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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Türkiye değişik iklim özellikleriyle bir kıta manzarası göstermektedir. İklimde görülen
bu değişiklik dolayısıyla ülkemiz, meyve tür zenginliğinin yanında büyük bir çeşit
zenginliğe sahiptir ve meyvecilik ve sebzecilik kültürünün tabii bir müzesi gibidir.
Meyve ve sebzeler; insan vücudunun gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sindirim
organlarının iyi çalışması için gereken besin maddelerini bünyelerinde bulundurur. Bunlar
ayrıca kalori sağlar, görünüşleri ile iştah üzerine etki yapar. Yapılarındaki selüloz ve lifli
maddeler nedeniyle hazmı kolaylaştırır ve pek çok hastalığı önler. Karaciğer ve böbreklerin
iyi çalışmasına yardım eder. Meyve ve sebzeler taze olarak tüketildiği gibi reçel, marmelat,
konserve, meyve suyu ve meyve kurusu olarak tüketilmektedir.
Türkiye gibi ormanları hızla azalan ülkelerde meyve bahçeleri; ülke topraklarının ve
yeşilliğin korunmasında, güzelleştirilmesinde önem kazanmaktadır. Meyve ağaçları, yurdun
ağaçlandırılması ve güzelleşmesine katkı sağlamasıyla beraber insanların psikolojisini de
olumlu yönde etkiler, yaşama ve çalışma güçlerini artırır. Su ve yeşilliğin insana verdiği
gönül ferahlığı, bütün iyilik ve saadet duygularının kapısını açar.
Dünya meyve üretim miktarında birçok üründe ilk sırada yer almamıza rağmen verim,
dış satım ve kişi başına tüketim miktarlarında oldukça gerilerde bulunduğumuz bir gerçektir.
Bunu aşmamız ve dış satımda da hak ettiğimiz yere ulaşmamız, modern teknik ve
teknolojilerin kullanılması ve “modern tarım uygulamalarının” bir an önce uygulamaya
konulması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca insan nüfusu ile birlikte artan gıda ihtiyacını da
karşılamak için birim alandan en yüksek verimi almak zorundayız.
Bu modülde meyve ve sebze türlerini ayırt edebilmek için meyve tür ve çeşitleri ile
sebze türlerinin özellikleri hakkında teknik bilgiler öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatürü dikkate
yapabileceksiniz.
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tür
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çeşitlerini
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edebileceksiniz

ARAŞTIRMA






Bölgenizdeki meyvecilik işletmelerinde en çok yetiştirilen meyve tür ve
çeşitlerini araştırınız.
Bölgenizde yetiştirilen meyvelerin bitkisel özelliklerini inceleyiniz.
Meyvecilik işletmelerinde çalışan teknik elemanlar ve işletme sahipleri ile
görüşerek tecrübelerini dinleyiniz ve meyvecilik uygulamalarındaki önerilerini
alınız.
Bölgenizde yetiştirilen meyve tür ve çeşitlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırlayınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.MEYVE TÜR VE ÇEŞİTLERİ
1.1.Yumuşak Çekirdekli Meyvelerin Tür ve Çeşitleri
Yumuşak çekirdekli meyve türleri içerinde elma, armut, ayva, kuşburnu, Trabzon
hurması, yenidünya ve üvez yer almaktadır. Bu gruba giren meyvelerin çeşitli ayırt edici
özellikleri vardır.

1.1.1.Meyve Özellikleri
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının meyvesi yalancı bir meyvedir. Meyvelerin
yenilen etli kısmı, çiçek tablasının etlenerek kalınlaşması sonucunda oluşmaktadır.

Resim 1.1: Beacon elma çeşidi
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Bazı armut çeşitlerinin meyvesinde hücreler, taş hücreleri şeklini aldığından böyle
hücreli meyveler yenilirken ağızda kumluluk hissi uyandırmaktadır. Taş hücrelerinin
oluşumu çeşide bağlı olduğu kadar çeşidin yetiştiği toprak şartlarıyla da ilgilidir. Sulama
imkânı olmayan kuru, kumlu, taşlı-çakıllı topraklarda yetişen meyvede kumluluk
artmaktadır.

Resim 1.2:Williams armudu

Ayva meyvesinin üzeri az veya çok havlı olup olgunlaşınca altın sarısı bir renk alır.
Eti, çeşide göre sulu veya boğucu ve güzel kokuludur. Çekirdekler kahverengi ve üzerleri
yapışkan olduğundan birbirine bitişiktir.

Resim 1.3: Tekkeş ayvası
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Kuşburnu meyvesi parlak kırmızı renkte, yumurtamsı veya yuvarlak şekildedir.
Meyve içlerinde türlerine göre farklılık gösteren 10-60 adet çekirdek vardır.

Resim 1.4: Rosa canina (yabani) kuşburnu

Trabzon hurması çeşitlerinde meyve şekli; kutuplardan çok basık, basık, yuvarlak,
kısa konik, konik ve uzun olabilmektedir. Meyve kabuğu genellikle düzdür ve üzeri mumsu
bir madde ile kaplıdır. Hasat zamanı meyve kabuğu rengi sarı, turuncu-sarı, turuncu,
turuncu-kırmızı, turuncu olarak değişiklik gösterir.

Resim 1.5: Trabzon hurması meyvesi

Yenidünya meyveleri 3-15 adet meyve salkım şeklinde bir arada bulunur.

Resim 1.6: Yenidünya meyvesi
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Üvez meyveleri, küre veya armut şeklindedir. Yeşilimsi sarı veya kırmızımsı-esmer
renkli olup buruk lezzettedir.

Resim 1.7: Akçaağaç yapraklı üvez

1.1.2.Dış Görünüş
Kültür elma ağaçları, 8-10 m yükseklikte bir taç yapar. Mahsule yattıklarında yanlara
doğru açılır ve yayvan görünür. Bodur özellikteki elma ağaçları ise daha kısa boylu ağaçlar
oluşturmaktadır. Örneğin M9 anaçlı ise elma ağacı çöğürün % 20-40 kadar olur ve boyları
270 cm’yi geçmez.

Resim 1.8: M 9 anaçlı bir elma bahçesi

Armut ağaçları genellikle dikine büyür. Doruk dalının yukarıya doğru uzaması ve
yanlara doğru dallanmasıyla çeşitlerde taç bir piramit şeklini alır.
Ayva ağaçları daha çok çalı şeklindedir. Tek gövdeli olduğunda 6–8 m boylanabilir.
Yaşlandıkça kabuk çatlar, pul pul ayrılır.
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Kuşburnu, çalı formundadır. Peyzaj açısından hoş görünümlüdür. Kuşburnunun
ekonomik ömrü 30-40 yıldır.

Resim 1.9: Kuşburnunun görünüşü

Trabzon hurması ağacının gövdesi gridir. Kullanılan anaç çeşidinin kuvvetine ve
yaşına göre gövde 12-35 cm çapında olmakta, boyu ise ortalama 5-6 m olmakla beraber 12
m'ye kadar ulaşabilmektedir.

Resim 1.10: Trabzon hurması ağacı

Yenidünya ağaçları ise 5-10 m boyunda, düzgün gövdeli, alçaktan dallanan, sık
görünümlü, yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösterir.
Üvez, çalı ya da orman ağacıdır. En yaygın türü olan kuş üvezi yamaçlarda ve çalılık
yerlerde yetişir.
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1.1.3.Kökler
Meyve ağaçlarında, toprak altı kısımları denildiği zaman ağacın kökleri akla gelir.
Kökler, beslenmede ve toprağa tutunmada önemli rol oynarlar.
Elmanın kökleri genel olarak yüzlek köklü olup kökler ağaç taç genişliğinde yayılırlar.
Uygun ortamda 2 m' ye kadar inebilirler.
Armut kazık köklüdür. Ancak; iyi topraklarda ve sulanan yerlerde yan ve saçak kök
oluşumu iyidir.
Ayvanın kökleri yüzlek ve saçak köklüdür. Derine gitmezler.
Kuşburnunun hem yüzeyde saçak kökleri hem de 3 m’ye kadar inen kazık kökleri
vardır.
Trabzon hurması ağacının kök sistemi kullanılan anaç türüne göre değişiklik gösterir.
Meyveleri yenen kültür çeşitlerinin anacı kazık köklüdür, az miktarda da saçak kökleri
bulunur.
Yenidünyanın kök sistemi ise yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır. Kayalıklar
arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir gelişme gösterir.

Şekil 1.1: Elmanın kök yapısı

1.1.4. Gövde ve Dallar
Dallar meyve ağaçlarına şekil veren, çiçek, yaprak ve meyvelerin taşıyıcısı olan
organlardır.
Elma ve armutlardaki dallar ve gözler birbirlerine benzer. Ancak armutlarda keselere
elmalardan daha çok rastlanır. Armutlarda dalcıklar elmalardan farklı olarak çoğunlukla
tüysüzdür. Elma ve armutlarda odun ve meyve dalları olarak iki türlü dal bulunmaktadır.
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Odun dalları

Üzerinde yalnız odun gözleri bulunur. Bunlar ağaçların büyümelerine ve
şekillenmelerine yararlar. Bu dallar üzerinde daha sonra meyve dalcıkları oluşur.
Ana dallar gövde, yardımcı dallar ise ana dallar üzerinde oluşur. Ağaçların
şekillenmelerine olduğu kadar meyve dallarının oluşumuna da yardımcı olurlar. Yardımcı
dallarda birinci, ikinci ve üçüncü vb. olarak kısımlara ayrılırlar.

Şekil 1.2: Ana, yardımcı ve meyve dallarının görünümü;
1. Gövde, 2. Ana dal, 3. Birinci yardımcı dal, 4. İkinci yardımcı dal,
5. Üçüncü yardımcı dal


Meyve dalları
Boğum araları daha kısa, üzerinde yalnız meyve gözü bulunan dallardır. Bu dallar,
büyüklüklerine göre topuz, lamburt, kese, kargı, meyve dalcığı ve çıtanak gibi isimler
almaktadır.

Şekil 1.3: Elma ağaçlarındaki topuzlar
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Ayvalarda, elma ve armutta olduğu gibi özel meyve dalları yoktur. Genç dallar sık
keçe gibi tüylü, sarı yeşil, yaşlı dallar seyrek keçe gibi tüylü, kahverengi-yeşildir.
Kuşburnunun gövdesi dikenli ve sağlam yapıdadır. 3 yaşına kadar ancak 1 cm çap
oluşturabilir. Kuşburnunun dış görünüşü ağaç tipi değil ocak şeklindedir.
Trabzon hurması ağaçlarında ilkbaharda çıkan sürgünler önce köşeli, tüylü ve açık
yeşil renkli olmaktadır. Daha sonra bu dallar gri-kahverengiye dönüşür. Dallar yaşlandıkça
gri renk alır.
Yenidünya ağacında gövde dik olmakla beraber, aşısız tiplerde toprak seviyesinden
itibaren çatallı bir büyüme de görülebilir. Yıllık dallar, kalın, gevşek yapılı olup tüy tabakası
ile kaplanmıştır. Dallar yaşlandıkça gevşek yapı sertleşir, tüyler kaybolur.

1.1.5. Gözler
Gözler; etrafı tüy ve pullarla çevrilerek dış etkilerden korunmuş minyatür organ
taslaklarını içeren birer büyüme noktalarıdır. Meyve ağaçlarında, yaprak, sürgün ve çiçek
olmak üzere üç tip göz vardır.

Yaprak gözleri
Yassı üçgen şeklindeki gözlerdir. İlkbaharda sürünce yalnız yaprakları oluşturur.

Sürgün gözleri
Sürgün gözleri daha çok dalcıkların uçlarında tepe tomurcuğu hâlinde olur.
Uyanmaları ile kısa ve uzun sürgünler meydana gelir.

Şekil 1.4: Sürgün gözleri


Çiçek gözleri
Meyve dallarının uçlarında bulunur. Sürgün tomurcuklarına göre daha iri, yuvarlak ve
dolgundur.
Ayva gözleri küçük, tüylü ve birkaç pulla örtülüdür. Çiçek tomurcukları karışık yapıda
olup hem sürgün hem de çiçek oluştururlar. Tomurcuklar önce sürgün, sonra uçta bir adet
çiçek oluştururlar.
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1.1.6. Çiçekler
Elma ve armudun çiçekleri demet şeklindedir. Her demette çeşide göre 5-15 arasında
çiçek bulunur. Elmanın çiçek yapısı erselik olup 5 adet çanak yaprak(C), 5 adet taç
yaprak(T), 15-20 adet erkek organ(E) ve 5 adet dişi organa(D) sahiptir. Bu dişi organlar alt
taraflarında birbirleriyle birleşmiş şekildedir. Taç yaprakları çeşide göre beyaz, pembemsi
veya pembe renkte olurlar.
Elma ve armut çiçekleri kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Ancak; yabancı
döllenme ile iyi bir ürün alınabilir. Meyve bahçesinde yüksek meyve tutumu ve verimlilik
sağlamak için dölleyici çeşitler kullanılmalıdır.
Armutlar, elmalardan daha erken çiçek açmakta ve süre daha kısa olmaktadır. Çiçek
yapısı 5 li olup, C 5, T 5, E 15-20, D 1’dir. Taç yaprakları genel olarak beyazdır.
Ayva çiçeklerinin iri, 5 çanak ve 5 taç yaprağı vardır. Taç yaprakları beyaz veya
pembe-beyazdır. Erkek organ 15-20 tane, yumurtalık 5 karpellidir. Kültür çeşidi ayvaların
çoğu kendine verimlidir. Bu nedenle tek çeşitten kapama ayva bahçeleri kurulabilir.
Kuşburnu türlerinde çiçekler salkım şeklinde olup tek veya 2-15 tanesi bir arada
bulunur. Beş taç yapraklı, çok hoş kokuludur ve hoş bir görünüme sahiptir. Çiçekleri, beyaz
ya da uçuk pembe renktedir.

Resim 1.11: Elma çiçekleri

Resim 1.12:Armut çiçeği
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Resim 1.13: Kuşburnu çiçeği

Trabzon hurması çeşitlerinin çoğunda tozlanma gereklidir. Bu çeşitlerden yeterli ürün
alabilmek için mutlaka tozlayıcı çeşit kullanılmalıdır.
Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya başlar. Çiçeklenme; aralık, ocak hatta
şubat aylarına kadar devam edebilir. Meyve hasadından sonra dalların uç kısımlarında yeni
filizler meydana gelir. Bu filizler yıl boyu gelişerek ertesi yıl, ağustos sonu veya eylül
aylarından itibaren uçlarından çiçek salkımlarını oluşturur. Çiçekler küçük, krem beyaz
renkli, güzel kokuludur.

Resim 1.14: Yenidünya çiçeği

1.1.7.Meyve Çeşitleri
Meyve türleri çeşit yönünden oldukça zengindir. Örneğin, bugün dünyadaki elma
çeşitlerinin sayısı 6500’ü aşmakta olup Türkiye’de ise bu sayı 500’ü geçmektedir. Ancak
bunlar arasında kalite ve verim yönünden yüksek ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılanların
sayısı çok azdır.
Meyve çeşitleri; ağaç özellikleri, meyve özellikleri, hasat zamanı, yaygın olarak
yetiştirildiği bölgeler, döllenme isteği gibi özellikler dikkate alınarak ayırt edilebilir.
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Ticari anlamda yetiştiriciliği yapılan bazı elma çeşitleri; Vista Bella, Jerseymac, Stark
Earlıest, Summerred, Gala, Red Chief, Starkspur Golden Delicious, Starkrimson Delicious,
Jonagored, Granny Smith, Fuji, Amasya elmasıdır.
Armut çeşitleri; Akça armudu, Mustafabey, Coscia, Santa Maria, Starkrimson, Deveci,
Williams, Dr. Jule Guyot, Ankara armududur.
Ayva çeşitleri; Altın ayva, Demir ayvası, Tekkeş, Ekmek ayvası, Limon ayvası,
Eşme ayvası, Bardak ayvasıdır.
Kuşburnunun, ülkemizde kültürü yapılan tek çeşidi Yıldız isimli çeşididir. Çoğunlukla
doğadan toplanmaktadır.

Resim 1.17:Eşme ayvası

Resim 1.18:Santa Marıa

Resim 1.15: Summerred elma çeşidi

Resim 1.16: Gala elma çeşidi
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1.2. Sert Çekirdekli Meyvelerin Tür ve Çeşitleri
Sert çekirdekli meyve türleri içerisinde, şeftali, kiraz, vişne, kayısı, erik, zeytin, badem
ve kızılcık yer almaktadır.

1.2.1.Meyve Özellikleri
Üst etli kısmın içinde sert bir çekirdek bulunur. Meyve, doğrudan doğruya
yumurtalıktaki karpellerden meydana gelir.
Şeftali meyvesinin kabuğu başlangıçta yeşil iken olgunlukla birlikte sarı veya kırmızı
renge ulaşır. Kabuk; tüylü veya tüysüzdür. Meyve eti ise beyaz renkten sarı veya kırmızı
renge kadar değişik renklerde olabilir. Çekirdeğin sert kabuğu ise mantarlaşmış hücrelerden
oluşur ve oldukça serttir. Çekirdeğin içerisi ise acıdır. Şeftali; meyve çekirdeği meyve etine
yapışık ise et şeftali, yarı yapışık ise yarım yarma, ete yapışık değil ise yarma adını alır.

Resim 1.19: Washington şeftali çeşidi

Kiraz meyveleri çok değişik renk ve şekildedir. Ovalden sivri kalp şekline kadar açık
kırmızıdan koyu kırmızıya kadar değişik şekil ve renkte kiraz bulunmaktadır. Kirazda karın
çizgisi bulunur. Çekirdekler meyve etine yapışıktır. Vişnelerde ise karın çizgisi yoktur.

Resim 1.20: 0900 ziraat kirazı
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Kayısı meyvesinde zemin rengi sarı olup üst rengi bazı çeşitlerde kırmızıya çalabilir. Meyve sapı
çok kısadır.

Kızılcık meyvesinin şekli oval, yuvarlak, silindirik ve koniktir. Ekşi ve buruk
lezzetlidir. Üst renk kırmızı, sarı, sarı-kırmızı, kırmızı-sarı olabilir. Et rengi ise kırmızı,
pembe, krem ve sarıdır.

