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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye tahıllar, endüstri, baklagil, çayır-mera ve
yem, ilaç ve baharat bitkilerini tanımak ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Literatürü dikkate alarak tahıl türlerine göre tahılları
ayırt edebileceksiniz.
2. Literatürü dikkate alarak endüstri bitkisi türlerine göre
endüstri bitkilerini ayırt edebileceksiniz.
3. Literatürü dikkate alarak baklagil bitkisi türlerine göre
baklagil bitkilerini ayırt edebileceksiniz.
4. Literatürü dikkate alarak çayır-mera ve yem bitkisi
türlerine göre çayır, mera ve yem bitkilerini ayırt
edebileceksiniz.
5. Literatürü dikkate alarak tıbbi ve aromatik bitki
türlerine göre tıbbi ve aromatik bitkileri ayırt
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
sera, laboratuar, atölye)
Donanım: Bitkiler, üretim ortamları, üretim materyalleri,
üretim alet-ekipmanları, bilgisayar, projeksiyon, internet.

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

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünyada ve Türkiye’de yıldan yıla hızla artan insan ve hayvan varlığının besin
maddelerini karşılama sorunu, tarla bitkilerine ayrı bir önem kazandırmaktadır. Dünyadaki
hızlı nüfuz artışı dikkate alındığında tarla bitkilerinin gereksiniminin ve öneminin her geçen
gün daha da artacağı kolayca anlaşılır.
Tarla bitkileri, insanların olmazsa olmaz kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve
tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir.
Tarla bitkileri, tarlada yetiştirilen, genelde otsu yapılı ve tek yıllık ve bazen çalımsı
veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik baklagiller,
endüstri bitkileri ve yem bitkileri olarak dört ana grupta toplanır. Ayrıca hayvan
beslenmesinde kullanılan doğal ve yapay oluşturulmuş çayır ve meralar da tarla bitkileri
içerinde yer alır.
Bu modül ile tarla bitkilerinin tür ve çeşitlerini ve bunlara ait genel özelliklerin neler
olduğunu öğrenecek ve temel ilkelerini kavrayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatürü dikkate alarak tahıl türlerine göre tahılları ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Serin iklim tahıllarının kullanım alanlarını araştırınız.



Sıcak iklim tahıllarının kullanım alanlarını araştırınız.

1. TARLA BİTKİLERİ
1.1. Tarla Bitkilerinin Tanımı ve Önemi
Tahılların tümü buğdaygiller (Gramineae=Poaceae) familyasına giren bitkilerdir. Tahıl
cinslerinden buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale serin iklim tahıllarını; çeltik, mısır, koca
darı, kum darı, cin darı ve kuşyemi ise sıcak iklim tahıllarını oluşturur.
İnsan beslenmesinde günlük ekmeğin ham maddesi olan tahıllar, hayvan beslemede ve
endüstride yaygın biçimde kullanılır. Dünyada tahıl ekim alanı yaklaşık 674,3 milyon hektar,
tahıl üretimi ise 2.075 milyon ton dolayındadır.
Tarla tarımı; güneş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakları kullanarak insan ve
hayvan beslenmesi için elzem olan protein, karbonhidrat ve yağ gibi birincil; alkaloit,
terpenoit ve fenolik maddeler gibi ikincil temel organik metabolitlerin üretimini
gerçekleştirme bilimi ve sanatıdır.
Tarımsal üretim kaynakları bitkisel ve hayvansal olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır.
Bitkisel üretim kaynaklarının en başında tarla bitkileri gelir. Çünkü insanların olmazsa olmaz
kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde
karşılayan en önemli ürünler tarla bitkileridir.

Resim 1.1: Serin iklim tahıllarında tane
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Tarla bitkileri; tarlada yetiştirilen, genellikle otsu yapılı, tek yıllık ve bazen çalımsı
veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir.

1.1.1. Tarla Bitkilerinin Sınıflandırılması
Tarla bitkileri ürün gruplarına göre; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve
yem bitkileri olarak dört ana grupta toplanır.
Serin İklim Tahılları
Sıcak İklim Tahılları
Serin Mevsim Baklagiller
Yemeklik Baklagiller
Sıcak Mevsim Baklagiller
Yağ Bitkileri
Lif Bitkileri
Endüstri Bitkileri
Nişasta-Şeker Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Buğdaygil ve Baklagil
Çayır-mera
ve
Yem
Yem Bitkileri
Bitkileri
Çayır ve Meralar
Tahıllar

TARLA BİTKİLERİ

Tablo 1.1: Tarla bitkilerinin ürün gruplarına göre sınıflandırılması

Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan doğal ve yapay oluşturulmuş çayır ve meralar
da tarla bitkileri içerinde yer alır.
Ergonomik özelliklerine göre tarla bitkileri; tahıllar, tane baklagiller, lif bitkileri, yağ
bitkileri, şeker bitkileri, kök ve yumru bitkileri, kauçuk bitkileri, enerji bitkileri, tıbbi ve
aromatik bitkiler, baharat ve keyif bitkileri, yem bitkileri gibi birçok alt gruplarda
sınıflandırılır.
Serin İklim Tahılları
Sıcak İklim Tahılları
Serin Mevsim Baklagiller
Sıcak Mevsim Baklagiller
Yağ Bitkileri
Lif Bitkileri
Nişasta Bitkileri
Şeker Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Baklagil Yem Bitkiler
Buğdaygil Yem Bitkileri

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale
Mısır, Çeltik, Sorgum, Darılar, Kuş yemi
Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye
Fasulye, Börülce
Soya, Kolza/Kanola, Ayçiçeği, Yer fıstığı, Susam, Aspir,
Keten, Ketencik, Crambe, Hint yağı, Jatropha, Jojoba, vd.
Pamuk, Keten, Kenevir, Kapok, Jüt, Rami, Hibiskus, vd.
Patates, Tatlı patates, Yer elması, Kassava, Taro, vd.
Şeker pancarı, Şeker kamışı, Şeker darısı
Tütün, Haşhaş, Çay, Anason, Kimyon, Rezene, Kişniş,
Nane, Oğul otu, Kekik, Ada çayı, Şerbetçi otu, Safran,
Kırmızıbiber, Kapari, Yağ gülü, Lavanta, Defne, Papatya,
Fesleğen, Ekinezya, Kantaron, vs.
Yonca, Korunga, Üçgül, Fiğ, Burçak, Yem Bezelyesi,
Mürdümük, vd.
Sorgum, Sudan otu, Ayrıklar, Yumaklar, Salkımlar,
Bromlar, vd.

