini 

öğrendiniz mi? 

  

2. Aşı ve çelikle ile üretilen kesme çiçekleri ayırt edebiliyor 

musunuz? 

  

3. Aşı ve çelikle üretilen kesme çiçekleri karşılaştırdınız mı?   

4. Aşı ile üretilen kesme çiçeklerde fide üretimini yapabiliyor 

musunuz? 

  

5. Çelikle üretilen kesme çiçeklerde fide üretimini açıklayabiliyor 

musunuz? 

  

6. Dikim yerlerini hazırlayabildiniz mi?   

7. Fide dikimini yaptınız mı?   

8. Aşı ve çelikle üretilen kesme çiçeklerin ekolojik isteklerini 

açıklayabiliyor musunuz? 

  

9. Uygulama alanını kontrol ederek ortamın şartlarını 

düzenlediniz mi? 

  

10. Sulamasını yaptınız mı?   

11. Gübrelemesini yaptınız mı?   

12. Bitki sağlığı tedbirlerini aldınız mı?   

13. Destekleme sistemlerini kurdunuz mu?   

14. Aşı üretilen kesme çiçeklerde hasat yaptınız mı?   

15. Çelikle üretilen kesme çiçeklerde hasat yaptınız mı?   

16. Kesme çiçeklerde boylama yaptınız mı?   

17. Çiçeklere su çektirdiniz mi?   

18. Çiçekleri demetlediniz mi?   

19. Kısa süreli depolama yaptınız mı?   

20. Kesme çiçekleri pazara hazırladınız 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.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kesme çiçekler 

2 çelikle üretim 

3 Aşı 

4 karanfil, gül ve kasımpatı 

5 Akdeniz havzasında 

6 60-90cm 

7 yaprakları 

8 Haziran-ağustos 

9 

tek çiçek- ise bir dalda 

birden fazla çiçek 

10 Anadolu ve Orta Asya’dır 

11 1-2m- uzun ömürlü 

12 saçak-dikenlidir-5 çanak 

13 çok yıllık- Japonya 

14 sonbahar ve kış 

15 standart ve sprey 

16 

 ponpon, yalınkat, dekoratif 

ve anemon 

17 40-120- dikine- çok parçalı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış  

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 18-22 °C; 10-15 °C 

2 fazla 

3 % 20’si 

4 16-19 °C 

5 21°C-16°C 

6 bol ışıklı ve havadar 

7 Serin 

8 kısa-13,5 

9 hafif tınlı 

10 3 günde -10-15 günde 

11 uç alma 

12 Destekleme 

13 killi-tınlı 

14 Fosfor noksanlığı 

15 uzun, kısa, karışık 

16 
sıvı gaz, kuru buz, 

sıkıştırılmış gaz 

17 suya 

18 

kırmızı örümcekler, tripsler, 

yaprak bitleri, kesici 

kurtlar, yaprak kurtları ve 

beyaz sinektir 

19 3-4 

20 20-25 cm 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Doğru 
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