Resim 1.22: Kızılcık meyveleri

Resim 1.23: Gemlik zeytini

Resim 1.24: Stanley eriği

1.2.2.Dış Görünüş
Şeftaliler, 8 m’ye kadar yükselen ağaçlar teşkil eder. Genellikle yayvan bir taç yapıları
vardır. Ağaç genç iken gri olan gövde rengi, yaşlandıkça kırmızı siyah bir renge dönüşür.
Kayısı, kuvvetli ve yayvan bir taç oluşturur. Ağaçlar 8–10 metreye çıkabilir.
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Resim 1.25: Kayısı ağacı

Resim 1.26: Erik ağacı

Kirazlar düzgün ve dik bir gövde yapar. Gövdenin üzeri grimsi siyah ve donuk siyah
renkli olup enine çizgilidir. Vişneler ise genellikle, yuvarlak taçlıdır.
Vişneler, kirazlara göre çalımsı gelişir. Dış kabuk enine şeritler hâlinde ayrılır.
Can erikleri sık dallı, yayvan taçlı, 4-8 m yüksekliğinde ağaçlar meydana getirirler.
Ağaçlar gençken genellikle dikenlidir.
Avrupa erikleri seyrek dallı, bazen dik, bazen yayvan, bazen de sarkık taçlı ağaçlar
meydana getirir. Ağaçlar 12 m’ye kadar yükselebilir. Genellikle dikensizdir.
Zeytin ağacının boyu 15-20 m’ye kadar uzar. Ancak uygun budamaların yapılması ile
ağaç boyunun 4-5 m’yi geçmemesi sağlanabilir. Zeytin ağacı birkaç yüzyıl hatta bin yıl
yaşayabilmektedir. Yabani zeytin ağaçları genellikle dikenli, küçük yapraklı, küçük meyveli,
genç dalları köşeli, boğum araları sık ve meyve yağ oranı azdır.
Kızılcık ağacı çeşitlere bağlı olarak 2–5 m yükseklikte olabilir. Ağaç dik, yayvan veya
sarkık şekillerde olabilir.

Resim 1.27: Kızılcık ağacı
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1.2.3.Kökler
Şeftali, saçak köklü bir meyve ağacıdır. Kökler yüzeysel olarak yayılır ve genellikle
ana kök sistemi 140 cm’den aşağı inmez.
Kayısı kazık kök yapısına sahiptir. Yamaçlardan meyil derecesi % 20’ye kadar olan
yerlerde rahatlıkla yetişebilmektedir.
Zeytin fidanlarında kökler 3-4 yaşına kadar dikine büyür. Sonra kökle gövdenin
birleştiği yerlerde şişkinlikler oluşur. Buralardan da saçak kökler çıkar.

1.2.4. Gövde ve Dallar
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında değişik şekilde dallar bulunur. Bunların başlıcaları
şunlardır:

Odun dalları
Ağacın iskeletini oluşturan dallardır. Bunlar ağacın şekillenip dallanmasına yarar. Bu
dallar üzerinde yalnız odun gözleri vardır.

İyi meyve dalları
Bu dalların üzerinde iki çiçek gözü arasındaki bir odun gözünden oluşan üçlü bir göz
grubu bulunur. Bu grup gözler, dalın uzunluğuna, ekseni boyunca dip kısmından uç
kısma kadar düzenli olarak sıralanır.

Fena meyve dalları
Bu dallarda dal boyunca ve değişik aralıklarla birer tane çiçek gözü vardır. Üzerindeki
gözlerin hepsi çiçek gözü olup yalnız tepedeki göz odun gözüdür. Bu gibi dallarda
yaprak olmayacağı için oluşacak meyveler iyi beslenemez, küçük kalır ve güneşten
zarar görür.

Karışık meyve dalları
Bu dalların uzun ekseni boyunca bir kısım yerlerde üçlü gözler, bir kısmında ise tek
tek odun veya meyve gözleri yer almıştır.

Şekil 1.5: Şeftalide dallar
1. İyi meyve dalı 2. Fena meyve dalı 3. Karışık meyve dalı

16


Mayıs buketi
Sert çekirdekli orta yaşlı meyve ağaçlarında 4-7 meyve gözünün buket gibi bir arada
bulunmasından oluşmuş küçük bir meyve dalı olup 3-5 cm uzunluktadır. Mayıs buketlerinin
orta kısımlarında odun gözü de bulunur. Bunlar yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında
bulunan kargıların, sert çekirdekli meyve ağaçlarındaki benzeri olan meyve dallarıdır.
Kirazlar ve vişnelerde bu tip meyve dalına sık rastlanır.

Şekil 1.6: Mayıs buketi

Yabani zeytinde dallar sert ve çalı gibi dikenlidir. Gövde önceleri yuvarlaktır, ancak
ağaç yaşlandıkça yuvarlaklığını kaybeder.

1.2.5. Gözler
Şeftalide gözler odun gözü ve meyve gözü olmak üzere iki şekilde oluşur.

Odun gözleri
Bu gözler meyve gözlerine göre daha ince, sivri ve küçüktür. Üstleri bol tüylüdür.
Açıldıklarında bunlardan sürgün ve yapraklar meydana gelir.

Meyve gözleri
Meyve gözleri ise iri, yuvarlak ve dolgun bir yapıdadır. Üstleri sık tüylü olup bu
gözlerde yaprak yeri yoktur. Genellikle her gözde bir çiçek bulunur. Odun gözlerinden daha
önce sürer. Sert çekirdekli meyve türlerindeki meyve dallarının uç kısımlarında kesinlikle
meyve oluşmaz. Dalın tepe kısmında sadece odun gözü vardır. Yumuşak çekirdeklilerde ise
uç kısımda meyve gözü bulunabilir.

1.2.6. Çiçekler
Şeftalide çiçekler 5 taç, 5 çanak, 20 erkek organ ve 1 dişi organdan oluşur. Çiçekler
beyazdan koyu pembeye kadar değişir. Şeftali genel olarak kendi kendine verimlidir. Ancak
bazı çeşitlerde çiçek tozlarının hiç teşekkül etmemesi söz konusu olabilmektedir. Bu gibi
çeşitlerle bahçe tesisinde dölleyici çeşitlerin bulundurulması gereklidir.
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Kiraz ve vişnelerin meyve gözlerindeki çiçekler tek tek olmayıp çok sayıdadır. Çiçek
sayısı altıya kadar çıkar ve göz açıldığında bir demet manzarası gösterir. Çiçekler beyaz
görünüştedir. Kiraz çeşitleri pratik olarak kendine kısırdır. Tek çeşitten bahçe
kurulmamalıdır.

Resim 1.28: Kirazda çiçek

Kayısı çiçekleri, pembe-beyaz renklidir. Kayısı genellikle kendine verimli meyve olup
bahçe kurarken çeşitlerin karışık dikilmesinin döllemeyi ve tozlanmayı artırdığı tespit
edilmiştir.
Can eriklerinde çiçekler yapraklardan önce açar. Bir tomurcuktan bir veya daha fazla
çiçek meydana gelebilir. Çanak yaprakları yeşil, taç yaprakları beyazdır.
Erik türünde çeşitler döllenme durumlarına göre kendine verimli, kendine kısmen
verimli ve kendine kısır olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Bu durumda kendine kısmen verimli
ve kendine kısır çeşitlerle bahçe kurarken mutlak suretle tozlayıcı çeşitler kullanılmalıdır.
Zeytinin çiçek gözleri çiçeklenmeden 60-90 gün önce oluşur. Çiçekler salkım şeklinde
ve iki yıllık sürgünlerde bulunur. Her salkımda 8-25 adet çiçek vardır. Zeytinlerde
çiçeklenme esnasında önce çiçek salkımları oluşur ve daha sonra çiçekler açar.

Resim 1.29: Zeytinlerde çiçek
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1.2.7.Meyve Çeşitleri
Olgunlaşma zamanlarına göre dünyada ve ülkemizde birçok şeftali çeşidi
yetiştirilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak üretimi yapılan bazı şeftali çeşitleri şunlardır:

Çok erken olgunlaşan şeftali çeşitleri: Cardinal, Dixi red, Early red

Erken olgunlaşan şeftali çeşitleri: Morettini, Red haven, Washington,

Orta mevsimde olgunlaşan şeftali çeşitleri: J.H. hale, Nectared 4,

Geç olgunlaşan şeftali çeşitleri:Crest haven, Nektered 8,

Çok geç olgunlaşan şeftali çeşitleri:Rio-oso-gem, Monreo

Resim 1.30: Dixi red

Ülkemizde yetiştirilen önemli kurutmalık ve sofralık kayısı çeşitleri vardır.

Kurutmalık kayısı çeşitleri: Hacıhaliloğlu, Çöloğlu, Çataloğlu, Soğancı,
Kabaaşı,

Sofralık kayısı çeşitleri: Şekerpare, Şam, Tokaloğlu, Hasanbey, Şalak (Aprikoz)

Resim 1.31: Hacıhaliloğlu çeşidi taze ve kurutulmuş meyve ve çekirdeği
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Resim 1.32:Tokaloğlu çeşidi

Erik çeşitleri; Can erikleri, Papaz, Havran, Aynalı, Karagöynük, Köstendil, Üryani, D’
Agen, Giant, Stanley, Sugar, President, Formasa, Santa Rosa, Climax, Red Heart

Resim 1.33 : Papaz eriği

Zeytin Çeşitleri : Yağlık ve sofralık zeytinler olmak üzere iki kısma ayrılır.
Ülkemizde yetiştirilen önemli yağlık zeytin çeşitleri Ayvalık, Çakır, Milas, Kilis,
Memeli, Halhalı, Tarsus’dur.
Sofralık olarak Gemlik, Edincik, Samanlı, Uslu, Ayvalık, Memecik, İzmir, Çelebi
çeşitleri önemlidir.
Önemli kiraz çeşitleri:
Erkenci kiraz çeşitleri: Edirne, Turfanda, Early burlat, Vista,

Orta mevsim kiraz çeşitleri: Merton bigarreau, Bing, Lambert,

Geççi kiraz çeşitleri: Van, 0 900 ziraat,

Önemli vişne çeşitleri: Kütahya vişnesi, Montmorency, English morello,
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Resim 1.34: Metron Bigerrau

Resim 1.35: Montmorency

kiraz çeşidi

vişne çeşidi

1.3.Sert Kabuklu Meyvelerin Tür ve Çeşitleri
Sert kabuklu meyve türleri içerinde, ceviz, fındık,
bulunmaktadır.

Antep fıstığı ve kestane

1.3.1.Meyve Özellikleri
Meyvenin sert kabuğu tamamıyla yumurtalığı teşkil eden karpellerden meydana
gelmiş ve sertleşmiştir. İçinde ise yumurtadan meydana gelen meyveler vardır.

1.3.2.Dış Görünüş
Cevizler 25- 40 m’ye kadar boylanır ve bir ağaç 300- 500 m2 lik bir alanı kaplayabilir.
Ceviz ağaçları genelde “yayvan” taç şekline sahiptir.
Fındığın kültür çeşitleri; genellikle 3-6 m boyunda ve çalı formundadır.
Antep fıstığı, ağaç budama bakım durumuna göre 6 ila 9 metre boylanır. Ürün yaşı 7,
ömrü 50 yıldır. Antep fıstığı ağacının tepesi basık ve yuvarlaktır. Yayvan olan bu taç, verim
döneminde meyve ağırlığı ile aşağı doğru sarkar. Dişi ve erkek ağaç habitusları gelişme
bakımından farklılık gösterir.
Kestane ağacı; gövdesi dik, kırmızımtırak kabuklu ve sert yapraklı bir ağaçtır.
Kestaneler 20-25 metreye kadar boylanabilen yüksek bir taç oluşturur.
Badem, sert çekirdekli bir meyve yapısına sahiptir. Olgunlaşmış ve kurutulmuş
bademlerde dış yeşil kabuk kuruyarak kendiliğinden sert kabuktan ayrılır.
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Resim 1.21: Texas badem çeşidi

Resim 1.37: Fındık meyvesi

Resim 1.36: Ceviz meyvesi

Resim 1.38 : Kestane

Resim 1.39 : Antep fıstığı

Resim 1.40: Ceviz ağacı

Resim 1.41: Fındık
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1.3.3.Kökler
Cevizler; kazık köklü olup kılcal kök bolca bulunur. Kökler 3-5 m derinliğe kadar
uzayabilir.
Fındıklarda kökler çok fazla derine gitmez. Kazık kök çok az bulunmaktadır.
Kestanenin kök sistemi, esas olarak derine giden kazık kök tipindedir. Bu kazık kök,
kuvvetli yan köklerle desteklenir.
Badem kökleri, kazık kök tipinde olup fazla derine gider. Saçak kök az olduğundan
fidanlar sökümlerde çok kayıp verirler.

1.3.4. Gövde ve Dallar
Cevizin gençlik yıllarında düzgün yüzeyli ve gümüşi renkte olan gövdesinin rengi çok
ileri yaşlarda koyulaşır (gri-siyah) ve kabukta uzunluğuna çatlaklar oluşur. Sürgünler,
tüysüz, parlak zeytin yeşili veya esmer renktedir. Gövde çevresi 5- 6 m’ye kadar gelişebilir.
Antep fıstığının gövdesi koyu gri renkli, öz suyu reçinelidir. Dallar gri renkli ve
seyrektir.
Kestane güçlü gövdeye sahiptir. Gövdenin dallanma şekli yanlara doğru olmaktadır.
Yan dallar meydana geldikten sonra ana eksen büyümesini durdurmakta, yan dallardan
birkaçı gelişerek ana eksenin yerini almakta ve zengin bir dallanma şekli görünmektedir.
Badem ağaçları 6-8 m boylanır. Ağaç yayvan olur. Yıllık sürgünler üzerindeki
tomurcukların sürmemesi daha dik büyümeye yol açar. Texas gibi dik büyüyen ve az
dallanan çeşitlerde budama kolay uygulanır. Badem ağaçları ortalama olarak 50 yıl kadar
yaşarlar.

Resim 1.42: Kestane ağacının gövdesi ve dalları

1.3.5. Gözler
Ceviz gözleri dal uçlarında ve yaprak koltuklarında olup koyu esmer renklidirler. Uç
gözler iridir. Yaprak koltuklarında 1-3 odun gözü bulunur. En üsteki boyunlu göz, ortadaki
düğme göz, alttaki nokta gözdür. Nokta göz her zaman bulunmaz. En üstteki diğerlerine göre
iridir. Normalde iri olan en üstteki göz sürer ve odun dalını meydana getirir. Fakat bu
gözlerin herhangi bir şekilde zararlanması hâlinde alttaki daha ufak gözlerden biri sürer ve
odun dalını meydana getirir.
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Resim 1.43: Ceviz gözleri

Fındıkta tomurcuklar almaşık olarak dallar üzerinde sıralanır, yumurta biçiminde ve
yuvarlaktır. Türk çeşitlerinde tomurcuk genellikle sivri ve ovaldir.
Antep fıstığında odun ve meyve gözleri olmak üzere iki tip göz vardır. Odun gözleri
sürgünlerin tepesinde ve karışık dallarda olduğu gibi yan dallarda da bulunur. Tepe
tomurcukları genellikle kuvvetli büyür ve dalların uzamasını sağlar. Bu gözler meyve
gözlerine göre küçük ve sivridir.

Resim 1.44: Gözler

Kestanelerin tomurcukları karışık tomurcuk tipindedir. Hem sürgünleri hem de
sürgünler üzerindeki çiçek püsküllerini oluşturur. Kestanelerde iki tip çiçek püskülü bulunur.
Bunlardan ilki erkek çiçek püskülü olup sürgünlerin alt, orta ve orta üst bölümlerinde yaprak
koltuklarında oluşur. Üzerlerinde yalnız erkek çiçek bulunur. İkinci tip çiçekler karışık
eşeylidir.

1.3.6. Çiçekler
Cevizlerde çiçekler monoik yapıdadır. Yani erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde
fakat farklı yerlerde bulunur. Cevizlerde tozlanma rüzgâr yardımıyla gerçekleşir.
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Erkek çiçekler
Erkek çiçekler, bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan
tomurcukların ilkbaharda gelişmesiyle meydana gelen 5-20 cm boyundaki yeşil renkli ve
aşağı doğru sarkık püsküller (kedicik) üzerinde meydana gelir. Olgun bir ceviz ağacı 50006000 adet püskül üretebilir.

Dişi çiçekler
İlkbahar gelişme döneminde sürgünlerin ucunda meydana gelen dişi çiçeklerin sayısı
1- 26 arasında değişebilir.
Antep fıstığında çiçekler, erkek ve dişi olarak iki ayrı ağaçtadır (dioecious). Döllenme,
Antep fıstığı yetiştiriciliğinde en önemli olaydır. Çünkü bu olay, doğrudan içli meyve
oluşumu ile ilgilidir. Aşı yoluyla ağaçlarda dalların bir kısmı erkek veya dişi ağaca
aşılanarak her iki çiçek dalı bulundurulmalı ya da iki ayrı ağaç aynı yerde hazır olmalıdır.
Meyve türleri içinde en erken çiçek açan bademdir. Badem çiçekleri beyaz renktedir.
Çiçek tomurcukları 2-4 yaşlı dallar üzerindeki tek senelik dallar üzerinde bulunur.

Resim 1.45: Cevizde erkek çiçekler

Resim 1.46: Dişi çiçek

1.3.7.Meyve Çeşitleri

Ceviz çeşitleri
Chandler, Fernette, Hartley, Franquette, Payne, Yalova-1, Yalova-3, Yalova-4, Şebin,
Gültekin-1 (Kr-1), Bilecik, Kaplan-86, Yavuz-1 (Kr-2), Tokat-1

Resim 1.47 : Yalova 3 ceviz çeşidi
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Fındık çeşitleri
Tombul, Palaz, Çakıldak, Kalınkara, Kargalak, Kan, Sivri, İncekara, Acı , Kuş ve
Yuvarlak Badem fındığıdır.

Antep fıstığı çeşitleri
Antep, Siirt, Ohadi, Hacı Reşo, Vahidi’dir.