Tablo 1.2: Tarla bitkilerinin ergonomik özelliklerine göre sınıflandırılması
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1.1.2. Tarla Bitkilerinde Ekim ve Dikim
Ekim, tohumun; belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli
bir miktarda toprağa gömülmesidir. Dikim ise; yumru, soğan, rizom, stolon, çelik, fide ve
fidan gibi üretim materyallerinin toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte ve belirli
bir sıklıkta dikilmesidir.

1.1.3. Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğinde Ekim Yöntemleri
Tarla bitkilerinde ekim yöntemleri; serpme, ocakvari ve sıraya olmak üzere başlıca üç
farklı şekil de sınıflandırılır.
Serpme ekim, daha çok küçük ve eğimli arazilerde ekim makinesinin çalışamadığı
koşullarda uygulanır.
Ocakvari ekim, daha çok patates ve yer elması gibi yumru veya soğanlarıyla üretilen
bitkilerin dikiminde ve bazı endüstri bitkilerinin ekiminde uygulanır.
Tarla bitkileri yetiştiriciliğin de en uygun ekim yöntemi sıraya ekimdir.

1.1.4. Tarla Bitkilerinde Ekim Zamanı
Her bir tarla bitkisinin kendisinden en yüksek verim ve kalitenin elde edildiği bir
ekim/dikim zamanı vardır. Bu, her şeyden önce yetiştirilecek bitkinin tür ve çeşidine,
yetiştirilecek bölgenin iklim ve toprak koşullarına bağlıdır.
Tarla bitkileri genel olarak yazlık ve kışlık olarak yetiştirilen kültür bitkileridir.
Soğuğa dayanıklı, vernalizasyon (üşüme) ihtiyacı bulunan ve genellikle uzun gün bitkileri
olan tarla bitkileri kışlık olarak güz mevsiminde, soğuğa hassas olan, vernalizasyon ihtiyacı
olmayan ve genellikle kısa veya nötr gün tarla bitkileri ise yazlık olarak ilkbaharda ekilir.
Ancak aynı türün biyolojik kışlık veya biyolojik yazlık çeşitleri bulunabilir. Bu
durumda aynı tür hem kışlık hem de yazlık yetiştirilebilir. Örneğin kolza (kanola) bitkisinin
hem biyolojik kışlık hem de biyolojik yazlık çeşitleri vardır. Ekim zamanını belirleyen en
önemli kriterlerinden birisi de yetiştirilecek bitkinin tohumlarında minimum çimlenme
sıcaklığıdır. Genel olarak kışlık çeşitler tohum yatağındaki toprak sıcaklığı en düşük
çimlenme sıcaklığının biraz üzerinde iken ekilmelidir.

1.1.5. Tarla Bitkileri Ekim Derinliği
Ekim derinliği üzerine tür ve çeşit, tohum iriliği, toprak yapısı ve tekstürü, ekim
metodu gibi faktörler etki eder. Tohum irileştikçe ekim derinliği artar, küçüldükçe azalır.
Örneğin; bakla ve mısır gibi çok iri taneli tohumlar 8-10 cm gibi derin, haşhaş gibi çok
küçük taneli tohumlar 1-2 cm gibi yüzlek ekilirler.
Tohumların iri olması, hem çimlenme oranı ve sürme gücünü artırır, hem de biraz
daha derine ekime izin verdiğinden toprak neminden daha iyi yararlanılır.
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1.1.6. Tarla Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Devreleri
1.1.6.1. Çimlenme ve Sürme
Çimlenme ve sürme kavramları aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:




Çimlenme: Belirli sayıdaki tohumun; uygun zaman, ortam, sıcaklık, nem ve
havalandırma koşullarında bırakılarak, cinsine özgü organlarını oluşturması
sürecidir.
Sürme: Güçleştirilmiş ortamdaki çimlenmedir.

1.1.6.2. Kardeşlenme (Pençeleşme)
Bir tohumdan kendilerine ait kökleri olan ve birden çok sapın oluşması olayına
kardeşlenme denir.
Kardeşlenmede amaç az tohum ekerek çok kardeş elde etmek değil, optimum sayıda
tohumu ekerek birim alandan optimum sayıda başak ve tane ürünü almaktır.
Genelde serin iklim tahılları sıcak iklim tahıllarından daha çok kardeşlenir. Serin iklim
tahıllarından en çok kardeşlenen cins arpa, sıcak iklim tahıllarından ise çeltiktir.
1.1.6.3. Sapa Kalkma (Kaleme Kalkma)
Kardeşlenmesini tamamlayan bir tahıl bitkisi eğer sapa kalkması için gereken gün
uzunluğuna da kavuşmuşsa başak taslağını oluşturur ve boğum aralarını uzatarak yukarı
doğru boyunu uzatmaya başlar ki bu devreye “sapa kalkma” adı verilir. Tahıllarda sapa
kalkmanın başlayabilmesi için öncelikle vernalizasyonun tamamlanmış olması gerekir.
1.1.6.4. Başaklanma ve Çiçeklenme
Sapa kalkma devresi ilerledikçe başak büyüyüp gelişerek sap içerisindeki şişkinlik
belirgin hale gelir. Son boğum arası oluştuğunda, başağın bayrak yaprağı kınında
oluşturduğu şişkinlik daha da belirginleşir ve kılçıklı çeşitlerde öncelikle kılçıklar yaprak
kından dışarıya çıkar ki bu devreye sakal verme adı verilir. Gelişme devresi ilerledikçe
başakçıklardan oluşan başak tamamıyla bayrak yaprağı kınından dışarıya çıkar ve bu devre
başaklanma olarak adlandırılır.
Başaklanmadan önce başakçıklar içerisinde bulunan çiçekler olgunlaşmaya başlar.
Erselik olan çiçeklerin erkek organlarının döllenme yeteneklerine sahip çiçek tozu, dişi
organlarında döllenme yeteneğine sahip yumurta hücreleri verecek olgunluğa gelmeleri
çiçeklenme olarak adlandırılır.
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1.1.6.5. Döllenme
Erkek organlarda olgunlaşan çiçek tozlarının çeşitli şekillerde çevreye yayılarak aynı
veya farklı dişicik tepesine taşınmasına tozlanma adı verilir.
Dişicik tepesine taşınan çiçek tozu çimlenir ve içerisindeki generatif çekirdekleri ile
birlikte çim borusunu, yumurta hücresine doğru uzatır. Yumurta ve endosperm hücresine ilk
yetişen iki adet generatif çekirdeğin (n) kromozomlu yumurta hücresi ve (2n) kromozomlu
endosperm ana hücresi çekirdeği ile birleşmesine ise döllenme adı verilir.

1.1.7. Tahılların Morfolojisi
Tahıllarda çiçekte dişi organın döllenmesi sonucu oluşan tane, meyve kabuğu ve
tohum kabuğunun yapışık olmasından meydana gelmiştir.
Serin iklim tahıllarında buğdayda tane çıplak, arpa, çavdar ve yulafta ise kavuzludur.
Serin ilkin tahıllarında tane iriliği tahıl cinsine ve ekolojiye bağlı olup 1000 dane ağırlığı 1545 gr arasında değişmektedir.

1.2. Serin İklim Tahılları
Dünyada tahıllara ayrılan tüm alanların yaklaşık % 47’sinde serin iklim tahılları
ekilmektedir. Serin iklim tahılları arasında buğday, dünyada en geniş ekiliş alanı bulmuş
olup, yeryüzünde işlenen toprakların yaklaşık 1/6’sını kaplamaktadır.
Tahılların yeryüzünde yaygın olmasının nedenlerinden biri en eski kültür bitkisi
olmalarıdır.
Serin iklim tahılları buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale cinslerini kapsar. Serin
iklim tahıllarında vejetatif gelişme; sıcaklık ve güneşlenmenin az, nemin çok olduğu aylarda
olur. Hepsi, çimlenme ile kardeşlenme arasındaki herhangi bir sürede (5-60 gün) ve (1-5 °C)
arasındaki sıcaklıkta (vernalizasyon) kalmalıdır. Serin iklim tahılları vernalize olmazlarsa
sapa kalkmazlar ve tohum vermezler.
Serin iklim tahıllarının yeryüzünde ekilişi ve üretimi en çok olup dünya üzerinde en
çok tarımı yapılan tarla bitkileri grubudur.
Serin iklim tahılları ilk kez kültüre alınan bitkileri kapsar. Pek çok cins, tür, çeşit ve
eko tipi vardır. Ekvatordan yüksek yayla ve dağlara, kutuplar ile 60 derece enlemlere kadar
çıkabilme ve oldukça yüksek adaptasyon esnekliğine sahiptirler.
Serin iklim tahılları dünyada ve ülkemizde geniş alanlarda yetiştirilmektedir.
Üretimlerinin kolay, taşıma ve depolama gibi özelliklerin de sade ve rahat oluşu nedeniyle
ayrı bir önem taşırlar.
Buğday ve çavdar insan besini olarak kullanılmaktadır. Yulaf yakın zamana kadar
hayvan yemi şeklinde tüketilirken, günümüzde bisküvi, çörek gibi insan beslenmesinde de
kullanılmaktadır.
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Protein oranının yüksekliğinden dolayı arpa, yeşil veya tane olarak hayvan
beslenmesinde (6 sıralı) ve yüksek nişasta-düşük protein oranından dolayı bira yapımında (2
sıralı) kullanılır.

1.2.1. Serin İklim Tahıllarının Adaptasyonu
Tahıl kültürünün tüm dünyada yaygın oluşunun nedeni; birçok ürün cinsini kapsayan
bu grup bitkilerinin çok geniş bir tür, çeşit ve eko tip zenginliği göstermesidir. Bu nedenle
tahıllar, diğer kültür bitkilerine oranla daha geniş adaptasyon alanları bulabilmiştir.
Bir kültür bitkisinin adaptasyonu denilince yörenin ekolojik koşullarına uyumu akla
gelir. Bu bakımdan, serin iklim tahıllarının adaptasyon alanı çok geniştir ve yeryüzünde
kültür bitkilerinin yayılma sınırını oluşturur.
Tahılların yetişemediği yerde başka hiçbir kültür bitkisi yetişemez.
Yükseklerde yetişebilme bakımından buğday ilk sırada gelir. Onu arpa, çavdar ve
yulaf izler. Genellikle 2000 metrenin altındaki yüksekliklerde yetiştirilen tahılların ekonomik
olmasına karşılık, Toroslar’da ve 3200 metrede buğday tarımına rastlanabilir.