Kestane çeşitleri
Sarı aşlama, Osmanoğlu,
Mahmutmolla, Hacıömer’dir.

Vakit

kestanesi,

İnegöl,

Karamehmet,

Hacıibiş,


Badem Çeşitleri
Yurt dışından getirilen Nonpareil, Texas, Drake, Ne Plus Ultra, Ferragnes, Ferraduel,
Tuono, Carmel, Laurenne çeşitleri ve ülkemizde selekte edilmiş ancak çeşit tescili
yapılmamış geno tipler vardır.

1.4.Üzümsü Meyvelerin Tür ve Çeşitleri
Üzümsü meyve türleri içerinde incir, kivi, nar, dut, böğürtlen, ahududu, yaban mersini
ve çilek bulunmaktadır.
Üzümsü meyveleri de üç grup altında toplayabiliriz.

Gerçek Üzümler
Meyve, sulu ve yumuşak olur. İçerisinde tohumu yani çekirdeği vardır. Frenk üzümü
gibi.

Toplu Üzümler
Meyve, ufacık birçok üzümün bir meyve ekseni üzerinde toplanmasıyla meydana
gelmiştir. Ahududu, böğürtlen gibi.

Yalancı Üzümler
Çiçek tabanı etlenerek meyveyi teşkil etmiş ve bunun üzerinde ufacık birer cevizden
başka bir şey olmayan, gerçek meyveler oturmuştur. Dut gibi olanlarda ise bir çiçek ekseni
üzerinde bulunan birçok çiçeğin çanak yaprakları etlenmiş, sulanmış ve şekerlenmiş ve yine
ufacık bir cevizden başka bir şey olmayan gerçek meyvecikleri bu çanak yaprakları
içerisinde gömülü kalmıştır. Çilek ve duttaki bu küçük cevizlere yanlış olarak çekirdek
denmektedir.

1.4.1.Meyve Özellikleri
İncir meyvesi; yuvarlakça, armudumsu veya topaç biçiminde; çeşidine göre değişik
büyüklüktedir. Meyve; çiçek kılıfının büyümesi ve etlenmesi suretiyle meydana gelmiş bir
“yalancı meyve ”dir.
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Resim 1.48: Değişik çeşitte incir meyveleri

Kivi meyveleri; 40-100 g ağırlıkta, oval biçimli, 4-7,5 cm uzunlukta ve 3-4,5 cm
kalınlıktadır, yeşilimsi kahverengidir. Üzeri kolayca silinip çıkabilen kahverengi tüylerle
kaplıdır. Meyvenin eti zümrüt yeşili ya da kahverengi, sulu, yumuşak dokulu, hoş kokulu ve
tatlıdır.

Resim 1.49: Kivi meyvesi

Nar meyveleri; parlak kırmızı, sarımsı yeşil ya da beyazımsı renkte, derimsi yapıda bir
kabukla kaplıdır. Hasat edilen meyveler, dayanıklı meyve kabuğu nedeniyle depolama ve
taşıma sırasında diğer meyvelere oranla daha az zarar görür.
Bir nar meyvesi, ortalama olarak 1000 taneden oluşmuştur. Ağırlık olarak taneler
meyvenin % 50-80’ini oluşturur.

Resim 1.50: Nar meyvesinin içi
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Çilek meyvesi gerçek bir meyve olmayıp yenen kısmı 40– 60 kadar pistilin birleştiği
çiçek tablasıdır.
Çiçekler döllendikten sonra her döllenmiş çekirdeğin etrafında etli kısım oluşur.
Primer çiçekten oluşan meyve en iri meyveyi oluşturur. Aynı zamanda en çok çekirdeğe
sahip meyve de primer meyvedir. Meyveler şekil olarak küre, konik ve kama şeklinde
olabilmektedir. Bunun yanında meyve rengi açık kırmızıdan koyu kırmızıya kadar değişim
gösterebilir.
Çilek meyvesinin kaliteli olması için iyi tozlanması gereklidir. İyi tozlanmamış
meyvelerde şekil bozukluğu olur.

Resim 1.51: Çilek

1.4.2.Dış görünüş
İncir ağacı 8-10 m'ye kadar boylanabilir. İncir ağacının odunu yumuşaktır.
Kivinin genel görünüşü asmaya benzer. Yaprağını döken, tırmanıcı ve sarılıcı, güçlü
bir bitkidir.Ağaçlara ve insan eliyle yapılmış desteklere tırmanarak 5-7 m kadar boylanabilir.
Genç sürgünleri, parlak kırmızı renkte tüylerle kaplıdır.
Narlar 1-5 metre yükseklikte, ince, eğri, alt kısımlardan dallanan bir gövdeye sahiptir.
Kök boğazından sürekli olarak çıkan yeni sürgünler sayesinde bir çalı formunu almaktadır.

Resim 1.52: İncir ağacı

Resim 1.53: Nar ağacı
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Böğürtlenler, 2 m yüksekliğinde, gevşek, çok dallı çalı karakterindedir. Sürgünler yay
şeklinde olup üzeri dikenlidir.
Yaban mersini çalı görünümünde olup kültüre alınan çeşitlerde boy genelde 1 m-1.5 m
arasında değişir.

1.4.3.Kökler
İncirde kök; gevrek, dallanmış ve dağınık durumdadır. Kökler oldukça derine
inebilmektedir.
Kivinin kökleri saçak köklü ve etlidir. Bazı kökler derine gitse de çoğunluğu toprağın
40 cm’lik üst kısmına yayılmıştır.

Resim 1.54: Kivi kökü

Nar bitkisi, toprak içinde derinlere ve yanlara giden çok kuvvetli bir kök sistemine
sahiptir. Aynı zamanda bol saçak kök yapar. Bu özelliği dolayısıyla kurağa en dayanıklı
bitkiler grubunda yer alır.
Ahududu kökleri genel olarak yüzeysel olarak gelişir ve yayılır. Uygun toprak
şartlarında 1.75 m derinliğe kadar inebilirse de çoğunlukla ilk 40 cm’lik toprak alanına
yayılmışlardır.
Çilek, yüzeysel kök yapısına sahip otsu bir bitkidir. Kökler iyi drene edilmiş (süzek)
topraklarda 60-70 cm' ye kadar iner. Ağır topraklarda ise kökler yatay büyür.

1.4.4.Gövde ve Dallar
Kültür inciri, uygun iklim şartlarında tek gövdelidir. Gövde, 8-10 m kadar yükseklikte,
seyrek dallı ve yayvan taçlı bir ağaçtır.
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İncirin dal sistemini oluşturan sürgünleri, bir yıllık dalların tepe gözleriyle bu tepe
gözlerinin altında bir iki yan gözden meydana gelir. Bu sebeple birçok incir çeşidinde dallar,
daima uçtan sürüp çatallanarak ağacın alt kısımlarını boş bırakır.
Kivi gövdesi, odunsu olmasına rağmen ince kabuklu ve sarılıcı bir yapıya sahiptir.
Genç yaşlarda gevşek ve kırılıcıdır. Gövde, kendi ağırlığını taşıyamadığından telli terbiye
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Narlarda dallar çok sıkı bir biçimde bulunur ve yoğun bir şekilde taç oluşturur. Genç
sürgünlerin enine kesiti köşelidir, yaşlandıkça yuvarlaklaşır.
Çilek otsu fakat çok yıllık bir bitkidir. Çileğin kök gövdesi ya da taç kısmı, çok
kısalmış bir gövdedir. Kollar (stolonlar) yaz boyunca yeni yaprakların koltuklarındaki
tomurcuklarından oluşarak gelişir.

1.4.5.Gözler
İncirin çiçek gözleri yaprakların koltuklarında meydana gelir. Yapı bakımından çok iri
ve sivri şekildeki tepe gözü asıl verimli olan sürgünü meydana getirir.
Yaban mersininde çiçek tomurcukları yaz sonlarına doğru oluşur ve sadece yeni
sürgünler üzerinde meydana gelenler, ertesi yıl ilkbaharda sürerek çiçek açarlar. Yaşlı
dalların üzerinde sadece yaprak gözleri oluşur.
Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Çilekte verim gün
uzunluğu ile ilgilidir. Çiçek gözü oluşumunda gün uzunluğu ile sıcaklık ilişkisi ve çeşit
özelliği bağlantılıdır.

1.4.6.Çiçekler
İncirde erkek ve dişi çiçekler vardır. İncir çiçekleri, incir meyvesi olarak bilinen
yuvarlak armudumsu şekilde içi boş bir çiçek muhafazası içinde sıra sıra dizilmiş
durumdadır. Çiçek tablası şişmiş ve tepsi gibi çukurlaşmıştır. Çiçekler bunun iç yüzeyinde
yer alır.
Kivi, iki evcikli (erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı bitkilerde)dir. Erkek çiçeklerde
yumurtalık, dişi çiçeklerde ise polenler aktif hâlde değildir. Yaz başında sarımsı beyaz ya da
pembemsi renklerde açan ayrı ayrı biçimlerdeki dişi ve erkek çiçekler, ayrı asmaların
üzerinde yer alır.
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Resim 1.55: Dişi kivi çiçeği

Resim 1.56: Erkek kivi çiçeği

Narlarda çiçekler, genellikle sürgünlerin uç kısımlarında 1-5 adet bulunur. Narlarda
genel olarak erkek, dişi, erdişi çiçekler bulunabilir.
Çilekte çiçekler salkım şeklindedir. Çilek bitkisinde çiçek salkımı değişime uğramış
bir gövde konumundadır.

Resim 1.57: Çilek salkımları

1.4.7.Meyve Çeşitleri
Kurutmalık incir çeşitleri: Sarılop ve sarı zeybektir.
Sofralık incir çeşitleri: Bursa siyahı, Yeşilgüz, Morgüz, Göklop, Bardakçı, Siyah
orak, Beyaz oraktır.

Resim 1.58: Sarılop incir çeşidi

Resim 1.59: Morgüz incir çeşidi
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Kivi çeşitleri
Hayward, Gold kiwi, Green light, Abbott, Monty, Bruno, Matua, Tomuri’dir.

Nar çeşitleri
Hicaz, Silifke aşısı, Gökbaçça ve deve dişidir.

Dut çeşitleri
Siyah dut, Avustralya dutu, Beyaz dut, Ekşi kara dut, Paraşüt ters duttur.

Resim 1.60: Siyah dut meyveleri


Böğürtlen çeşitleri
Boysenberry, Logan, Apache, Navaho, Arapaho, Chester, Thedor Reımers.

Resim 1.61: Logan


Ahududu çeşitleri
Ahududular, meyve olgunlaşma zamanı ve meyve verme sıklığına göre iki gruba
ayrılır. Yazlık çeşitler yıl boyunca sadece yaz ortasında meyve vermektedir. Buna karşın
sonbahar çeşitleri veya yediveren çeşitler olarak bilinenler yaz ve sonbahar olmak üzere iki
dönemde ürün vermektedir.

32

Resim 1.62: Heritage ahududu çeşidi


Çilek çeşitleri
Çilek yetiştiriciliğinde bölge, iklim şartları ve üretim amacına (sofralık veya
sanayilik) uygun çeşitlerin seçimi oldukça önemlidir.

Resim 1.63: Selva çilek çeşidi

1.5.Turunçgillerin Tür ve Çeşitleri
Turunçgil meyve türlerini portakal, mandalina, limon, altıntop (greyfurt) ve turunç
oluşturmaktadır.
Turunçgillerin, kışın diğer meyvelerin az olduğu zamanlarda yetişmesi, vitaminlerce
zengin olması, iç piyasa yanında dış pazarlara da gönderilmesi önemini artırmaktadır.
Meyveleri taze olarak değerlendirildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu ve şekerleme
sanayinde kullanılır.
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1.5.1.Meyve Özellikleri
Meyve; kabuk, perycarp ve endorap olmak üzere 3 tabakadan oluşur. Kabuk meyvenin
dışını kaplayan renkli koruyucu kısımdır. İçerisinde yağ ve esans bezleri bulunur. Perycarp
süngerimsi kısmı oluşturur. Endocarp dilimlerden meydana gelmiştir. Meyve irilikleri türlere
göre değişir. Meyvenin her iki ucunda limonda olduğu gibi çıkıntı vardır. Meyve rengi sarı,
turuncu, kırmızı olabilir. Çekirdeklilik durumu türlere göre değişmektedir. Çekirdeksiz ve
fazla çekirdekli olarak üretilebilir.

Resim 1.64:Limon meyvesi

Resim 1.65: Portakal meyvesi

1.5.2. Dış görünüş
Turunçgillerin genel olarak ağaçları büyüktür. Çatı şekli dikine büyüyen, yayvan,
yuvarlak olan türleri vardır. Turunçgiller herdem yeşil bitkilerdir.

Resim 1.66 : Turunçgil ağacı

1.5.3. Yapraklar
Yapraklar 2 veya daha fazla yıl ağaç üzerinde kalabilir. Herhangi bir arıza nedeni ile
önce yaprak, sonra sap düşebilir. Yaprağın iriliği ağacın gençliği ile doğru orantılıdır. Bazı
türlerde saplarda kanat vardır. Kanatlar altıntop, şadok ve turunçta belirgin, portakalda daha
küçüktür. Limonlarda ise çok küçüktür.
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1.5.4. Kökler
Turunçgillerde emici köklerin % 85-90 kadarı toprağın 0-90 cm’lik katmanında
bulunur. Toprağın havalanma miktarı düştükçe kökler toprak yüzeyine doğru çıkar.

1.5.5. Gözler
Turunçgil gözlerinde muhafaza pulcukları yoktur. Gözler, diken taslakları ile birlikte
yaprak koltuklarında oluşurlar. Limonlarda tepe gözü sürerse yan gözler zor uyanır. Ağacın
gövdesinde uyur gözler bulunmaktadır. Çiçek gözlerinde çiçek demetleri meydana gelir. Bu
demetlerde 1-28 arasında değişen çiçek bulunur. Ortalama olarak 5 tanedir. Bu demetler 1 yıl
önce oluşmuş sürgünlerin yaprak koltuklarında oluşur. Tek çiçekler o yılki sürgünlerin
yaprak koltuklarında meydana gelir. Gözlerdeki meyve veya yaprak gözü olarak farklılaşma,
göz uyanmaya başladığında olur. Çiçeklerin oluşma miktarı üzerine gözlerin farklılaşması
sırasında ağaçta fazla sayıda meyve bulunursa bu gözler yaprak gözüne dönüşür. Gözün
uyanma dönemine yakın zamanda kültürel ve hormonal tedbirlerle müdahale edilirse çiçek
gözü lehine dönüşüm yapılır.

1.5.6. Çiçekler
Çiçeklerde çanak yaprak dipte bitişiktir. Taç yapraklar ise çanak yapraklar arasında
oluşurlar. Taç yaprakların iç kısmında erkek organlar sıralanır ve dişi organın etrafını
çevirirler.
Turunçgillerde çiçeklenme ilkbaharda olur ve 6 hafta kadar sürer. İklimle değişmekle
birlikte çiçeklenme dönemi şubatla mayıs arasıdır. Arzu edilen erken çiçeklenmedir.
Herhangi bir soğuk zararı ile çiçeklerin %50 si gitse de zarar sayılmaz. Çünkü erken
çiçeklenmede haziran dökümü daha az olur. Diğer tropik ülkelerde bütün mevsimlerde çiçek
açarak meyve verebilirler. Türkiye koşullarında çiçeklerin %60-65 ilkbaharda, % 10-15
sonbaharda diğerleri dağınık zamanlarda açar.
Limonlarda her çeşit birbirini dölleyebilir. Uyuşmazlık söz konusu değildir.
Portakallarda erkek organ normal teşekkül ettiği hâlde bazı çeşitlerde hiç çiçek tozu teşekkül
etmeyebilir. Oluşan da tozlama yeteneğinde değildir. Bazı çeşitlerde tozlamada %80-85
çimlenme olabilir.
Altıntoplar kendine verimlidir. Kapama altıntop bahçesi kurulabilir. Mandalinaların
bazılarında çiçek tozu çimlenme oranı %100’e ulaşabilir. Tozlayıcı olarak kullanıldığında
önemlidir.
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Resim 1.67: Turunçgillerde çiçek

1.5.7. Meyve Çeşitleri

Portakal çeşitleri
Yafa (Şamuti), Washington Navel, Valencia, Navelina

Resim 1.68 : Washington Navel


Mandalina çeşitleri
Satsuma mandalinası, Clemantin mandalinası, Clausellina mandalinası, Nova
mandalinası, Robinson mandalinası, Minneola mandalinası

Resim 1.69: Satsuma mandalinası
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Limon çeşitleri
Lamas limonu, Memeli limon (Kara Limon), Molla Mehmet limonu, Kıbrıs limonu,
Kütdiken limonu, İnterdonat limonu, Mayer limonu

Resim 1.70: İnterdonat limonu


Greyfurt çeşitleri
Marsh’s Seedless, Star Ruby, Red Blush

Resim 1.71: Marsh’s Seedless

Resim 1.72: Star ruby
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki
gerçekleştiriniz.

işlem

basamaklarını

takip

İşlem Basamakları









ederek

uygulama

faaliyetini

Öneriler

 Meyve türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Meyve türlerinin çiçeklerini yakından
inceleyiniz.
Yumuşak çekirdekli meyve türlerini  Meyve çeşitlerinin meyve özelliklerini
ve bu türlere ait meyve çeşitlerinin
belirleyiniz.
özelliklerini tespit ediniz.
 Meyve kataloglarına bakınız.
 Meyvecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Meyvecilikle ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
 Meyve türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Meyve türlerinin çiçeklerini yakından
inceleyiniz.
Sert çekirdekli meyve türlerini ve bu  Meyve çeşitlerinin meyve özelliklerini
türlere ait meyve çeşitlerinin
belirleyiniz.
özelliklerini tespit ediniz.
 Meyve kataloglarına bakınız.
 Meyvecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Meyvecilikle ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
 Meyve türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Meyve türlerinin çiçeklerini yakından
inceleyiniz.
Sert kabuklu meyve türlerini ve bu
 Meyve çeşitlerinin meyve özelliklerini
türlere ait meyve çeşitlerinin
belirleyiniz.
özelliklerini tespit ediniz.
 Meyve kataloglarına bakınız.
 Meyvecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Meyvecilikle ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
 Meyve türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
Üzümsü meyve türlerini ve bu
 Meyve türlerinin çiçeklerini yakından
türlere ait meyve çeşitlerinin
inceleyiniz.
özelliklerini tespit ediniz.
 Meyve çeşitlerinin meyve özelliklerini
belirleyiniz.
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 Turunçgillerin türlerini ve bu türlere
ait meyve çeşitlerinin özelliklerini
tespit ediniz.