1.2.2. İklim İstekleri
Serin iklim tahılları iklim istekleri bakımından geniş varyasyon gösteren bitkilerdir.
Serin iklim tahılları uzun gün bitkileri olduklarından, vegatatif gelişme devrelerinde düşük
sıcaklık, kapalı ve nispi nemi yüksek olan havalar ister. Genaratif gelişme devresinde ise
özellikle kaliteli tane alabilmek için havaların açık, güneşli ve nispi nemin düşük olması
istenir.
Kaliteli tane ürünü elde etmek için generatif devrede mutlaka Orta Anadolu Bölgesi
benzeri iklim koşullarına (sıcak, güneşli ve oransal nemi düşük) yerler seçilmelidir. Vejetatif
ve generatif devrelerde en çok nem isteyen tahıl yulaftır. Onu sırasıyla, arpa, buğday ve
çavdar izler. Serin iklim tahıllarının büyüyüp gelişebildiği sıcaklıklarda, sıcak iklim tahılları
ölürken serin iklim tahılları 0 °C’nin altındaki sıcaklıklara uzun süre dayanabilir. Serin iklim
tahılları vejetatif dönemin başında; çimlenme, kardeşlenme ile sapa kalkma arasındaki
dönemlerde 5-7 °C’de yaklaşık 2-3 ay kalmak ister.
Tahılların Çimlenme, Asimilasyon ve Toplam Sıcaklık İstekleri
Bitkiler
Çimlenme Sıcaklıkları (°C) Toplam Sıcaklık (°C)

Serin İklim Tahılları
Sıcak İklim Tahılları

Min.

Opt.

Maks.

1–4

20–25

28–32

1750–2250

8–12

30–35

36–44

2300–5000

Tablo 1.3:Tarla bitkilerinin sıcaklık istekleri
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Tohumun çimlenebilmesi için nem, sıcaklık ve havanın yeterli düzeyde olması
gerekir. Çimlenmenin başlayabilmesi için tanenin kendi ağırlığının % 35-70’i kadar su alıp
şişmesi gerekir. Bu oran çıplak tanelerde % 50-60, kavuzlularda % 70 kadardır.
Tablo 1.3’te görüldüğü gibi serin iklim tahılları 1-4 °C gibi düşük sıcaklıklarda, sıcak
iklim tahılları ise en az 8-12 ºC sıcaklıkta çimlenebilmektedir. Serin iklim tahılları 5-7 ºC’de
fotosentez yapabilirken (fotosentez yapmaya başlarken), sıcak iklim tahıllarında fotosentezin
en düşük düzeyde başlayabilmesi için 14-17 ºC sıcaklık gerekmektedir. Serin iklim
tahıllarında büyüme ve gelişmenin olabildiği düşük sıcaklıklarda sıcak iklim tahılları ölür.
Bu nedenle serin iklim tahılları genellikle kışlık, sıcak iklim tahılları ise ılıman kuşakta
yazlık ekilmek zorundadır.
Bu iki grup arasındaki bir diğer önemli fark ise serin iklim tahıllarının vejetatif dönem
başında, çimlenme-kardeşlenme dönemi ile sapa kalkma dönemi arasında fotosentez
minimumu yakınlarındaki sıcaklıklarda belli bir süre kalmak istemesidir. Bu düşük sıcaklık
süresini bulamazlar ise sapa kalkmazlar ve başak veremezler. Vernalizasyon adı verilen bu
soğuklanma isteği sıcak iklim tahıllarında yoktur.
Nem istekleri bakımından serin iklim tahılları geniş bir varyasyon gösterir. Vejetatif
ve generatif gelişme döneminde en çok nem isteyen serin iklim tahılı yulaftır. Yulaf için en
uygun yerler yıllık yağışı 700–800 mm olan yerlerdir. Bunu sırasıyla arpa, buğday ve çavdar
izler. Serin iklim tahıllarının 1 gr kuru madde oluşturmak için tükettikleri su miktarı 500-700
gr arasında değişir.

1.2.3. Toprak İstekleri
Serin iklim tahıllarının fazla toprak seçiciliği yoktur. Fakat her tahıl cinsinin en iyi
yetişebileceği en uygun toprak tipleri değişiktir. Tınlı-killi topraklar bütün tahıllar için en iyi
topraklardır.
Toprak istekleri bakımından en seçici tahıl arpadır. Yüzlek köklü olduğundan besin
maddelerinin bol ve hazır olarak, toprağın üst katlarında olmasını ister. Toprak tuzluluğuna
en dayanıklı olan yine arpadır.
Besin maddeleri isteği bakımından buğday, arpadan sonra gelir. Susuzluğa ondan daha
iyi dayanır ve bundan dolayı tınlı-kumlu ve iyi tavı olan en ağır (killi) topraklarda bile
yetişebilir.
Buğdaydan sonra gelen yulafın ise herhangi bir toprak seçiciliği yoktur ancak
yeterince nemli olmasını ister.
Çavdar, toprak ve su istekleri en az olan ve bu nedenle en son sırada gelen tahıl
cinsidir. Fakir, kumlu, bol havalı, hafif, çorak ve erozyona açık alanlardaki topraklarda
rahatça yetişir. Güçlü bir kök sistemi vardır.
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1.2.4. Serin İklim Tahıllarının Tür ve Çeşitleri


Buğday

Buğday dünyada en yaygın olarak yetiştirilen kültür bitkisidir. Sahip olduğu yüksek
adaptasyon yeteneği sayesinde her türlü ilkim ve yörede yetiştirilebilme üstünlüğüne
sahiptir. Buğday tanesi, insanlığın bir numaralı gıdası durumundadır. Dünyada besinlerden
sağlanan kalorinin % 20’si buğdaya aittir. Glütenin elastikiyeti nedeniyle ekmek yapımına
uygun rakipsiz bir bitkidir.

Resim 1.2: Buğday başağı



Arpa

Arpa, ülkemizde buğdaydan sonra en çok kültürü yapılan bitki cinsi olup kültür
bitkileri içersinde ilk kültüre alınan cinslerdendir. Günümüzde kültürü yapılan ve ekonomik
öneme sahip olan arpaların tamamı Hordeum vulgare adı altında toplanır.
Kültür arpaları başaktaki tane sayılarına göre; iki ve altı sıralı arpalar olmak üzere iki
ana grupta toplanır.
Ülkemizde yetiştirilen arpaların çoğunluğu iki sıralı arpalardır. Orta Anadolu ve geçit
bölgelerimizde iki sıralı arpa yetiştiriciliği hakimdir. İki sıralı arpa çeşitlerinin taneleri
dolgun dolayısı ile protein oranlan düşük olduğu için bira ve malt sanayi için daha uygun
çeşitlerdir.
Altı sıralı arpalarda ise başakçık ekseni üzerindeki her boğumda bulunan üç
başakçıktaki her bir çiçek tane bağladığı için taneler iki sıralı arpalara göre daha zayıftır.
Dolayısı ile altı sıralı arpalar, tanelerinde protein oranı yüksek olduğundan hayvan
beslenmesi için daha uygundur.

Resim 1.3: Arpa
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Çavdar

Çavdar; Almanya, Polonya ve Rusya’nın Avrupa kesiminde ekmeklik, öteki ülkelerde
hayvan yemi olarak kullanılır. Tanesi alkol ve viski yapımında, sapları ambalaj ve el
işlerinde kullanılır. Çavdar ekim alanı bakımından ülkemiz tahılları içerisinde saf olarak,
buğday, arpa ve mısırdan sonra dördüncü sırada yer alan bir serin iklim tahılıdır. Ülkemizde
bölgeler bazında çavdar ekim alanı olarak Orta Anadolu Bölgesi başta gelir. Ülkemizde
çavdarın en az ekildiği bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesidir. Çavdar ilk olarak kültüre
Rusya ve Trakya’da alınmıştır. Çavdar daha çok yayla iklimine uygun bir bitkidir; kara,
örtüsüz soğuklara diğer serin iklim tahıllarından daha dayanıklıdır.

Resim1.4: Çavdar tarlası



Yulaf

Yulaf, buğday ve arpaya göre oldukça yeni bir kültür bitkisidir. Dünyada kültürü
yapılan yulaflar, beyaz yulaf ve kırmızı yulaf olarak gruplandırılmaktadır. Kırmızı yulaf,
beyaz yulafa göre daha uzun bitki boyuna, daha iri salkım ve başakçıklara sahip olup
başakçık dış kavuzu ve taneleri daha koyu renktedir. Ülkemizde en fazla yulaf üretimi
Marmara Bölgesinde gerçekleşmektedir. Kocaeli ve Konya illerimizde yulaf üretim miktarı
yüksek olup en fazla verim Yalova ilinde sağlanmaktadır.


Tritikale

Tritikale bitkisi; buğday X çavdar melezinden ABD, Polonya, Kanada ve Meksika
gibi bir çok ülkede uzun süre devam eden ıslah çalışmaları sonucu marjinal, fakir tarım
alanlarından dekardan alınan verimi artırmak suretiyle hızla artan dünya nüfusunun gıda
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Tritikale elde edilmesinde yapılan
melezlemede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır.
Tritikale, makarnalık baba ebeveynden gelen özellikler ile yetersiz yağış alan kurak
tarım alanlarına iyi uyum gösterir ve diğer tahıllara göre birim alandan daha yüksek tane
verimi vermektedir. Tritikale tane ürünü olarak çoğunlukla hayvan beslenmesinde, bazen de
hasıl olarak kaba yem üretimi ve otlatma için de yetiştirilmektedir. Özellikle tanesi
kanatlıların beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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1.3. Sıcak İklim Tahılları
Tahılların serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları diye iki gruba ayrılmasında temel
neden, bu gruptaki tahıl cinslerinde iklim isteklerinin ve özellikle sıcaklık isteklerinin
belirgin biçimde değişik oluşudur.

1.3.1. Sıcak İklim Tahıllarının Adaptasyonu
Sıcak iklim tahılları kısa gün bitkisidir. Vejetatif ve generatif dönemleri arasında
sıcaklık isteği bakımından belirgin bir fark yoktur. Sıcak iklim tahıllarının adaptasyon
alanları geniştir. Bunlardan bol su isteyen ve suda yetiştirilebilen bitki cinsi çeltiktir. Darılar
eski zamanlardan günümüze verim düzeyi en düşük, stres (baskı) faktörlerinin oldukça
yoğun olduğu yerlerde yetiştirilir.
Mısır ve darılardaki nem azlığı derhal verimi düşürür. Sıcak iklim tahılları, suyu serin
iklim tahıllarından daha ekonomik kullanır. Hepsi C4 bitkisidir. Tarlada bulundukları zaman
güneş ile sıcaklığın en yoğun olmasına karşın, vejetasyon süreleri serin iklim tahıllarından
daha azdır (en çok 2-4 ay).

1.3.2. İklim İstekleri
Bu grupta en çok su isteyen çeltik vardır, onu mısır izler. En az 8-12 °C sıcaklıkta
çimlendiklerinden yazlık ekilirler.
Çimlendikten sonra düşük sıcaklıkta kalma istekleri azdır. Vejetasyon sürelerince
2300-5000 °C toplam sıcaklık isterler. 1 g kuru madde yapımında sıcak iklim tahılları 300400 g su tüketir.