 Meyve kataloglarına bakınız.
 Meyvecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Meyvecilikle ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
 Meyve türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Meyve türlerinin çiçeklerini yakından
inceleyiniz.
 Meyve çeşitlerinin meyve özelliklerini
belirleyiniz.
 Meyve kataloglarına bakınız.
 Meyvecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Meyvecilikle ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
A-

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1-

Armut meyvesinin yenilen etli kısmı, ………………….etlenerek kalınlaşmasıyla
oluşmaktadır.

2-

Ayvanın görünüşü daha çok ……………şeklindedir.

3-

Kuşburnu türlerinde çiçekler salkım şeklinde olup …………. veya ……….. tanesi bir
arada bulunur.

4-

Trabzon hurması ağacının gövdesi …….renktedir.

5-

Yenidünyanın yaprakları …………. cm uzunluk ve ……….. cm genişliğindedir.

6-

Kiraz bahçelerinden yeterli verim alınabilmesi için ………. çeşitten bahçe
kurulmamalıdır.

7-

İncir ağacı serbest büyümeye bırakılırsa ………… kadar boy verebilir.

8-

Kivinin genel görünüşü ………… benzer.

9-

Çilekte tanelerin sertlik durumu, ………………açısından önemlidir.

10-

Turunçgiller; …………, …………….,……………., …………… ve………………
kapsar.

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatürü dikkate alarak sebze türlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Bölgenizdeki sebzecilik işletmelerinde en çok yetiştirilen sebze türlerini
araştırınız.
Bölgenizde yetiştirilen sebzelerin bitkisel özelliklerini inceleyiniz.
Sebzecilik işletmelerinde çalışan teknik elemanlar ve işletme sahipleri ile
görüşerek tecrübelerini dinleyiniz ve sebzecilik uygulamalarındaki önerilerini
alınız.
Bölgenizde yetiştirilen sebze türlerini gösteren pano, grafik ve sunumlar
hazırlayınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2.SEBZE TÜRLERİ
2.1.Sürgünleri ve Soğanları Yenen Sebze Türleri
Sürgünleri ve soğanları yenen sebze türleri içerinde, soğan, pırasa, sarımsak, rezene,
kuşkonmaz ve alabaş yer almaktadır.

2.1.1.Soğan
 Kök
Soğan saçak köklüdür. Soğan bitkisi baş oluşturma döneminde ihtiyaç duyduğu büyük
miktarlardaki besin maddelerinin alınımını bu kuvvetli kök yapısı ile gerçekleştirir.
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Resim 2.1 : Soğan kökü



Gövde

Soğanda gövde, köklerin çıktıkları nokta ile etli yaprakların çıktıkları noktaların
arasında yer alır. Rozet şeklinde bir yapıdadır. Dışarıdan görmek mümkün değildir.


Yaprak ve baş

Yapraklar gövdeden ilk meydana geldikleri dönemde birbiri içine girmiş bir kın
şeklinde gelişirler. Önce dıştaki yapraklar sonra içteki yapraklar meydana gelir. En genç
yaprak en içteki yapraktır. Yapraklar etli, birbiri içinden çıkan, boru görünümünde, içi boş
yapıdadır. Yaprak genellikle yeşil renktedir.
Yapraklar tam büyüklüğünü aldıktan sonra gövdenin üstünde depo yaprakları hâlinde
besin maddesi depolarlar. Bu dönemde her yaprağın taban kısmı gelişerek soğan yumrusunu
oluşturur.

Resim 2.2 : Değişik tipte ve renkte başlar.
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Çiçek
Soğanlarda çiçeklenme ikinci ya da üçüncü yılda gerçekleşir. Doğrudan tohum ekimi
ile üretilen çeşitlerde soğan 2. yılda çiçeklenme meydana gelir.

Tohum
Tohumun üzeri sert-siyah parlak bir kabukla örtülüdür. Tohumların renkleri parlak
siyahtır. Üstü kırışıktır. Tohum üç köşeli bir yapıya sahip olup bu köşelerden birisi diğer iki
köşeye göre daha keskin yapıdadır.

2.1.2.Pırasa

Kök
Pırasa bol saçak kök oluşturur. Yüzlek köklü sebzelerdendir. Pırasanın fazlaca saçak
kök oluşturması sökümden sonra toprakta fazlaca organik artık kalmasına neden olur.


Gövde

Pırasada esas gövde yoktur. Yaprak kınlarının meydana getirdiği kısım 120-150 cm.
boylanır. Bu kısma halk arasında gövde denmektedir. Gövde kökler ile yaprakların dip
kısmındaki beyaz kısım arasında yer alır ve yapraklar onun üzerinde dizilmişlerdir.

Resim 2.3 Pırasada yalancı gövde



Yaprak

Pırasada yapraklar daima iç kısımda oluşur ve biri diğerinin içinden çıkar. En yaşlı
yaprak en dıştaki yapraktır. Yapraklar boyuna çizgili ve ayaları orta eksenin iki yanında tam
simetrik olarak gelişirler. Kışlık çeşitlerde yaprak ayası miktarı yazlık çeşitlere göre daha
fazladır. Yaprak kının oluşturduğu yaprak gövdesi çeşitlere göre değişik boydadır. Uzun
boylu çeşitlerde 100-150 cm’ye kadar çıkabilir.

43

Yaprak gövdesi rengi dip kısımda beyazdır, üst kısma çıkıldıkça yeşile döner. Beyaz
kısmının uzun olması çeşitlerde aranan bir özelliktir.

Resim 2.4: Pırasada yaprak


Çiçek
Pırasada en içteki yaprağın arasında 2. yılın ilkbaharında tek bir çiçek sürgünü çıkar.
Sürgün düzgün bir boru şeklindedir. 2 m kadar boy alabilen sürgün, sap ve üstü zarla örtülü
bir çiçek tablasından ibarettir. Çiçek tablasının iç kısmında çok sayıda çiçek tomurcuğu
oluşur. Çiçek demetini saran zarın yırtılmasından sonra çiçekler gelişir. Taç yapraklar
genellikle beyaz veya açık menekşe renklidir.
Pırasada hem yabancı hem de kendi kendine döllenme görülür.

Resim 2.5: Pırasada çiçek
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Tohum

Pırasa tohumları parlak siyah renklidir. Şekil olarak soğan tohumları ile büyük
benzerlik gösterirler. Usta olmayan kişiler iki tohumu çok zor ayırabilir.
Pırasa tohumları soğanda olduğunun aksine ezildiğinde kendisine has pırasa
kokusunu vermezler. Soğan tohumunda köşeler daha sivri ve tohum daha iri olduğu hâlde
pırasada tohumlar biraz daha küçük ve yuvarlaktır.

Resim 2.6: Pırasada tohum



Pırasa çeşitleri

Pırasalar, yazlık ve kışlık pırasa olmak üzere iki çeşittir.

Resim 2.7: Yazlık pırasa

Resim 2.8: Kışlık pırasa
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2.1.3.Sarımsak


Kök

Sarımsakta kök oluşumu soğan ve pırasada olduğu gibidir. Bitki çok yoğun bir kök
oluşumuna sahiptir ve kökleri çok ender hâllerde dallanır. Köklerin çok önemli bir bölümü
(% 75'i) toprağın 20-25 cm'lik derinliğinde gelişir.


Gövde

Soğan ve pırasada olduğu gibi bitkinin genç devresinde kök ile yaprak kınlarının
birleştiği kısım arasında 2-3 mm çapında, 1-2 mm yüksekliğinde gövde bulunmaktadır. Daha
sonra bu gövde üzerinde sarımsak dişleri sıralanır. Yaprak kınlarının oluşturduğu yalancı
gövde ise çeşitlere göre 20-50 cm boy alır.


Yaprak ve baş (Diş)

Sarımsak, uzun ve ince yapraklı bir bitkidir. Yapraklar birbiri içinden karşılıklı
çıkarak oluşur. Yaprak sapları ilk zamanlar beyaz veya açık yeşil renktedir.
Sarımsak dişi toprağa dikildikten hemen sonra önce kökleri daha sonra da yapraklarını
meydana getirir.
Gövde üzerinden çıkan yapraklar iç içe sarılmış vaziyette gelişip önce aksı, daha sonra
da ayayı meydana getirir. Bitki belirli miktarda yaprak meydana getirdikten sonra yaprak
büyümesi durur. Bu dönemde her yaprağın koltuğundaki tomurcuklar gelişip depo hâlini alır
bu tomurcuklardan dişler meydana gelir. Zamanla bu dişleri saran zar, dişi koruyan kabuğu
meydana getirir. Yapraktan geriye kalan kısım incelir, kuru bir zar hâlini alarak sarımsak
dişleri arasında kalır. Dıştaki 5-6 yaprağın kınları dişlerden oluşan başı saracak şekilde
gelişir. Dişlerin bir eksen etrafında yan yana ve üst üste sıralanmasıyla baş meydana gelir.
Bununla beraber, tek dişten meydana gelen başlara da rastlanır.
.

Resim 2.9: Sarımsakta baş ve diş
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Çiçek

Sarımsak bitkisi birinci yıl vegetatif olarak kalır. Çiçeklenme 2. yılda olur. Ancak 2.
yılda da dikim geç olursa bitki sadece dişlerden oluşan bir baş meydana getirir. Bu durum
yıllarca böyle devam eder. Bitkiler çiçek meydana getirmeden dişleri ve başı oluşturmayı
sürdürür.
Çiçek demetini saran zarın yırtılmasından sonra çiçekler gelişir. Olgunlaşma soğan ve
pırasada olduğu gibi en üst kısımdaki çiçeklerden başlar. Çiçekleri erselik ve altılı yapıdadır.
Taç yapraklar genellikle yeşilimsi beyaz veya pembe renklidir. Çiçekleri temmuz ve ağustos
aylarında çiçek açar.
Sarımsak, çiçeklenme esnasında meydana gelen bazı biyolojik nedenlerle tohum
oluşturmaz.

Resim 2.10: Sarımsakta çiçek sapı

Resim 2.11 : Sarımsakta çiçek

2.2.Yeşil Aksamı ve Yaprakları Yenen Sebze Türleri
Yeşil aksamı ve yaprakları yenen sebze türleri içerinde marul, ıspanak, pazı, tere, roka,
maydanoz, dereotu, lahana, Brüksel lahanası ve Çin lahanası yer almaktadır.

2.2.1.Marul


Kök

Marullar; kuvvetli ve oldukça derine giden etli bir kazık kökle, bunun etrafına
dağılmış bol miktarda saçak köklere sahiptir. Köklerin çoğu toprağın en fazla 30 cm
derinlikteki kısımlarında gelişir.
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Gövde

Marul yetiştiriciliğinde gövdenin gelişmesine izin verilmeden bitki hasat edilir. Gün
uzunluğu ve sıcaklığın artması ile birlikte yaprakların göbeğin veya başın içinden gövde
uzayarak yükselir ve ortalama 80-100 cm boy aldıktan sonra yaprak koltuklarından yan
dalları ve çiçekleri oluşturur.


Yaprak

Marul yapraklarının düz veya kıvırcık oluşu ile yaprak rengi önemli birer ayırıcı
faktördür.
Kıvırcıklık açısından yapraklar düz hafif kıvırcık, orta kıvırcık ve tam kıvırcık olarak
gruplandırılmaktadır.

Resim 2.12: Marul yaprağı



Baş ve göbek

Marul, lahanalarda olduğu gibi baş bağlar. Başın rengi kendini meydana getiren
yaprakların rengine göre değişebilir. Marullarda oluşan baş şekli genelde “göbek” olarak
adlandırılır. Çok sayıda yaprak (40-45 adet) bir araya gelerek esas tüketilen kısım olan marul
göbeğini oluştururlar.
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Resim 2.13: Marulda göbek ve baş



Çiçek

Marullarda çiçeklenme gün uzunluğu ile yakın ilişkilidir. Marul çeşitlere göre belirli
gün uzunluğuna ulaştığı zaman (bazı çeşitler 11-14 saat, bazıları 17-18 saat) hava
sıcaklığının da artışı ile birlikte çiçeklenme hızını arttırırken yazlık çeşitler daha geç
dönemde çiçeklenmeye başlarlar. Gün uzunluğunun ve sıcaklığın artışı ile birlikte başlayan
generatif dönemde oluşan çiçek sapları 60-120 cm yükselir. Her bir sap birer çiçek ile son
bulur. Çiçekler genelde sarı ve açık sarı renklidir.
Marul çiçekleri biyolojik olarak erseliktir. Döllenme ise büyük oranda kendi
kendinedir.
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Tohum

Marul tohumları, genelde yassı ve uzunluğuna oluklu, uç tarafı çıkıntılı olan marul
tohumları 3-6 mm uzunluğunda 0.8-1.0 mm genişliğinde ve 0.3-0.6 mm kalınlığındadır.
Tohum rengi ise kirli beyaz, sarı, krem, kahverengi ve siyaha yakın olabilmektedir.
Tohumların bin dane ağırlığı 0.8-1.2 gramdır.


Marul çeşitleri

Marullar yaprak karakterine göre 3 grup hâlinde incelenirler:
o

Göbekli (baş ) marullar
o
Açık yeşil ve koyu yeşil yapraklı yağlı marullar
o
Yeşil üzerine kahverengimsi renkli yağlı marullar
o
Kahverengimsi-mor yapraklı yağlı marullar

Resim 2.14: Baş oluşturan yağlı marul

o

Kıvırcık yapraklı marullar
o
Açık yeşil ve koyu yeşil yapraklı marullar
o
Kahverengimsi-mor yapraklı marullar
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Resim 2.15: Baş oluşturan kıvırcık yapraklı marul

o

Göbek oluşturan yapraklı marullar
o
Açık yeşil ve koyu yeşil yapraklı göbekli marullar
o
Kahverengimsi-mor yapraklı göbekli marullar

Resim 2.16: Göbek oluşturan yapraklı marul
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2.2.2. Ispanak


Kök

Ispanak bitkisi kazık kök yapısına sahiptir. Kazık kökler toprakta herhangi bir engelle
karşılaşmaz ise dallanmadan, yan tarafından ince saçak kökler meydana getirerek toprağın
80-100 cm derinliklerine kadar uzayabilir. Bitki bu kök yapısı nedeniyle kuraklıkları kolayca
atlatabilen bir özelliğe sahiptir. Elle yapılan hasatlarda toprak yüzeyinin 3-4 cm altından
kesilen bu kazık kökler de bitkiyle birlikte pazarlanır ve yemeklik olarak değerlendirilir.

Resim 2.17: Ispanakta kök



Gövde

Ispanak vegetatif gelişme sırasında kök boğazı üzerinde küçük bir gövde oluşur.
Ancak generatif gelişme başladığı zaman sapa kalkma meydana gelerek gövde belirgin bir
hâle geçer.
Bakım şartlarına, çeşide ve bitkinin erkek veya dişi oluşuna göre gelişmesi büyük
farklılık gösterir. Erkek bitkilerde gövde daha erken dönemde gelişir ve daha zayıf yapılı
olur. Buna karşılık dişi bitkilerde çiçek sürgünü daha yüksek boylu, daha kalın, daha çok
dallanmış ve kuvvetlidir. Dişi bitkiler daima erkek bitkilerden görünüş bakımından daha
büyüktürler. Daha çok yaprak meydana getirirler ve toplam yaprak ağırlığı daha fazladır.
Gövde otsudur. Hafif köşeli yuvarlak bir görünümü vardır. Gövde boyu 40-80 cm arasında
değişir.
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Resim 2.18: Ispanakta gövde



Yaprak

Ispanaklarda yenen kısım yaprak olduğu için yaprak özellikleri büyük önem taşır.
Ispanak çeşitlerinde yapraklar; renk, şekil, büyüklük, etlilik, kıvırcıklık, yaprak sapı
uzunluğu, yaprak sapının toprakla yaptığı açı bakımından büyük farklılık gösterir.
Son yıllarda yaprakları yuvarlak ve düzgün kenarlı ıspanak çeşitleri tercih
edilmektedir.

Resim 2.19: Yaprak yüzeyi düz olan ıspanak

Resim 2.20: Yaprak yüzeyi kabarcıklı olan
ıspanak

Yaprak sapı uzunluğu önemli bir çeşit özelliğidir. Elle yapılacak hasatta yaprak
saplarının uzunluğu istenmez. Makineli hasat yapılan yetiştirmelerde yaprak sapının toprak
yüzeyi ile yaptığı açı da yetiştirme şekline ve çeşide göre önem kazanır.


Çiçek

Ispanak uzun gün bitkisidir. Gün uzunluğu 12 saatin üstüne çıktığında çiçeklenme
başlar. Uzun gün yanında kuru ve sıcak hava koşulları da çiçeklenmeyi teşvik edicidir.
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Çiçekleri, çiçek sapının orta kısmından başlayarak uca kadar devam eder. Çiçekler
salkım şeklinde olup her salkımda 6-12 arasında değişen çiçek bulunur.
Ispanak çiçekleri büyük bir çoğunlukla 2 evciklidir. Yani erkek ve dişi çiçeğe sahip
bitkiler ayrı ayrıdır. Bitki dişi ise gövdenin tamamı yapraklarla donanmıştır.

Resim 2.21: Ispanakta çiçek



Tohum

Ispanaklarda tohumlar dikenli veya dikensizdir. Dikensiz tohumların bir gramında 90120, dikenli olanların bir gramında ise 70-100 adet tohum bulunur. Tohumlar çimlenme
güçlerini 4-5 yıl süre ile korurlar. Dişi bitkilerin tohumları erkek bitki tohumlarına göre
canlılıklarını daha uzun süre muhafaza ederler. Bu yüzden 3-4 yıllık tohum kullanıldığında
tarladaki dişi bitki sayısı erkek bitki sayısından daha fazla olur.