1.3.3. Sıcak İklim Toprak İstekleri
Sıcak iklim tahılları toprak isteği yönünden daha seçici davranır, taban suyu yüksek
ve drenajı kötü topraklardan hoşlanmaz. Sıcak iklim tahılları yetiştiriciliği için en uygun
topraklar sıcak, tınlı organik madde ve bitki besin maddelerince zengin, drenajı, iyi
havalanan topraklardır. Toprağın pH derecesi 6-7 olmalıdır Aşırı asitli ve alkali topraklar
istenmez. Sıcak iklim tahıllarında toprak sıcaklığı büyük önem taşır.





Çeltik; killi, tınlı ve bol humuslu topraklarda iyi yetişirken fazla süzek
(geçirgen), kumlu, tınlı ve hafif toprakları sevmez ancak toprağın tuzluluğuna
dayanıklılığı oldukça iyidir.
Mısır; besin maddelerince zengin, verimli ve derin toprakları sever. Ancak fazla
asit ve alkali topraklar bu bitki için uygun değildir. Mısır, çok nemli ve havasız
topraklarda yetişemez.
Darılar; aşırı nemi ve kireci olmayan her türlü toprakta yetişir.
Kuş yemi; yüzlek kök sistemi ve kısa vejetasyon süresine sahip bulunması
nedeniyle üst katmanları çok verimli olan, dolma ve killi toprakları sever.
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1.3.4. Sıcak İklim Tahıllarının Tür ve Çeşitleri



Mısır

Mısırın kökeni ve gen merkezi Güney Amerika olup; Orta Amerika, Meksika,
Guatemala, Peru, Ekvador ve Bolivya yabani ve kültür mısırlarının gen merkezidir.
Dünya’ya yayılımı, Amerika’nın keşfinden sonradır.
Dünya tahıl ekilişinde buğday ve çeltikten sonra, üretiminde ise ilk sırada gelir.
Dünyada en çok, Kuzey Amerika’da üretilir. Ülkemizde ise Karadeniz, Marmara ve Ege
Bölgeleri için önem taşır. Mısır, dünyanın pek çok ülkesinde öncelikle tane ürünü, kısmen
yeşil yem, silajlık ve endüstri ham maddesi olarak yetiştirilir. Mısır bitkisinde tohumluk
miktarı, genelde 75-100 cm arası ve 25-75 cm sıra üzeri aralıkla ekilip; dekara 2500-6000
bitki verecek şekilde düzenlenmelidir.







Mısır, sıcak bölgelerin bitkisidir ve yüksek verim için fazla sıcak ister.
İstediği topraklar; N, P ve K’ca zengin ve pH=5-8 arasında olmalıdır.
Toprak havasızlığından zarar görür.
80-90 günde olgunlaşan erkenci, 110-130 günde olgunlaşan orta erkenci ve 150
+ günde olgunlaşan geççi tipleri vardır. 
Tohumlarının minimum çimlenme sıcaklığı 8-10 °C, optimum (25-35) °C’dir.
Gelişmesi süresince çok su ister ve sapa kalkma ile çiçeklenme arasında da bol
su tüketir.

Tanesi için mısır hasadı, yaprakları ve koçan kavuzlarının sararıp tanesinde bulunan su
oranı % 20’ye düştükten sonra, koçanlarının bitkiden ayrılarak toplanması ve nem % 18 iken
tanelenerek yapılır.

Resim 1.5: Mısır Tarlası



Çeltik

Çeltiğin başlıca özellikleri şunlardır:



Tahıl cinsleri içinde, kökleri su altında çürümeden yetişen ve suda erimiş
O2’den yararlanabilen dünyadaki tek bitki cinsidir.
Minimum çimlenme sıcaklığı 12 °C olup, günlük ortalama sıcaklığında
5-6 ay 20 °C’nin üstünde olmasını ister.
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Hava oransal nemi, çiçeklenmede % 70-80 olmalıdır.
Su altında yetişmesine karşılık bitkinin gelişme dönemine göre ortamda
olmasını istediği su miktarı ve yüksekliği değişir.
Killi-milli, killi-tınlı, ağır tınlı, tınlı kireçli ve bol humuslu topraklarda iyi
gelişir. Tuza dayanımı iyidir. pH değeri 4,5-7,5 olan topraklarda iyi
yetişir.

Resim 1.6: Çeltik Tarlası



Darılar

Darıların başlıca özellikleri şunlardır:




Darılar, genelde insan besini olarak kullanılır.
Uzak Doğu’da cin darısı ve kum darısı, Afrika’da ise koca darı tarımı
dominant olup ülkemizde boza yapımında cin darısı ve kum darısı
kullanılır.
Darıların minimum çimleme sıcaklıkları; kum darısında 10-12 ºC, cin
darısında 12 ºC ve koca darıda ise10-12 ºC’dir.

Sorgum denildiğinde ilk akla gelen tür koca darıdır. Çok eski yıllardan beri insan
beslenmesinde kullanılan sorgum, son yıllarda ot ve dane yem olarak hayvan beslenmesinde
de önem kazanmıştır. Tropik iklim bitkisidir, ancak ılıman iklimde de yetişebilir. Kurağa son
derece dayanıklıdır. Yıllık yağışı 400-600 mm olan yerlerde yetişebilir. Sulamaya çok iyi
tepki verir. Toprak istekleri çok değildir. Asitlik düzeyi en uygun pH=6-6,5’tur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatürü dikkate alarak tahıl türlerine göre tahılları ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Serin iklim tahılların özeliklerini
araştırınız.
 Serin iklim tahıllarının yayılım
alanlarına dikkat ediniz.
 Serin iklim tahıllarının adaptasyonuna
dikkat ediniz.
 Serin iklim tahıllarının iklim isteklerine
dikkat ediniz.
 Serin iklim tahıllarının toprak isteklerine
dikkat ediniz.
 Serin iklim tahıllarının sıcaklık ve nem
isteklerine dikkat ediniz.
 Serin iklim tahıllarının morfolojik
özelliklerine dikkat ediniz.