2.2.3.Pazı


Kök

Pazı kazık köke sahip bir bitkidir. Kazık kök 10-20 cm derinliğe kadar iner. Sonra
dallanma başlar. Kazık kök üst kısımda etlidir ve aşağıya doğru indikçe incelir. Yanlara
doğru fazla yayılmaz.
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Resim 2.22: Pazıda kök



Gövde

Pazının gövdesi rozet şeklindedir ve 100-120 cm kadar çiçek sürgünü yapar. Sürgün
üzerinde aşağıdan yukarı gidildikçe küçülen yapraklar meydana gelir. Sürgün parlak yapıda
ve içi suludur. Çiçek sürgünü üzerinde kısa saplı ve yumak hâlinde çiçekler yer alır. Üstünde
meydana gelen meyveleri taşıyamaz ve zamanla yere yatar.

Resim 2.23: Pazıda gövde

55



Yaprak

Pazı hemen toprak yüzeyinde bir rozet oluşturarak yapraklarını buradan meydana
getirir. Kök üstünde birbiri içinden çıkan saplar ve bunlara bağlı yapraklardan oluşur. Bitki
birinci yılda sürekli olarak yaprak meydana getirir. Yapraklar uzun, kuvvetli bir sapla
gövdeye bağlıdır.

Resim 2.24: Düz yapraklı pazılar



Resim 2.25: Kıvırcık yapraklı pazılar

Çiçek

Pazı açık yeşil veya yeşilimtırak sarı renkli çiçeklere sahiptir. Dallanmış çiçek sürgünü
üzerinde birkaç tanesi bir araya gelip yumak şeklinde çiçekler meydana gelir. Erselik
çiçeklere sahip olmakla beraber yabancı döllenen kültür bitkileri arasında yer alır. Kendine
kısırdır. Çiçek 5 çanak yapraktan oluşur. Taç yapraklar dumura uğramıştır.

2.2.4.Tere


Kök

Tere etli ve ana bir kazık kök ile bol miktarda saçak kök meydana getirir. Kökler
toprağın 50-60 cm derinliğine kadar iner.


Gövde

Gövde toprak seviyesinde, rozet şeklinde ve yeşil renklidir. Üzerinde yaprakları taşır.
Bitki generatif faza geçince çiçek sürgünü üzerinde aşağıdan yukarıya azalan ve küçülen
yapraklar meydana getirir. Koltuklardan çıkan sürgünler üzerinde çiçekler yer alır.
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Yaprak

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan terelerde iki farklı yaprak tipi vardır.

Maydanoz tipli ve parçalı yapraklı tereler

Düz parçasız ve uzun-oval (roka yapraklı) yapraklı tereler
Maydanoz yapraklı terelerde yapraklar parçalı olup daha fazla eterik yağ içerirler.
Buna karşılık düz yapraklı terelerde yaprak ayası tek parça olup kenarları dişli veya düzdür.
Roka yapraklı çeşitlerde yapraklar daha az eterik yağ içerirler.

Resim 2.26 : Terede yaprak



Çiçek

Çiçekler gövde üzerindeki koltuklardan çıkan yan dallar ve ana dallar üzerinde
dağılmışlardır. Çiçekleri beyaz ve morumsu renktedir. Çiçeklenme için uzun gün (13 saat
üzeri) gereklidir. Erselik yapıdaki çiçekler 4 çanak, 4 taç yaprak, 6 erkek ve 1 dişi organ
taşırlar.
 Tohum
Tere, yüksek oranda yabancı tozlanma gösterir. Çiçekler döllenmeden sonra birer
yassı şekilli kapsül oluşturur ve her bir kapsülde 2 adet tohum bulunur.
Tohumlar küçük-uzun ve kahve–kırmızı renktedir. Tohumlar uygun koşullarda
depolanmaları hâlinde çimlenmelerini 4-5 yıl koruyabilirler. Küçük tohumlu sebze türleri
içinde tohumu en hızlı çimlenen türdür. Optimum koşullarda, ekilen tohumlar 2 gün sonra
çimlenerek toprak üzerine çıkabilirler.
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2.2.5.Maydanoz


Kök

Yaprak maydanoz çeşitlerinde kök, düz, iç kısımları etli ve beyaz dokulu, ince ve uzun
kazık kök şeklindedir. Kök uzunluğu 10-25 cm’dir. Bu kökün şekli kolay kolay bozulmaz.
Kazık kökün etrafında ince saçak yan kökler oluşur.


Gövde

Vegetatif büyüme sırasında gövde pek belirgin değildir. Kök boğazı üzerinde düğme
büyüklüğünde bir görünümü vardır. Saplar bu gövdenin orta kısmında bulunan büyüme
konisinden çıkarlar.


Yaprak

Yapraklar düz ve kıvırcık olmak üzere 2 formdadır. Düz yapraklı çeşitlerde yapraklar
3-5 parçalı ve kıvrımsızdır. Çeşide göre açık veya koyu yeşil renkli olan yaprakların ucu
hafif sivridir. Yaprakları düz olan çeşitlerin kokuları çok hoştur.

Resim 2.27: Düz yapraklı maydanoz yaprağı

Kıvırcık yapraklı çeşitlerde ise yapraklar kıvırcık ve daha etlidir. Kıvırcık yapraklı
çeşitlerde yaprak verimi daha fazladır. Görünüşleri de çok çekicidir. Aynı zamanda kıvırcık
yapraklı çeşitler kuvvetli bir büyüme gösterirler.
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Resim 2.28: Kıvırcık yapraklı maydanoz yaprağı



Çiçek

Çiçekler yeşilimtırak ve sarı renktedir. Çiçekler şemsiye şeklinde ve sürgün ucunda
bulunur. Bir bitki 10-20 çiçek şemsiyesi taşıyabilir. Erselik çiçek yapısına sahiptir.
Maydanozların çiçek açabilmeleri için düşük sıcaklıklara ihtiyaçları vardır. Soğuk
hava ihtiyacını 8 C ‘nin altındaki sıcaklıklarda 20-30 günde tamamlar.
Maydanoz yüksek oranda yabancı döllenme gösterir. Çiçeklenme şemsiyenin dışından
başlayarak içine doğru devam eder.

Resim 2.29: Maydanoz çiçeği



Tohum

Tohumlar çok küçük ve hafif kıvrık oval şekilli, üzeri çizgili, gri-yeşil renkte ve tipik
maydanoz kokuludur. Fakat tohum yaşlandıkça bu koku azalır. Tohumlar çimlenmelerini
uygun koşullarda depolandıkları zaman 2-3 yıl koruyabilirler.
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2.2.6. Lahana


Kök

Lahanalar kazık köklüdür. Kazık kök etli, kalın ve koniktir. Çevresinde bol miktarda
saçak kök bulunur. Köklerin % 60’ı toprağın 20-40 cm derinliğinde bulunur.


Gövde

Lahanalarda türün özelliğine göre yapraklar gövdeye uzun ya da kısa saplarla bağlanır.
Yaşlı yapraklar alt kısımdan kopup döküldüklerinde gövde üzerinde iz bırakır. Lahanalarda
gövde uzunluğu ise 30-40 cm kadardır.


Yaprak ve baş

Baş lahanalarda yaprak sapları çok kısadır. Başlangıçta kıvırcık olan yapraklar daha
sonra dalgalı bir hâl alır. Yapraklar tür ve çeşitlere göre değişmekle birlikte oldukça geniş ve
büyüktür.
Başlar yaprakların üst üste binmesi ile oluşur. Lahanaların baş büyüme ucuna yani
tepe sürgününe doğru gövdedeki boğum aralarının kısalması ve yaprakların açılmasının
kısıtlanması ile meydana gelmektedir. Lahanalarda başın şekli, yaprak tipine uyar. Sıkılıkları
tür ve çeşitlere ve yetiştirme şekillerine göre değişiklik gösterir.

Resim 2.30: Lahanada yaprak ve baş


Çiçek
Baş lahanalarda çiçeklenme ve dolayısıyla tohum bağlama ikinci yılda meydana gelir.
Vejetatif devreden genaratif devreye geçmiş yani çiçek tomurcuklarında ayrımın başladığı
bitkilerin, sıcaklık 15 C’nin üzerine çıktığında çiçek organlarındaki gelişme hızlanır. 30-40
gün içinde çiçeklenme meydana gelir.
Lahanalarda çiçek sürgünün uzunluğu yaklaşık 1-2 m’dir. Çiçekler yapraksız uzun bir
sapla çiçek sürgününe bağlanır ve bir salkım oluşturur. Çiçeklenme döneminde sıcaklığın
yükselmesi çiçeklenmeyi hızlandırdığı hâlde, düşmesi, çiçeklenmenin gecikmesine neden
olur.
Lahanalarda dişi organ, erkek organlardan daha önce olgunluğa erişir. Bir çiçek
açtıktan 3-5 gün sonra solar.
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Resim 2.31 : Lahanada çiçek



Lahana çeşitleri

o
Düz yapraklı baş lahanalar
Genellikle turşuluk ve sarmalık olarak değerlendirilir.

Resim 2.32: Düz yapraklı basık başlı lahana



Kıvırcık yapraklı lahanalar

Resim 2.33: Kıvırcık yapraklı lahana
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Kırmızı baş lahanalar
Küçük ve kırmızı yaprakları vardır. Küçük baş oluşturur. Genellikle salatalarda
kullanılır.

Resim 2.34: Kırmızı baş lahana

2.3. Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebze Türleri
Çiçek ve çiçek tablası yenen sebze türleri içerinde; enginar, bamya, brokoli ve
karnabaharlar yer almaktadır.

2.3.1. Enginar
Enginar çok yıllık bir bitkidir. Toprak üstü organları bir yıllık, toprak altında bulunan
esas gövdeyi oluşturan kök kısmı ise çok yıllıktır.


Kök

Enginar çok yıllık bir bitki olması nedeniyle toprak altında yetiştiği yıl süresince
kalınlaşan ve odunlaşan siyah renkli bir rizom oluşturur. Bu rizomlar üzerinde etli yan ve
saçak kökler oluşur. Yan ve saçak kökler genelde 50 cm toprak derinliğinde yayılmıştır.


Gövde

Enginar gövdesi 50-200 cm boy alabilir. Gövde yuvarlak ve üzeri boyuna çizgilidir.
Gövdede yeşil renk hâkim olup bu renk bazı çeşitlerde antosiyan oluşturması nedeniyle mor
renge döner. Bitki yaprak koltuklarından 2-5 adet yan dal oluşturabilir. Ana gövde ve yan
dallar bir çiçek tablası ile son bulur. Bir enginar ocağından 10-15 adet ayrı gövde oluşabilir.
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Yaprak

Enginar yaprakları 50-80 cm uzunluğa ulaşabilir. Şekilleri uzun ve oval, hafif parçalı
veya çok parçalı yapıda olabilir. Yaprak kenarları bazı çeşitlerde parçalı, girintili çıkıntılı
olabildiği gibi bazı çeşitlerde düzgün ve geniş ayalı olabilmektedir. Yaprakların üzeri düz,
gri yeşil; alt yüzleri ise beyaz ince tüylerle kaplı ve boz renktedir.

Resim 2.35: Enginarda yaprak



Baş

Bir enginar ocağında ana sürgün ucunda oluşan başa “baş enginar” yan sürgünlerde
oluşan başlara ise “kol enginar” adı verilir. Baş yüksekliği 6-13 cm arasında değişir. Ağırlığı
ise 200-700 g arasında değişmektedir. Başın dış tarafındaki brakte yaprakları koyu yeşil, iç
kısımdakiler ise açık-yeşil renklidir.

Resim 2.36: Enginarda baş
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 Çiçek
Enginarın sebze olarak değerlendirilen baş kısımları bitkinin çiçeğini oluşturur.
Çiçekler mor-erguvan renktedir. Çiçek tomurcuğu üzerinde çok sayıda brakte yaprağı
bulunur. Brakte yapraklarının iç kısmında çeşitlere göre değişen irilikte çiçek tablası vardır.

Resim 2.37: Enginarda çiçek

Çiçekler erselik yapıdadır ve baş 600-1200 adet çiçek taşır. Enginar çiçeğinin
tozlanma ve döllenmesi tamamlandıktan sonra hem brakte yapraklar hem de taç yapraklar
beyazlaşmaya başlar. Erkek ve dişi organların oluşturduğu tüysü yapı kurur ve tabla üzerinde
35-40 gün sonra tohumlar oluşur.

Tohum
Tohumlar koyu kahverengi, siyah-mor renkli ve kılçıklıdır. Sert yapılı tohumlar 5-7
mm uzunlukta, 4-6 mm kalınlıkta olabilir. Bir gramda 15-25 adet tohum bulunur. Tohumlar
çimlenme özelliklerini 4-6 yıl korurlar.

2.3.2. Bamya
Bamya üretimini sınırlandıran en önemli bitkisel özellik gövde, yan dal, yaprak ve
meyvelerinde bulunan tüylerdir. Tüylülük bitkinin zararlılara karşı savunma mekanizması
olarak görev yapmaktadır. Ancak bakım işleri ve hasat sırasında tüylerin salgıladığı
kaşındırıcı maddeler üretimi sınırlandırmaktadır.


Kök

Bamyada kök sistemi ana bir kazık kök etrafına dallanmış ikinci derecede kazık
kökler ile az miktarda yan ve saçak köklerden oluşmaktadır. Derin bünyeli topraklarda
kökler 100-120 cm derine gidebilir.
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Gövde

Gövdenin üzeri tüylü veya tüysüz, açık yeşil sarımtırak renktedir. Oldukça kalın ve
sağlam yapılı olan bamya gövdesinde boğum araları çeşitlere ve yetiştirme şartlarına göre
kısa veya uzundur. Her boğumdan bir yaprak ile bir çiçek veya yan dal meydana gelir.

Resim 2.38: Bamya gövdesi



Yaprak

Bamya yaprakları genelde pamuk ve asma yaprağına çok benzer. Çeşitlere bağlı
olarak parçalı veya tek parçalı olabilmektedir. Yapraklar çeşitlere göre açık yeşil, koyu yeşil
ve kırmızı renkte olabilmektedir.
Bamya üretiminde yaprak iriliği ile yaprak sapı uzunluğu önemli iki kriterdir. Yaprak
alanı çeşitlere bağlı olmak üzere 100-250 cm2 arasında değişir. Yaprak sapı uzunluğu ise 1525 cm arasındadır. Özellikle bamya hasadı sırasında hasat iriliğine gelmiş meyvelerin
görülebilmesine olanak sağlayan uzun yaprak saplı ve küçük yapraklı çeşitler tercih
edilmektedir.

Resim 2.39: Bamya yaprağı

Resim 2.40: Bamya çiçeği
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Çiçek

Bamya çiçeklerinin taç yaprakları parlak sarı renkte olup sap ve çanak yaprakların
bağlantı kısımları mor renktedir. Biyolojik olarak erselik yapıdadır. Büyük oranda kendine
döllenir.


Meyve

Bamya meyveleri çeşitlere göre değişik şekil, renk ve iriliktedir. Meyve şekli uzun,
piramit şeklinde veya yuvarlağa yakın tombul olabilir. Meyveler beşgen veya altıgen
yapıdadır. Meyve sapı ve meyve üzeri çeşitlere bağlı olarak bol tüylü, az tüylü veya tüysüz
olabilir. Hasat dönemindeki meyve irilikleri dikkate alındığında 1,5-2 cm uzunluğundaki
meyvelerden 8-10 cm uzunluğunda değişik meyvelere rastlanmaktadır.

Resim 2.41: Bamya meyvesi

 Tohum
Bamya tohumları kadife yeşili renkte kalın kabuklu ve 3-5 mm çapındadır.
Tohumların bin dane ağırlığı 50-60 gramdır. Tohum kabuğunun kalın olması nedeniyle
tohumlar geç ve zor çimlenir. Tohumlar çimlenme güçlerini 2-3 yıl muhafaza ederler.

Resim 2.42: Bamya meyvesi içinde tohum
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2.3.3.Brokoli
.
Brokoli yeşil renkli olgunlaşmamış çiçek taslakları ile kalın ve etli çiçek sapları
yenilen bir sebze türü olup lahana ile aynı familyada yer alır. Brokoli karnabahara oldukça
benzemektedir. Karnabaharla arasındaki esas farklılık; her iki sebzede de yenen kısım olan
olgunlaşmamış çiçek taslaklarının karnabaharda genellikle beyaz olmasına karşılık brokolide
grimsi veya mavimsi yeşil renkte olmasıdır. Ayrıca karnabahardan farklı olarak brokolide
kalın etli çiçek sapları da yeme değerine sahiptir. Brokolide dallanma çok sayıda olup
çiçeklenme bu dalların ucunda meydana gelir. Brokolide başlar korunmasız olarak açıkta
gelişir. Brokoliyi karnabahardan ayıran diğer bir özellik de, ortadaki esas başın kaldırılması
ile ikinci derecede çiçek taslaklarının hemen oluşması olayıdır. İlk taçlanmadan sonra
büyümenin devam etmesiyle alttaki yaprak koltuklarında küçük taçlar meydana gelir.


Gövde

Brokolinin gövdesi lahana ve karnabaharlardan farklıdır. Gövde 30-50 cm arasında
değişen boy alabilir. Gövde üzerinde oluşan yapraklar aralıklı olarak dizilirler. Gövde
olgunlaşmamış yeşil renkli ana çiçek tomurcukları ile son bulur. Ana çiçek tomurcuğunun
kesilmesi ile yaprak koltuklarında ikincil çiçek taslakları meydana gelir.

Yaprak ve taç
Brokolinin yaprakları saplı ve oval olup bazı türlerde yaprak ayaları parçalı da
olabilmektedir. Renkleri lahana ve karnabahara göre daha koyu ve mavimtıraktır.
Karnabaharlarda olduğu gibi brokolide de sebze olarak değerlendirilen
olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarına taç adı da verilmektedir. Taçların ve çiçeklerin
morfolojik özellikleri karnabahara benzer. Sebze olarak değerlendirilen taçlar yeşil,
erguvani ve beyaz renkli olabilir. Yeşil renkli olanlar daha çok tercih edilir.