 Sıcak iklim tahılların özeliklerini
araştırınız.
 Sıcak iklim tahıllarının yayılım
alanlarına dikkat ediniz.
 Sıcak iklim tahıllarının adaptasyonuna
dikkat ediniz.
 Sıcak iklim tahıllarının iklim isteklerine
dikkat ediniz.
 Sıcak iklim tahıllarının toprak isteklerine
dikkat ediniz.
 Sıcak iklim tahıllarının sıcaklık ve nem
isteklerine dikkat ediniz.
 Sıcak iklim tahıllarının morfolojik
özelliklerine dikkat ediniz.

 Serin iklim tahıllarını ayırt ediniz.

 Sıcak iklim tahıllarını ayırt ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Tarla bitkileri; tarlada yetiştirilen genelde otsu yapılı, tek yıllık ve bazen çalımsı
veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir.

2.

(

) Tarla bitkileri ürün gruplarına göre; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri

bitkileri ve yem bitkileri olarak iki ana grupta toplanır.
3.

( ) Tarla bitkileri genel olarak yazlık ve kışlık olarak yetiştirilen kültür bitkileridir.

4.

(

) Çimlenme belirli sayıdaki tohumun; uygun zaman, ortam, sıcaklık, nem ve

havalandırma koşullarında bırakılarak, cinsine özgü organlarını oluşturması sürecidir.
5.

(

) Bir tohumdan kendilerine ait kökleri olan, birden çok sapın oluşması olayına

“kardeşlenme” denir.
6.

(

) Tahılların “serin iklim tahılları” ve “sıcak iklim tahılları” diye iki gruba

ayrılmasında temel neden, bu gruptaki tahıl cinslerinde iklim isteklerinin ve özellikle
sıcaklık isteklerinin belirgin biçimde aynı oluşudur.
7.

( ) Tahıllarda çiçekte dişi organın döllenmesi sonucu oluşan dane, meyve kabuğu ve
tohum kabuğunun yapışık olmasından oluşmuştur.

8.

( ) Serin iklim tahılları Gramineae familyasından olan buğday, arpa, yulaf, çavdar ve
tritikale cinslerini kapsar.

9.

( ) Sıcak iklim tahılları kısa gün bitkisidir. Vejetatif ve generatif dönemleri arasında
sıcaklık isteği bakımından belirgin bir fark yoktur.

10.

( ) Sıcak iklim tahılları toprak isteği yönünden daha seçici davranırlar.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

15

UYGULAMALI TEST
Tahılların morfolojik özelliklerini dikkate alarak serin ve sıcak iklim tahıllarını ayırt
ediniz.



Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar
Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri
o
Panolar
o
Fotoğraf makinesi

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
1. Serin ve sıcak iklim tahıllarını ve farklı bitki kısımlarını temin ettiniz
mi?
2. Ölçüm yapmakta kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
3. Gerekli ölçümleri yapıp kayıt defterine kaydını yaptınız mı?
4. Bitki kısımlarını ve ilgili fotoğrafları panolara yapıştırdınız mı?
5. Bitki kısımlarının fotoğraflarını çektiniz mi?
6. Panoları uygun yerlere astınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Literatürü dikkate alarak endüstri bitkisi türlerine göre endüstri bitkilerini ayırt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Şeker ve nişasta bitkilerinin türlerini araştırınız.
Lif bitkilerinin kullanım alanlarını araştırınız.
Yağ bitkilerinin türlerini araştırınız.
Keyif bitkilerinin yarar ve zararlarını araştırınız.

2. ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
2.1. Şeker ve Nişasta Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Nişasta ve şeker sanayileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarıma dayalı
sanayinin en önemli dalları arasında yer almaktadır. Her iki sanayi kolu, aynı zamanda gıda
sanayinin de ham madde üreticisi durumundadır. Bunun dışında özellikle nişasta; kâğıt,
oluklu mukavva, tekstil, tutkal vb sanayi kollarında da kullanım alanı bulan bir üründür. Bu
nedenle nişasta ve şeker üretiminde kullanılan bitkilerin üretimi, ülkemiz ekonomisi
açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Dünyada nişasta veya şeker üretimi amacıyla kullanılan çok sayıda bitki türü
bulunmaktadır. Özellikle nişasta üretiminde tahıllar grubuna dâhil bitkiler (buğday, çeltik,
arpa, mısır, vb.) ön plana çıkarken, patates, tatlı patates, vb. yumrulu/köklü bitkiler de nişasta
üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şeker sanayinin en önemli iki bitkisel ham maddesi ise şeker kamışı ve şeker pancarı
olup, ülkemizde sadece şeker pancarının üretimi yapılmaktadır. Dünyada üretilen şekerin %
99’u şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilmektedir. Bu oran % 100 kabul edilirse,
halen dünyada üretilen beyaz şekerin % 76’ı kamıştan ve % 24’ü de şeker pancarından elde
edilmektedir. 2010 yılı itibariyle dünyada elde edilen şeker 170 milyon tondur, bunun 129
milyon tonu kamış, 41 milyon tonu da pancar şekeridir.