Resim 2.43: Brokolide yaprak ve taç
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Çiçek

Brokolinin çiçek özellikleri, çiçeklenme şekli ve döllenme biyolojisi karnabahara çok
benzer. Ancak karnabaharda taç hasat edildikten sonra tohum alınamaz. Brokolide ise ana
taç ve yan sürgünler hasat edilse bile yanlardan çıkan çiçek tomurcukları gelişir ve
çiçeklenerek tohum oluştururlar.

2.3.4.Karnabahar
Kök ve gövde yapısı lahanalara benzer.


Kök

Karnabaharlar kazık köklüdür. Karnabaharlarda da lahanalardaki gibi köklenme çabuk
olur.


Gövde

Gövde lahanalarla benzerlik gösterir. Gövdenin toprak içindeki 10-15 cm’lik kısmı
sağlam bir selülozik yapıya sahiptir. Bu kısımda yaprak meydana gelmez. Gövdenin üst
kısmında ise yoğun bir yaprak oluşumu görülür. Gövde çok dallanmış çiçek demeti sapları
ve çiçekler ile son bulur.


Yaprak

Karnabaharın yaprakları baş lahananın yapraklarına benzer. Ancak genellikle biraz
daha dar ve uzundur. Genç yapraklar sapsızdır. Gövde üzerinde oluşan ilk yapraklar dışa
doğru gelişir. Karnabaharın tacını örten iç yapraklar ise içe doğru kıvrılır ve karnabaharın
tacını dış etkenlerden korur. Yaprakların rengi koyu gri, maviye yakın yeşil olup yaprakların
üzeri mum tabakası ile kaplıdır.

Resim 2.44: Karnabaharda yaprak ve baş
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Çiçek

Karnabaharda çiçekler tacın yan taraflarından çıkar. Orta kısımda genellikle çiçek sapı
gelişimi olmaz. Ana çiçek sapı dallanmış 60-90 cm boyundadır. Çiçeklenme süresi yaklaşık
üç haftadır. Sıcaklığın düşmesi ile bu süre uzar, yükselmesi ile kısalır. Karnabaharlarda sıkı
taçlı bitkilerin çiçeklenmesi daha geç ve uzun süre devam etmektedir.
Karnabaharın döllenme biyolojisi lahanaya çok benzer.


Tohum

Çiçeklerin açılmasından 3-4 hafta sonra tohumlar oluşur. Karnabaharda tohumlar,
şekil ve renk bakımından lahana tohumlarına benzer ancak biraz daha küçüktür. Karnabahar
tohumları oval veya yuvarlak 2-3 mm çapında, açık kahverengi veya koyu kırmızı kahverengi renktedir.

2.4.Kök ve Yumruları Yenen Sebze Türleri
Kök ve yumruları yenen sebze türleri içerinde, patates, soğan, sarımsak, turp, havuç,
kereviz ve yemeklik kırmızı pancar yer almaktadır.

2.4.1.Patates


Kök

Toprağa dikilen tohumluk yumruların üzerinde meydana gelen sürgünler yukarı doğru
gelişerek sapı, aşağıya doğru gelişerek kökleri meydana getirir. Patates saçak köklü bir bitki
olup kökleri genellikle 60-80 cm çaplı bir alan içinde gelişir ve 1-1.5 metre derinliğe kadar
inebilir. Köklerin % 60-70’e yakın kısmı toprağın 30-50 cm derinliğinde bulunur.
Patates yumruları toprağa dikildikten sonra yumruların üzerinden sürgünler meydana
gelir. Toprak üzerine çıkan sürgünler gövdeyi oluşturur.
Patates yumruları üzerinde sürgünlerin meydana geldiği “göz” adı verilen tomurcuklar
bulunur. Gözler taç kısmında daha yoğun olarak bulunur.
Yumru ağırlığı 5 gramdan 500 grama kadar çıkabilir. Ortalama yumru ağırlığının 100200 gram arası olması istenir. Çok büyük yumruların içleri boş ve tatları iyi olmadığından
tercih edilmez. Çok küçük yumrular ise işleme güçlüğü ve kabuk kaybının çok olması
nedeniyle tercih edilmez.
Beyaz etli patateslerde nişasta, sarı renklilerde ise protein oranı yüksektir. Beyaz etli
patatesler pişerken dağılır. Sarı etli patatesler daha çok yemeklik olarak kullanılır. Sarı etli
patateslerin lezzetleri beyaz etli patateslere göre daha iyidir. Beyaz etli patatesler püre veya
cips üretimi amacıyla sanayide kullanılır. Ülkemizde üretilen patateslerin 3/4’ü sarı etli,
1/4’ü ise beyaz etli patateslerden oluşur.
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Resim 2.45: Patateste kök



Gövde ve dallar

Tohumluk olarak dikilen patates yumrularından çıkan sürgünler gövdeyi oluşturur.
Tohumluk yumrulardan toprak yüzeyine ne kadar sürgün çıkarsa o kadar gövde meydana
gelir. Birden fazla sürgün oluşturan patates bitkisine patates ocağı adı verilir. Gövde adedi 210 arasında değişir. Gövde dik, yarı dik veya yatık büyür. Bitki boyu 50-100 cm arasında
değişir.

Resim 2.46: Patates gövde ve dalları



Çiçek

Patateste ana gövde veya yan dallar bir çiçek demeti ile son bulur. Demetlerde
ortalama 2-3 adet çiçek bulunur. Taç yapraklar beyaz, beyaz sarı ve erguvani olup çanak
yaprakların ortasında yer alır. Erkek organlar beş adet olup bir koni oluşturacak şekilde
toplanmıştır. Erkek organların dip kısımlarında iki gözlü yumurtalığa sahip olan dişi organ
bulunur.
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Resim 2.47: Patates çiçeği

Resim 2.48: Çiçek açmış patatesler

Patates üzerinde oluşan çiçek tomurcuklarının tamamı açmayabilir. Vejetatif büyüme
teşvik edildikçe açmayan çiçek oranı artar. Kültür patatesleri aslında kendi kendine döllenir.

2.4.2.Turp


Kök

Turplar kazık köklü bitkiler olarak bilinir. Tohumlar çimlendikten sonra kazık kök
bazı çeşitlerde 10-15 cm, bazı çeşitlerde ise 30-50 cm derinliğe kadar inebilir. Bazı çeşitlerde
yumru üzerinde yan kökler meydana gelir. Yumru üzerinde oluşan yan kökler yumru
kalitesini düşürür. Fındık turplarında yan kökler belirgin değildir. Ancak kestane ve bayır
turplarında yan kökler tam olarak oluşmuştur.
Turpların şekli fındık turplarında yuvarlak, basık-yuvarlak, uzun-yuvarlak, uzunkonik, uzun-silindiriktir. Bayır turplarında ise şekil yuvarlak, basık-yuvarlak veya uzunyuvarlak; kestane turplarında ise yuvarlak, uzun-yuvarlak ve uzun-koniktir.
Ülkemizde yetiştirilen fındık turplarında ağırlık, küçük yuvarlak tiplerde 5-40 gr, uzun
tiplerde 120-150 gr, kestane turplarında 150-1000 gr, bayır turplarında ise 200-2000 gr
arasında değişmektedir.
Turplarda odunlaşma ve koflaşma çeşit özelliği olup istenmeyen bu özellik
seleksiyonla iyileştirilmektedir. Ayrıca hasat olgunluğuna gelmiş yumrular hasat edilmezse
odunlaşma ve koflaşma görülür.
Turplar sert yapıda ve içerdikleri hardal yağına bağlı olarak tatları kekremsidir.
Bayır turplarının kestane turplarından daha fazla hardal yağı içermektedir. Yine turpları uzun
olanlarda hardal yağı içeriği yuvarlak olanlara göre daha fazladır.
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Resim 2. 49: Turplarda değişik kök ve yumru şekilleri



Gövde

Turpun gövdesi; yumrunun hemen üzerinde yaprakların çıktığı yerde küçük düğme
şeklinde yassı bir yapıdadır. Belirgin değildir.

Resim 2.50 : Turpta gövde



Yaprak

Turp yaprakları turpun üzerinden dairesel olarak çıkarlar. Turpun üst kısmında
dairenin en dışında yaşlı yapraklar en içte genç yapraklar bulunur. Yapraklar tüylü, parçalı
ve kabarcıklı bir yapıya sahiptir. Yaprak kenarları dişli ve düz yapıda olabilir.
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Resim 2.51 : Turplarda yaprak şekilleri



Çiçek

Turplarda bitkiler belli bir büyüklüğe ulaştığında çeşitlere bağlı olarak düşük
sıcaklık, gün uzunluğu ile hem düşük sıcaklık hem de gün uzunluğunun birlikte etkisi ile
çiçeklenme oluşumu başlar. Çiçeklenme üzerine düşük sıcaklığın etkisi daha fazladır.
Çiçekler diğer turpgiller familyası sebzelerinde olduğu gibidir. Çiçek 4 çanak yaprak,
4 taç yaprak, 6 erkek organ ve 2 karpelli dişi organdan meydana gelir. Çanak yapraklar yeşil
ve yeşil sarı, taç yapraklar ise beyaz, sarı beyaz, menekşe renklidir.
Çiçeklenme ve tozlanma şekli lahana grubu sebzelerine benzer. Tozlanma arı ve diğer
haşerelerle olur. Yüksek oranda yabancı döllenme görülür. Çiçeklerde optimum tozlanma
ve döllenme 15-20°C sıcaklıklarda meydana gelir.

Resim 2.52 : Turplarda değişik çiçekler



Tohum

Tohumlar kapsül adı verilen meyve içinde düzensiz olarak yer alırlar. Tohumları
şekilleri ve büyüklükleri birbirinden farklı bir görünümdedir. Renkleri açık sarı, sarı,
kahverengi ve morumsu kahverengidir. Şekilleri ise küçük yuvarlaktır.
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Resim 2.53 : Turpta yeşil tohum kapsülü

2.4.3.Havuç


Kök

Havuçların çok büyük bir bölümünde yenen kısmın tamamı kazık kökten, bazı
çeşitlerde sadece hipokotilden, bazı çeşitlerde ise yenen kısmın bir parçası kazık kökten, bir
kısmı da hipokotilden oluşmaktadır. Genellikle yumru 2/3 kök ve 1/3 hipokotilden meydana
gelir.
Havuçlarda renk, beyazdan başlar; sarı, portakal, turuncu, kırmızı ve mora kadar
değişiklik gösterir. Renk oluşumu karotin, antosiyanın, antiklorür ve klorofilin etkisi ile
meydana gelir.
Havuç herhangi bir şekilde zarar görmediği ve toprak şartları uygun olduğu zaman 7080 cm kadar derinlere gidebilen bir kazık kök yapısına sahiptir.

Resim 2.54: Havuç gelişmesine etkisi.
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Havuç üzerinde oluşan yan köklerin fazlalığı kaliteyi düşürür. Yıkamayı zorlaştırır.
Havucun silindirik yapısını bozar.
Havuçta yenen kısım iki dokudan oluşur. Bunlardan birincisi havucun dış kısmında
yer alan üzerinde yan saçak kökleri taşıyan soymuk doku, ikincisi ise havucun iç kısmında
yer alan odun (öz- ksilem) dokusudur. Odun doku daha az renk maddesi içerir, daha açık
renklidir. Daha serttir, yeme esnasında zorluk oluşturur.


Gövde

Vegetatif büyüme sırasında gövde pek belirgin değildir. Kök boğazı üzerinde düğme
büyüklüğünde bir görünümü vardır. Yapraklar bu gövdenin orta kısmında bulunan büyüme
konisinden çıkarlar. Genç yapraklar ortada, yaşlı yapraklar etrafında bulunur.
Ertesi yıl generatif gelişmenin başlaması ile sapa kalkma meydana gelerek yaprakların
orta kısmından gövde uzayarak boyu 50-150 cm’ye kadar çıkar. Yaprak koltuklarından çiçek
sürgünleri oluşur. Böylece gövde çok dallı bir durum kazanır. Gövdenin ucu bir çiçek
şemsiyesi ile son bulur.
.


Yaprak

Havuç çok bol miktarda yaprak meydana getiren bir bitkidir. Vegetatif kaldığı 1. yılda
çok yoğun yaprak meydana getirir. Yaprakları 40-50 cm kadar boy alır. Bitki ikinci yılda
gövdesi üzerinde de bol miktarda yaprak meydana getirir.
Yapraklar tabak şeklindeki gövdenin ortasından çıkar. Yapraklar bileşik yaprak olup
ince iğne şeklindedir. Yapraklar genelde tüylü ve üst kısımları parlaktır. Yaprak saplar da
tüylüdür. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişir.


Çiçek

Havuç iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl vegetatif organları ikinci yıl çiçek meydana
gelir. Bitkinin çiçeklenmeye başlaması ile yaprak rozetinin içinden çiçek kümesini taşıyan
yapraklı 60-100 cm uzunluğunda bir çiçek sürgünü meydana gelir. Bu ana sürgünün her
yaprak koltuğunda, ucunda şemsiye şeklinde çiçek kümesi içeren yan sürgünler oluşur.
Taç yapraklar genellikle beyaz renkte olmakla birlikte bazı çeşitlerde şemsiyenin iç
kısmında yer alan taç yapraklar açık mor renkte olabilmektedir.
Çiçekler erselik yapıda olmakla birlikte aynı şemsiye üzerinde iç kısımlarda yer alan
çiçeklerden önemli bir bölümünün sadece erkek organları gelişmiştir.
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Resim 2.55: Havuç yaprağı



Resim 2.56: Havuç çiçeği

Tohum

Havuç tohumları çok küçük, sarımtırak kurşuni renkli ve pıtırak gibi hafif tüylü
(çengelli)dür. Tohum üzerindeki tüyler tohum ağırlığının % 20-30 kadarını oluşturur. Tüyleri
ovulmamış tohumların ekimi büyük problemler yaratır. Zira tüylü tohumlar birbirine
yapışarak bitkilerin ekim sıklıkları, bitki gelişmesi ve kaliteli ürün elde etmede olumsuz rolü
oynar.
Çiçeklerde yüksek oranda protandri (erkek organın erken olgunlaşması) görülür. Bu
nedenle çiçekler mutlak yabancı tozlanmaya veya döllenmeye gerek duyarlar. Tepecik
tozlanma ve döllenmeye hazır hâle gelinceye kadar bütün polen tozu keseleri patlayarak
tozlarını dökmüş olurlar.

Resim 2.57: Olgunlaşmış havuç tohumları
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2.5.Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebze Türleri
Kuru ve taze tohumları yenen sebze türleri içerinde fasulye, bakla, bezelye ve
böğrülce yer almaktadır.

2.5.1.Fasulye


Meyve

Fasulyelerde meyve bakla şeklindedir. Baklalar çeşit özelliklerine bağlı olarak 6-90
cm uzunluklarda, 0.8-3.5 cm genişlikte yassı, yuvarlak ve oval şekilli olabilirler. Baklalar etli
yapıda olduğu gibi ince, kılçıklı, kılçıksız, iplikli veya ipliksiz olabilirler. Kılçıklılık
dominant (baskın) bir özelliktir. İpliklilik de meyve yaşlanması ile belirgin hâle gelir. Bazı
çeşitlerde ipliklilik belirgin olduğu hâlde bazı çeşitlerde ise görülmez. Bakla rengi de
çeşitlere göre önemli farklılık gösterir.

Resim 2.58: Değişik tipte fasulye çeşitleri



Gövde ve dallar

Bitkinin boyu sırık ve yer çeşidi oluşlarına göre değişir. Yer fasulyelerinde gövde 4-8
arasında değişen oldukça kısa yapıda olan boğum araları vardır. Gövdenin uç kısmı bir çiçek
salkımı ile son bulur. Buna karşılık sırık fasulyelerinde boğum araları uzundur ve boğum
sayısı da sınırsızdır. Bitki, çeşit karakteri ve ekolojik şartların izin verdiği ölçüde uzar. Bazı
hâllerde 3 m’yi aşabilmektedir. Sırık fasulyelerinde gövde sarılıcı bir özelliğe sahiptir.
Anormal şartlar oluşmadıkça genellikle tek gövde şeklinde gelişir. Buna karşılık yer
fasulyelerinde gövde bir kaç dallı olarak gelişir. Fasulyelerde gövde rengi kırmızı, pembe ve
yeşil olabilir. Gövde rengi ile çiçek rengi arasında da ilişki vardır. Renkli gövdelilerde çiçek
de renklidir. Gövdenin üstü boyuna çizgili ve hafif tüylüdür.
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Resim 2.59: Fasulye gövdesi



Kök

Yerlerine ekilen tohumlar çimlenmeden sonra bir kazık kök ile bunun etrafında zengin
saçak kökler oluşturur. Kazık kök normal toprak şartlarında 60-70 cm kadar derine iner.
Bu familya bitkilerine özel olmak üzere fasulye kökleri üzerinde havanın serbest
nitrojenini (azot) tutan nodoziteler (şişkinlikler) mevcuttur. Bu özelliğin münavebe ve
gübreleme planlarında büyük önemi vardır.

Resim 2.60: Fasulye kökü



Yaprak

Fasulyelerin yaprakları 2 türlüdür. Birinci tür yapraklar gövde üzerinde ilk defa ve
karşılıklı olarak meydana gelen böbrek şeklinde ve oluştuktan bir ay kadar sonra sararıp
hayatlarını kaybeden kotiledon yapraklardır. İkinci tür yapraklar ise çeşide göre değişik
uzunlukta saplı, üçlü bileşik yaprak şeklinde, değişik renklerde ve uçları çoğunlukla hafif
sivri olup kalp şeklindeki gerçek yapraklardır.
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Yapraklar üçlü gruplar halinde gövdeye yukarıya bakan bir açı yapan yaprak sapı ile
bağlanırlar. Yaprak damarları belirlidir. Fasulye yaprakları fazla güneşten
hoşlanmadıklarından yaprak saplarının gövdeye bağlandıkları yerde görülen şişkin kısımlar
sayesinde saplar hareket ederek yaprakların güneşe karşı meyilli bir hâlde durmasını sağlar.

Resim 2.62:Gerçek yapraklar

Resim 2.61: Kotiledon yapraklar



Çiçek

Yer fasulyelerinde çiçekler gövdenin son boğumundan bir salkım şeklinde, sırık
fasulyelerinde ise yaprak koltuklarından yine genellikle 2'li salkım şeklinde meydana
gelirler. Fasulye çiçeğinin yapısı nedeniyle mutlak kendini döllerler. Fasulye çiçekleri çeşide
göre beyaz, morumsu, kırmızı veya sarı olmak üzere değişik renk tonlarına sahiptir.
Çiçeklerde dişi organ helezoni olarak kıvrılmış bir hâlde bulunur. Polen tozlarını
taşıyan erkek organlar ise adeta dişi organ üzerine sarılmış boru şeklindedir. Bu çiçek yapısı
nedeniyle yabancı döllenme hemen hemen hiç söz konusu değildir.
Fasulyeler çiçek yapıları nedeniyle mutlak kendini dölledikleri için yabancı döllenme
hemen hemen hiç görülmemektedir. Bu nedenle izolasyona gerek kalmadan yan yana
yetiştirme yapılarak güvenle tohum alınabilir.


Tohum

Fasulye tohumları baklalar içinde meydana gelir. Çeşide göre baklalar içerisinde 410 arasında değişen tohum bulunur.
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Tohumlar beyaz, bej, koyu bej, siyah, kahverengi, kırmızı lekeli renklerde olmak
üzere çeşitler arasında çok değişik tiplere rastlanır. Sırık fasulye çeşitlerinde daneler yer
fasulyelerine oranla biraz daha iridir.
Tohum iriliği çeşitlere ve bakım şartlarına bağlı olarak büyük değişiklik gösterir. 3-6
adedi 1 gr gelen tohumlar yanında adedi 3-4 gr gelen tohumlara sahip çeşitler de vardır.

Resim 2.63: Fasulye çiçeği

Resim 2.64: Fasulye tohumu

2.5.2.Bezelye

Meyve
Bezelyede meyveler bakla şeklindedir. Döllenmeden sonra taç yaprakların dökülmesi
ile meyve üzerinde sadece çanak yapraklar kalır. Meyve bir kaç gün içinde hızla gelişir.
Bakla iki parçalı ve simetriktir.
Bezelye meyveleri çeşitlere bağlı olarak değişik uzunluklarda, değişik genişliklerde,
düz veya kıvrık, küt uçlu veya sivri uçlu olabilirler. Meyvelerin (baklaların) boyu 3-15 cm,
eni ise 0.5-2.5 cm arasında değişir. Baklalar taze iken renkleri açık yeşilden koyu yeşile
kadar değişkendir. Olgunlaşan baklalarda renk açık sarıdan kahverengiye kadar değişir.

Resim 2.65: Bezelyede meyve (bakla) ve bakla içinde danelerin dizilişi
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Gövde

Bezelyede gövde boğum ve boğum aralarından meydana gelir. Gövdenin dallanması
ve kardeşlenmesi toprak altındaki ilk iki boğumdan olmaktadır. Gövdenin içi boş ve
dayanıksızdır. Enine kesiti yuvarlaktan köşeliye kadar değişir. Boğum araları gövdenin dip
kısmında kısa, uç kısma doğru daha uzun ve ince yapıdadır. Çeşitlere göre boğum sayısı
değişir. Gövde boyu bazı çeşitlerde 15 cm'ye kadar düşmekte, sırık çeşitlerinde ise 200
cm'nin üzerine çıkabilmektedir. Gövde bodur çeşitlerde dik durur. Sırık çeşitlerde ise dik
duramaz ve yere yatar. Genellikle tarla bezelyelerinde boğum araları kısa, sırık
bezelyelerinde uzundur.


Kök

Bezelyede başlangıçta ana kazık kök ve daha sonra bu kökten yanlara doğru ikincil
kazık kökler gelişir. Bu köklere bağlı olarak oldukça iyi gelişen bol miktarda saçak kökler
oluşur. Kök sisteminin büyük bir çoğunluğu toprak yüzeyine yakın bulunur. Köklerin % 7080'i 20 cm'lik toprak derinliğinde ve 50-80 cm yanlara doğru yayılmış şekilde bulunur.


Yaprak

Bezelye yaprağı bileşik yaprak yapısında olup yaprak ekseni, kulakçıklar, yaprakçıklar
ve sülüklerden oluşmaktadır. Yaprak ekseni (sapı) üzerinde kulakçık, genellikle 2-4 çift
karşılıklı yaprakçık ve uç kısımda 2-7 arasında değişen dallanmış sülükler bulunur.
Kulakçıkların şekli ve rengi çeşitlere göre farklılık gösterir.


Çiçek

Bezelyede çiçeklenme boğum sayısı ile bağlantılıdır. İlk çiçekler gövdedeki boğum
sayısının yarısından sonra başlar. Çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler bazı
çeşitlerde gövdenin ikinci yarısının üstünde, bazı çeşitlerde ise sürgün uçlarında meydana
gelir. Çiçekler tek tek oluşabileceği gibi salkım şeklinde 2-5 adet çiçek bir arada olarak da
meydana gelebilir. Salkımdaki çiçek sayısı kalıtsal bir özellik olduğu gibi çevre koşullarına
da bağlıdır.

Resim 2.66: Bezelyede çiçek
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Tohum

Bezelye meyvesinde (bakla) 1-10 arasında değişen tohum bulunur. Bu tohumlar
değişik şekillerde oldukları gibi meyve içindeki dizilişlerine göre de şekil alabilirler.
Olgunlaşmamış daneleri ile olgunlaşmış daneleri arasında şekil bakımından farklılıklar
vardır. Olgunlaşmamış tohumlar genellikle yuvarlak veya köşeli olduğu hâlde, yer
bezelyelerinde olgunlaşmış tohumlar buruşuk ve köşelidir.
Bezelyede tohum rengi beyaz-sarı, sarı, sarı-pembe, sarı-portakal, sarı-yeşil, yeşil,
koyu yeşil ve açık kahverengidir. Bezelyede koyu yeşil, yuvarlak ve küçük daneli olanlar
konserve sanayinde tercih edilir.

Resim 2.67: Bezelye tohumu

2.6. Meyveleri Yenen Sebze Türleri
Meyveleri yenen sebze türleri içerinde domates, biber, kavun, karpuz, hıyar, kabak ve
patlıcan yer almaktadır.

2.6.1. Domates


Genel görünüşü

Domates uygun koşullarda oldukça fazla dallanan ve dik büyüyemeyen bir sebzedir.
Sera yetiştiriciliğinde “sırık domatesi”, tarla ve bahçe yetiştiriciliğinde ise “yer domatesi”
şeklinde yetiştirilir.


Meyve

Meyvenin rengi çeşide göre değişir. Başlangıçta yeşil olan meyve zehirli bir alkoloid
olan solanin içerir. Meyve olgunlaştıkça sarı, pembe, mor, açık veya koyu kırmızı gibi
değişik renkli olur. Domatesin rengi meyve kabuğu ile et renginden meydana gelir.
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Meyve genellikle 2’den 9’a kadar değişen karpelden (bölüm) meydana gelir.

Resim 2.68: Değişik tipte domates meyveleri



Gövde

Otsu olan gövde fide devresinde yuvarlak ve tüylü, yaşlandıkça odunsu ve köşeli
yapıdadır. Gövdenin otsu yapıda olması, kök boğazının zayıf olması, oluşan fazla sayıdaki
meyvenin ağırlığını gövdenin taşıyamaması, kök sisteminin toprak üstündeki yüke karşı
tutunma görevini yapacak durumda olmaması nedeni ile gövde dik büyüyemez.
Domates çok dallanır. Gövde belirgin olmayan boğum ve boğum aralarından oluşur.
Boğumlarda yapraklar, gövde ve yapraklar arasında ise pratikte koltuk adı verilen sürgünler
meydana gelir. Bir çiçek salkımı üzerindeki yaprak koltuğundan tekrar yan sürgün meydana
gelir. Bu nedenle sırık domateslerde ve serada domates yetiştiriciliğinde bu koltukların
alınması gerekir.
Domates boyu çeşide ve yetişme koşullarına göre değişir. Çeşitlerin sırık ve yer çeşidi
olmasına bağlı olarak boylanma 50-200 cm arasında olur. Bununla birlikte bazı uygun
yetiştirme koşullarında sırık domateslerin 2 m’nin üzerinde boylandığı da görülmektedir.

Resim 2.70: Sırık domates

Resim 2.69: Yer domatesi
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Kök
Domates gövdesi toprakla temas ettiği yerden saçak kök meydana getirme özelliğine
sahiptir. Bu nedenle bitkinin topraktan daha çok yararlanması için gövde toprak içine
yatırılarak veya kök boğazı nemli topraklarla doldurularak yeni kök gelişmesi sağlanır. Bitki
köklerinin %70-75 gibi bir kısmı toprağın 0-25 cm derinliğinde yer alır. Geriye kalan kökler
de bu derinlikten daha aşağılarda yer alır.


Yaprak

Domates yaprağı bileşik yapraktır. Yaprağın üst yüzeyi yeşilin değişik tonlarında, alt
yüzeyi ise mavimsi kül rengindedir.


Çiçek

Domateslerde çiçekler salkım şeklinde olur. Çiçek salkımları gövde ve yan dallar
üzerinde ana yapraklarında, çeşit karakterine göre her 2-4 yaprakta bir ve yine büyük bir
çoğunlukla üstteki yaprağa yakın bir yerde meydana gelir. Domateste ilk çiçek salkım
tomurcuğunun oluşum yeri çeşitlere göre farklılık gösterir. Bazı çeşitlerde 6-7. boğumdan
sonra bazılarında ise 2-3. boğumdan sonra görülür.
Domates çiçekleri erseliktir. Domateslerde kendi kendine döllenme hâkim olmasına
rağmen, erkek ve dişi organın çiçek üzerindeki durumlarından kaynaklanan bazı problemler
nedeni ile % 1-5 oranında yabancı döllenme olabilir.

Resim 2.71: Domates çiçeği



Tohum

Domates tohumları çekirdek evleri içerisinde değişik şekillerde sıralanmış veya
kümelenmiş şekilde bulunur. Karpel sayısı arttıkça tohum sayısı da artar. Etli meyveli
domateslerde tohum sayısı azdır.
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Resim 2.72: Domates meyvesi içerisinde tohum

2.6.2. Biber


Meyve

Meyve şekilleri oldukça farklıdır. Bundan dolayı botanik sınıflandırmada biberler 5-10
gruba ayrılır. Genel olarak biberleri uzun tipli ve yuvarlak tipli meyveler olarak iki gruba
ayırmak mümkündür. Meyvelerin et kalınlığı da farklıdır. Bunun yanında biberler acı, az acı
ve tatlı diye üç gruba ayrılır. Başlangıçta meyve eti rengi yeşil veya beyazımsı-sarıdır. Tam
olgun meyvede renk beyaz, sarı, kırmızı, koyu kırmızı, mor ve morumsu siyahtır. Biber
meyvelerinin boyları ve çapları çeşitlere göre büyük farklılık gösterir. Uzun sivri biberlerde
meyve boyu 20-30 cm, çap ise 1-3 cm arasında değişir. Konik biberler 10-20 cm boya, 2-4
cm çapa; dolmalık biberler ise 3-10 cm boya, 3-8 cm arasında değişen çapa sahiptir.

Resim 2.73: Değişik tipte biber meyveleri
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Gövde ve dallar

Gövde dik olarak büyür. Başlangıçta otsu yapıda olan gövde, zaman ilerledikçe
odunsu bir yapı kazanır. Buna rağmen en ufak bir darbede kırılır. Gövde boyu çeşit
özelliğine göre 0.50-1.80 m’dir. Bir bitkide dallanma çok farklık gösterir. Ana gövdede 4-6
yan dal görülür. Dallanma gövdenin toprak üstünden itibaren 2 veya 3. boğumdan hemen
sonra başlar. Bu yan dallar üzerinde vejetasyona bağlı olarak her yaprak koltuğunda yeni yan
dallar oluşur. Bazı bitkiler dik ve uzun, bazıları yayvan taçlıdır.

Resim 2.74: Biber gövde ve dalları



Kök

Tohum çimlendikten sonra kazık bir kök, 3-5 cm büyüdükten sonra kök boğazına
yakın bir yerden yan kökler meydana gelir. Bitkinin büyümesi ilerledikçe kazık kök ile yan
kökler arasındaki fark kaybolur ve bitki bol köklü bir görünüm kazanır. Düzenli sulandıkları
zaman, köklerin % 70-80’i 40-60-cm’lik bir toprak derinliğinde gelişir.

Resim 2.75: Biber kökü



Yaprak

Biberlerde yapraklar büyük bir çoğunlukla uzuncadır. Uçları sivri veya oval, kenarları
genellikle düzdür. İri dolmalık çeşitlerde yapraklar, sivri biberlere göre daha geniş ve daha
büyüktür. Aynı zamanda dolmalık biberlerin yaprakları, sivri biberlere göre daha açık yeşil
renktedir. Gövde ucunda ilk çiçek oluşuncaya kadar 8-15 adet yaprak oluşur.
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Resim 2.76: Biber yaprağı



Çiçek

Çoğunlukla beyaz renkli, az oranda menekşe renklidir. Çiçekleri er dişidir
(hermafrodit). Beş adet yeşil renkli çanak, beş adet beyaz taç yaprak, beş adet erkek organ ve
3-5 karpelli bir dişi organ bulunur. Çiçekler yaprak koltuklarında oluşur. Her yaprak
koltuğunda çoğu kez bir adet, nadiren 2-3 adet çiçek görülür.
Biberler, kendine döllenme yanında % 3-30 oranında yabancı döllenmeye rastlanır.
Bunun nedeni de erkek ve dişi organın farklı zamanlarda döllenme olgunluğuna gelmesidir.

2.6.3.Kavun


Meyve

Kavunlarda meyve şekli büyük varyasyonlar gösterir. Bu meyve şekilleri her çeşitte
diğerinden farklılıklar gösterir. Kavun meyveleri yuvarlak, basık-yuvarlak, uzun-yuvarlak,
oval ve yumurta biçiminde olabilir. Meyveler düz veya alacalı renktedir. Düz renkli kavun
meyveleri beyaz, yeşil, sarı ve koyu yeşil üzerine değişik renkte benekler veya çizgiler
şeklinde olabilir.
Meyve kabuğu inceden başlar, kalın kabuğa kadar değişim gösterir. Kabuk içi rengi
beyaz, yeşil, sarı, turuncu ve kiremit kırmızısıdır. Meyve eti rengi ise beyaz, yeşil, sarı ve
turuncudur. Meyve eti çok sert susuz olanlar yanında çok sulu gevşek olanlara da rastlanır.
Meyve eti çok tatlıdan tatsıza; çok aromalıdan aromasıza kadar değişiklik gösterir.
Meyvede çekirdek evi boşluğu büyükten küçüğe doğru değişir. Çekirdeklerin meyve
etine bağlantılı ya da gömülü olanlarına da rastlanır.
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Resim 2.77: Değişik tipte kavun meyvesi


Gövde ve dallar
Kavunlarda ana gövde budanmaz ise 1-2 m’ye kadar boy alır. Yan dalların uzunluğu
ise 2-3 m bazen 5 m ’ye kadar uzayabilir. Kavun bitkisinin gövdesi başlangıçta otsu yuvarlak
ve üstü sert tüylerle kaplıdır. Normal bir bitkide budama yapılmaz ise 3-6 adet dal meydana
gelir. Gövde de renk yeşilden koyu yeşile kadar değişim gösterir. Gövde üzerinde ince ve
uzun sülükler bulunur.


Kök

Kavunlarda kök sistemi uygun toprak ve yetiştirme koşullarında toprak yüzeyine
yakın olarak gelişir. İyi hazırlanmış elverişli toprak koşullarında oldukça yüzeysel olarak
gelişir. Tohumlar çimlendikten sonra başlangıçta 20-30 cm derinliğe inen kazık kökler
gelişir. Daha sonra yan kökler oluşmaya başlar. Köklerin %70-75’i 40-50 cm derinlikte
toplanmıştır.
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Yaprak

Yaprakları oldukça iridir. Yaprakların şekli yuvarlak veya kısmen kalp şeklinde fazla
girintili ve çıkıntılı olmayan 5 köşelidir. Yaprakların alt ve üst yüzü tüylüdür. Yaprak
kenarlarında keskin dişler bulunur. Yaprakların renkleri yeşil ve koyu yeşile kadar değişir.
Yaprak sapı uzun ve ortası olukludur. Sap enine kesildiğinde yuvarlaktır. Sap üzerinde tüyler
bulunur.


Çiçek

Parlak sarı renkte ve beşlidir. Dişi çiçeklerde üç tepecik vardır. Kavun ve kısmen de
karpuzlarda biyolojik bakımdan çiçekler büyük bir çoğunlukla “andromonik” karakterdedir.
Yani aynı bitki üzerinde fakat ayrı yerlerde erkek ve erselik çiçekler teşekkül etmektedir.

Resim 2.78: Kavun çiçeği



Tohum

Kavun tohumları şekil bakımından ilk bakışta hıyar tohumlarına benzer olsa da biraz
daha iridir. Tohumlar düz, uzun, oval-elips şekilli, parlak, genelde sarı ve koyu sarı
renktedir. Bir gramda 20-50 adet tohum bulunur.

Resim 2.79: Meyve içinde kavun tohumları

89

2.6.4.Karpuz


Meyve

Karpuz meyveleri yuvarlak, oval ve uzun şekillerde olabilir. Ayrıca karpuzlar;
büyüklüklerine ve renklerine göre de sınıflandırılırlar. Karpuzun meyve eti sert, yumuşak, az
veya çok liflidir. Meyve etinin rengi beyaz, açık sarı, sarı, pembe, kırmızı renge kadar
değişim gösterebilir. Olgun bir karpuz meyvesinin ortalama % 30-35 kadarı atılmakta ve geri
kalan kısmı değerlendirilmektedir.

Resim 2.80 : Karpuz meyvesi


Kök
Karpuz kökleri uygun toprak şartlarında özellikle sulama yapılmayan yerlerde oldukça
derine iner. Karpuz köklerinin % 40-60‘lık kısmı 20-30 cm derinlikte yayılıp gelişirler.

Gövde ve dallar
Karpuz gövdesi dik olarak büyümeye uygun olmadığından toprak yüzeyinde sürünücü
olarak büyür. Ana gövde kendi hâline bırakılırsa 100 cm boy alınca dip kısmındaki yaprak
koltuklarından yan sürgünler meydana gelir. Yan sürgünler daha hızlı büyür ve ana sürgünün
boyunu geçer. Ana gövde üzerindeki yan sürgün sayısı 4-6 arasında değişir.

Resim 2.81 : Karpuz gövdesi
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Yaprak

Karpuz yaprakları dilimli, parçalı, oymalı, loplu ve üzerleri adeta süslenmiş vaziyette
hafif damarlı bir görünümdedir. Genelde beş parçalı üst kısmı düz ve parlaktır.


Çiçek

Karpuzlarda çiçekler biyolojik bakımdan hıyarlarda olduğu gibi genellikle monoik
(tek evcikli) yapıdadır. Hıyar ve kavunlarda görülen andromonik ve ginomonoik çiçek
yapılarına karpuzlarda da rastlanabilir.

Resim 2.82: Karpuz çiçeği

2.6.5.Hıyar


Meyve

Meyve uzunlukları, çeşit karakterine göre çok değişir. Örneğin kornişon tipi turşuluk
hıyar çeşitlerinde 5-6 cm iken seralarda yetiştirilen parthenocarp (yani tohumsuz meyve)
çeşitlerde genellikle 15-35 cm kadar olmaktadır.
Meyvenin uç kısmı memeli veya küt yuvarlak olabilir. Meyvelerin enine kesiti
yuvarlak, üçgen ve dörtgen olabilir. Bazı durumlarda meyve içinde boşluklar oluşur. Meyve
kalitesi açısından meyve içi boşluğu istenilmeyen bir durumdur.
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Resim 2.83: Değişik tipte hıyar meyveleri



Kök

Toprak nemini çok sevdiğinden kökler derine gitmez ve toprağın üst tabakalarında
bitkinin gelişme durumuna göre 50-100 cm kadar yanlara yayılır.
Ana kök, kazık kök olup ortalama 5-10 cm uzunluğundadır. Ana kökten bol miktarda
yan kökler meydana gelir. Yan köklerin büyümesi ve dallanmasıyla kök, saçak kök
görünümü alır.


Gövde ve dallar

Hıyar gövdesi sürünücü ve tırmanıcı karakterde köşeli ve tüylüdür. Gövde yan
kolların, yaprakların ve meyvelerin ağırlığını taşıyacak ve dik duracak güçte değildir. Gövde
ve yan kollar üzerinde meydana gelen sülükler yardımıyla çevrede bulunan bitki veya
nesneye sarılarak yukarı doğru tırmanır.
Boğumlarda yapraklar ve sülükler bulunur. Yaprak koltuklarından yan dallar çıkar.
Dişi ve erkek çiçekler, boğumlarda yer alan yaprak koltuklarından meydana gelir.
Ana gövde üzerinde 4-6 adet birinci derecede; yan dal ve yan dallar üzerinde de 4-6
adet ikinci derecede yan dallar meydana gelir. Bitkinin ana gövdesi tarla koşullarında 1-3
m’ye kadar uzayabilir.
Ana gövde ve yan dallar köşeli, dikenli ve tüylüdür. Gövde rengi taze iken yeşil ve
koyu yeşil, daha sonra sarı yeşil, açık sarı ve sarıdır.
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Resim 2.84: Sırık hıyarda gövde ve dallar



Yaprak

Yapraklar, çeşit özelliği ve yetiştirme ortamına bağlı olarak büyür. İri olan yaprakları
koyu yeşil renkte, uçları hafif sivri, kenarları dilimli ve üzeri tüylüdür. Nemli ve ılık bir
ortamda, toprakta suyun istenilen düzeyde bulunması hâlinde, 25-30 cm genişliğinde yaprak
oluşur. Kurak koşullarda yapraklar küçülür. Yaprak kenarları düz veya dişlidir. Dişli
olanlarda dişler belirgin veya az belirgindir. Diş uçları sivri, yuvarlak veya küttür.
Yaprakların üst yüzeyi düz ve parlak, alt yüzeyi ise dalgalı, mat ve tüylüdür. Bazı çeşitlerde
yaprakların üzerinde dikenler olabilir. Yaprak genelde narindir. Kolayca parçalanır.
Yapraklar yaşlanınca özümleme yeteneğini kaybeder. İşe yaramayan bu yapraklar, bitkinin
besin maddelerine ortak olur ve sömürücü bir organ hâline gelir.
Sülükler, botanik bakımdan dumura (değişime) uğramış yapraklardır. Bitkinin bir yere
tutunmasını, sarılmasını ve böylece tırmanıcı özellik kazanmasını sağlar.


Çiçek

Bir bitki üzerinde tek veya birden fazla olmak üzere erkek ve dişi çiçekler farklı
yaprak koltuklarından çıkar. Erkek çiçekler, dişi çiçeklerden önce meydana gelir. Erkek ve
dişi çiçekler, kademeli bir şekilde gövde üzerinde sıralanır. Genellikle dişi çiçekler yan
dallar üzerinde meydana gelir. Ana gövde üzerinde dişi çiçeklerin görülme oranları daha
azdır. Bu yönden ana gövde de uç alma yapılarak bitkide yan dalların artırılması teşvik
edilir.

Resim 2.85: Hıyar çiçeği
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2.6.6.Kabak


Meyve

Kabaklarda meyvelerin şekil, irilik, renk, dilimlik ve et karakterleri bakımından
çeşitler arasında çok önemli farklılıklar vardır. Sakız ve girit kabaklarının bulunduğu yazlık
uzun çeşitlerde meyveler sebze olarak değerlendirildiği normal hasat devrelerinde 10-25 cm
uzunlukta ve 3-10 cm çapındadır. Bu kabak çeşitleri tohumluğa bırakıldığında 30-50 cm
uzunluğa 10-15 cm çapa sahip olabilmektedir.


Gövde ve dallar

Yazlık kabak çeşitlerinde gövde dik ve yarı yatık olarak büyür. Bitki 50-100 cm’lik bir
çap içinde toplu görünümdedir. Gövde üzerinde sert dikenler ve tüyler bulunur. Yazlık
kabaklarda ana gövdenin kolsuz ve kısa olması istenir. Yazlık kabaklar içerisinde kollu
olarak gelişen formlara rastlansa da bu formlar ekonomik önem ifade etmez.
Kışlık kabaklarda gövde toprak üzerinde yayılır. Toprak üzerinde 4-6 adet yan dal
meydana gelir. Kollar 2-3 m’ye hatta 5-6 m’ye kadar uzanabilir. Dalların içi boştur. Gövde
ve dallar üzerinde sert dikenler bulunur.

Resim 2.86: Yazlık kabakta gövde ve dallar


Kök
Kabak tek yıllık bir kültür sebzesidir. Köklerin % 60-70’i toprağın 30 cm’lik
derinliğinde bulunur. Kışlık kabakların kökleri 1-1,5 m derinliğe kadar inebilir.

Yaprak
Yapraklar uzun bir sapla gövdeye bağlıdır. Yaprak saplarının üzeri boyuna çizgili,
oluklu, dikenli ve tüylüdür. Yaprak sapının orta kısmında derin bir kanal vardır. Yaprak
sapının içi boş ve yuvarlaktır. Yapraklar parçalı ve dikenli olabilir. Yaprak kenarları dişlidir.
Dişlerin ucu sivri veya küt olup küçükten büyüğe doğru bir değişim gösterir. Yaprak
damarları alt kısımda belirgin olup yüzlerinde dikenler bulunur.
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Resim 2.87: Yazlık kabakta yapraklar



Çiçek

Kabaklarda çiçekler ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında meydana gelir.
Hıyarlarda olduğu gibi çiçekleri monoik (tek evcikli) yani erkek ve dişi çiçekler aynı bitki
üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerdedir.

Resim 2.88: Dişi çiçek



Resim 2.89: Erkek çiçek

Tohum

Yazlık çeşitlerin çekirdekleri, iri kışlık çeşitlerinkine nazaran daha küçük ve daha
narin yapıdadır. Kabak tohumları yağ bakımından oldukça zengindir. Bazı çeşitleri % 30-40
yağ ihtiva eder.
Yazlık kabakların tohumları genellikle beyazdır. Bazen çeşit özelliğine göre siyah
veya gri tonlarında tohumlara da rastlanmaktadır. Bin dane ağırlığı 200-400 g arasındadır.
Kışlık kabaklarının tohumları, beyaz ve kurşuni renklidir. Tohumlar, yuvarlağa yakın
ve kenarları belirgindir. Bin dane ağırlığı 400-500 g’dır.
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2.6.7. Patlıcan


Meyve

Patlıcanlarda meyve şekli çeşitlere göre çok büyük değişiklik gösterir. Meyvelerde
hasat büyüklüğü ile tohumlarını olgunlaştırmış meyve büyüklüğü arasında da büyük farklar
vardır. Hasat olgunluğuna gelmiş bir meyve tohumluk olarak bırakıldığında hasat iriliğinin
4-6 kat iriliğe ve ağırlığa ulaşır. Patlıcan meyveleri uzun ince, sivri uçlu, uzun silindirik, küt
veya sivri uçlu, uzun yumurta, yuvarlak, basık yuvarlak şekilde olabilir. Bazı çeşitlerde
meyve boyu 40-50 cm büyüklük kazanabilirken bazı çeşitlerde ancak 15 cm kadar büyüklük
kazanır.
Meyve çapı uzun çeşitlerde 2-6 cm, yuvarlak çeşitlerde 8-12 cm’dir. Meyve ağırlığı
50-400 g’dır. Ağırlık yuvarlak çeşitlerde 500-1000 g’a kadar çıkar.
Meyve rengi de çeşitlere göre büyük değişiklik gösterir. Beyaz renkli meyvelere sahip
çeşitler yanında açık mor renge de rastlamak mümkündür. Bazen bu renk siyaha yakın
koyuluğa kadar ulaşabilir. Meyve başlangıçtaki parlak rengini olgunlaşma ilerledikçe
kaybeder. Meyve rengi güneşle de değişim gösterir. Çok güneş alan meyveler daha koyu
renkli olur.
Yetişme döneminde kötü koşullar liflenmeye ve odunlaşmaya neden olur. Bir bitkiden
10-30 adet hatta daha fazla meyve alınabilir.

Resim 2.90 : Patlıcan meyvesi



Gövde ve dallar

Patlıcanda gövdesi çeşit, dikim sıklığı ve yetiştirme şartlarının uygunluğuna bağlı
olmak üzere 70 cm ile 120 cm arasında boy alır. 4-5 yapraklı fide devresinden itibaren gövde
odunlaşmaya başlar. Gelişmiş bitkide gövde oldukça kuvvetlidir.
Patlıcan gövdesi çok dallanmış yapıdadır. Üzeri tüylerle kaplıdır. Gövde 4-5
boğumdan sonra dallanmaya başlar. Bir bitki üzerinde 4-8 yan dal bulunur. Bu yan dallardan
ikinci derecede yan dallar meydana gelir. Bu nedenle bazı çeşitler yayvan, bazıları toplu ve
uzun taçlıdır.

96

Resim 2.91: Patlıcanın gövde ve dalları



Kök

Tohumun çimlenmesiyle birlikte kazık kök meydana gelir. Kazık kök 3-5 cm boy
alınca kök boğazından yan kökler oluşur. Kazık kök 8-15 cm boy aldıktan sonra çatallanır ve
kazık kökün uzunlamasına büyümesi durur. Bu devreden sonra yan kökler gelişir.

Resim 2.92: Patlıcan kökü



Yaprak

Yapraklar, çeşitlere göre büyük farklılık gösterir. Çeşitlerin çoğunda yaprak tek parça,
kenarları düz, oval veya sivri uçlu olduğu hâlde bazı çeşitlerde yapraklar parçalı yapıdadır.
Hemen tüm patlıcan çeşitlerinde yaprak damarları belirgin ve yaprakların alt yüzeyi belirgin
olmak üzere tüylüdür.
Yaprak rengi de çeşitlere göre büyük değişiklik gösterir. Sadece yeşil renkli gövde ve
yapraklara sahip çeşitler yanında koyu mor renkli yaprak meydana getiren çeşitler de vardır.
Bazı çeşitlerde yaprak ve yaprak sapının rengi, farklı koyulukta mor renkli olabilmektedir.
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Yaprak büyüklükleri de çeşitlere göre önemli değişiklik gösterir. Genelde ise iri
meyveli patlıcan çeşitleri daha iri yaprak meydana getirir.

Çiçek
Patlıcan çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir. Patlıcan çiçekleri gövde üzerinde
genellikle 4 ve 5. yapraktan sonra meydana gelir.
Patlıcan çiçekleri altılı yapıdadır. Çiçekler 6 adet taç yaprak, 6 erkek organ ve bir dişi
organ taşır. Çanak yapraklar başlangıçta taç yaprakları içine alacak şekilde kapalı
durumdadır. Çiçek açıldıktan sonra taç yapraklar hızla gelişir ve çanak yaprakların 2-3 katı
büyüklük kazanır.
Kendine döllenme %60-80 oranındadır. Çeşitlerde çiçek açılmasından hasat
olgunluğuna kadar geçen gün sayısı farklılık gösterir. Bu süre 18 ile 30 gün arasında değişir.
Çiçek yapısına bağlı olarak yabancı döllenme oranı % 2 ile % 48 arasında değişmekte ve
ortalama yabancı döllenme oranı % 6 olarak verilebilmektedir.

Resim 2.93: Patlıcan çiçeği



Tohum

Patlıcan meyveleri hasat edilmezlerse hızla gelişir ve olgunlaşır. Olgunlaşan
meyvelerde renk kahverengiye döner. Meyvelerin üzerinde yüzeysel çatlaklar oluşur ve
meyve sertleşir. Meyvedeki tohum sayısı çeşitlere göre değişir.
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Patlıcan aynı anda 2-3 adet meyvesini tohum alacak şekilde olgunlaştırabilmekte ve
bu meyvelerden bitki başına 7-8 bin bazen daha fazla sayıda tohum elde edilebilmektedir.

Resim 2.94: Patlıcan tohumu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki
gerçekleştiriniz.

işlem

basamaklarını

İşlem Basamakları

 Sürgünleri ve soğanları yenen sebze
türlerinin özelliklerini tespit ediniz.

 Yeşil aksamı ve yaprakları yenen
sebze türlerinin özelliklerini tespit
ediniz.

 Çiçek ve çiçek tablası yenen sebze
türlerinin özelliklerini tespit ediniz.

 Kök ve yumruları yenen sebze
türlerinin özelliklerini tespit ediniz.

 Kuru ve taze tohumları yenen sebze
türlerinin özelliklerini tespit ediniz.

 Meyveleri yenen sebze türlerinin
özelliklerini tespit ediniz.

takip

ederek

uygulama

faaliyetini

Öneriler
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin kök, gövde, dal ve
yapraklarını inceleyiniz.
 Sebze türlerinin çiçeklerine yakından bakınız.
 Sebze kataloglarına bakınız.
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 Sebzecilikle ilgili resim ve video görüntüleri
bulunuz.
 Sebzecilikle ilgili web sayfalarını inceleyiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
A-

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1-

Marulda yaprakların ……….. veya ………… oluşu ile yaprak rengi önemli birer
ayırıcı faktördür.

2-

Ispanak ………..gün bitkisidir. Gün uzunluğu ………… saatin üstüne çıktığında
çiçeklenme başlar.

3-

Pırasada en kuvvetli gelişen organlar ……………dır.

4-

Terenin gövdesi toprak seviyesinde, …………şeklinde ve ……….. renklidir.

5-

Maydanozda yapraklar …………. ve ……….. olmak üzere 2 formdadır.

6-

Lahanalar …………çiçek yapısına sahiptir.

7-

Brüksel lahanasının gövdesi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru uzun saplı …………ve
küçük………….. taşır.

8-

Enginarın ……………..organları bir yıllıktır.

9-

Karnabaharın yaprakları baş lahananın yapraklarına benzer. Ancak genellikle biraz
daha …………ve …………….dur.

10-

Patates yaprakları ……………..yaprak şeklindedir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Meyve tür ve çeşitlerinin dış görünüşlerini ayırt ettiniz mi?
Meyve türlerine ait çeşitlerin ayırt edici özelliklerini öğrendiniz mi?
Meyve türlerinin kök yapılarının ne kadar toprak derinliğe indiğini
biliyor musunuz?
Meyve türlerinin odun ve meyve dallarını ayırt edebiliyor musunuz?
Meyve türlerinin göz yapılarını ayırt edebiliyor musunuz?
Meyve türlerinin çiçek özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Meyve türlerinin meyve yapılarını ayırt ettiniz mi?
Meyve türlerinin döllenme biyolojilerini öğrendiniz mi?
Sebze türlerinin dış görünüşlerini ayırt ettiniz mi?
Sebze türlerinin kök yapılarının ne kadar toprak derinliğe indiğini
biliyor musunuz?
Sebze türlerinin gövde ve dallarını ayırt edebiliyor musunuz?
Sebze türlerinin yetişme zamanlarını biliyor musunuz?
Sebze türlerinin çiçek özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Sebze türlerinin meyve yapılarını ayırt ettiniz mi?
Sebze türlerinin döllenme biyolojilerini öğrendiniz mi?
Sebze türlerinin tohumlarını ayırt edebiliyor musunuz?

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

Çiçek tablasının
Çalı

Tek veya 2-15
Gri
12-30 ve 5-8
Tek
30 m

Asmaya
Pazarlama
Turunç, Altıntop, Limon,
Portakal, Mandalina

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

Düz veya kıvırcık
Uzun, 12
Yapraklar
Rozet şeklinde ve yeşil
Düz ve kıvırcık

Erselik
Yapraklar, başları
Toprak üstü
Dar ve uzundur
Bileşik
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