2.1.1. Şeker Pancarı
Şeker pancarı biyolojik olarak iki yıllık bir bitkidir. Şeker üretmek için bir yıllık,
tohum üretmek için iki yıllık yetiştirilir. Birinci yıl toprak altında şeker deposu görevi gören
kök gövdesini ve toprak üstünde yapraklarını, ikinci yıl ise sapa kalkarak çiçek ve
tohumlarını meydana getirir. Şeker pancarından tohum üretmek için bitkilerin birinci yılı
izleyen kış mevsiminde belli bir süre (2 ay gibi) ve belli bir sıcaklıkta (4-10 °C) kalması
gerekir.
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Eğer tohumluk üretimi yapılmayacaksa, şeker pancarı ekildiği yıl hasat edilir (martmayıs aylarında ekilir, eylül-kasım aylarında sökülür) ve ürettiği kök gövdesi şeker
fabrikalarında işlenir.
Toprak altı organları, kök ve kök gövdesinden oluşmaktadır. Şeker pancarının toprak
altında bulunan ve şeker elde edilen kısmına, kök gövdesi denir. Kökler, bu gövde üzerinde
bulunur.
Yaprak şeker pancarının birinci yılda sayısı 35-50 adet arasında bir yaprağı ile
pancarın baş kısmına bağlanan rozet yaprakları vardır. Bu yaprakların ayası geniştir. İkinci
yılda oluşan yapraklar ise küçük ve dar ayalı olup sap üzerinde meydana gelmektedir.


İklim İsteği

Şeker pancarı tohumları 7-8 °C’de çimlenmeye başlar. Ancak 25 °C’de en iyi
çimlenme gerçekleşir. Çimlenmeden sonraki 20 °C dolaylarındaki toprak sıcaklıkları pancar
gövdesindeki şeker oranını olumlu yönde etkilemektedir. İlk gelişme döneminde 1-4 °C
sıcaklıklardan zarar gören şekerpancarı, hasada doğru +5 ile -7 °C’ye kadar
dayanabilmektedir. Şeker pancarında, en yüksek şeker ve pancar verimi için gece
sıcaklığının 10-15 °C, gündüz sıcaklığının ise 20-26 °C dolaylarında olması istenir. Uzun
gün bitkisi olan şeker pancarında güneşli ve bulutlu günlerin birbirini izlemesi pancar
verimini olumlu yönde etkiler.


Toprak İstekleri

Şeker pancarı; besin maddelerince zengin kumlu-tınlı, derin ve humuslu topraklarda
iyi yetişir. Fazla ağır ve taşlı topraklar şeker pancarı için uygun olmayıp gövdede
çatallanmaya neden olmaktadır. Şeker pancarı için en ideal pH 6-8 arasında olmalıdır.

Resim 2.1: Şeker pancarı

2.1.2. Patates
Patates; tek yıllık bir kültür bitkisi olup yumru veya tohumu ile çoğaltılır. Ayrıca
saçak köklü bir bitki olup kökleri 1 metre derine kadar inebilmektedir. Patatesin toprak altı
organları stolon, kök ve yumrudan oluşur. Toprak üstü organları ise sap, yaprak, çiçek ve
meyveden ibarettir.
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Yumrularında nişasta halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve demir gibi önemli
besin maddelerini içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi,
işlenerek değişik şekillerde (cips, parmak patates vs.) de tüketilmektedir.
Patates, ılıman ve ılıman serin iklim bölgelerinin bir bitkisidir. Bitkinin toprak üstü
aksamı +1,5 °C ile -1,7 °C’ye, yumru ise +1,4 °C ile - 2 °C’ye kadar dayanabilmektedir.
Hava sıcaklığı 30 °C’nin üzerine çıktığında bitkiler fazla miktarda su kaybetmeye başlar ve
yumru oluşumu gecikir. Yumru oluşumu için en uygun toprak sıcaklığı 15-18 °C’dir.
Patates, yumru oluşturması bakımından kısa gün; toprak üzerinde çiçek, meyve ve
tohum oluşturabilmesi bakımından ise uzun gün bitkisidir. Patates bitkisinin suya olan
ihtiyacı oldukça fazladır. 1 kg kuru madde birikimi için 400-600 litre suya gereksinim
duyulmaktadır. Patates bitkisi, diğer tarla bitkilerine göre kuraklıktan daha çabuk etkilenir.
Çünkü kökler fazla derine inmemekte ve bir saat içerisinde içerdiği suyun % 25’ini terleme
ile kaybetmektedir.
Patates optimum verimi için toprağın derin, süzek, organik maddece zengin ve kumsal
yapılı olması gerekmektedir. Fazla killi topraklar, patates tarımına uygun değildir. Patates
tarımı için en uygun pH değeri 6-6,5 dolaylarındadır.
Tohumluk üretiminde ve turfanda patates yetiştiriciliğinde sık dikim (70 x 25-30 cm),
normal patates tarımında ise nispeten daha seyrek dikim yapılmalıdır (70 x 30-35 cm).
Dikim derinliği ise 12-18 cm arasında değişmektedir.
Patates bitkisi, yetişme süresince topraktan fazla miktarda besin maddesi
kaldırmaktadır. Topraktan alınan besin maddelerinin yaklaşık 1/3-1/2’si bitkinin yeşil
aksamında birikmekte arta kalan miktar ise yumruda depolanmaktadır.

Resim 2.2: Patates

2.1.3. Yer Elması
Kullanılan organ stolonlardan oluşan yumrularıdır. Yumruları % 15 oranında nişasta
içerir. Nişastasından pastacılıkta, alkol, tutkal ve kumaş dokumasında yararlanılır. Ana
vatanı Amerika’dır.
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Tarımı patates tarımına benzer, yumrularıyla çoğaltılır, dikim 60 x 30 cm veya 80 x 30
cm aralıklarla yapılır. Dekara 200- 250 kg tohum kullanılabilmektedir. Ülkemizde hemen
hemen bütün illerimizde yetişme potansiyeline sahiptir. 8-10 aylık bir yetişme döneminde 46 ton/da olan yumru verimi sıcak bölgelerdeki 18 aylık yetişme süresinde dekara 17 tona
kadar çıkabilir.

2.1.4. Tatlı Patates
Tek yıllık otsu yapıda bir bitki olup bitki boyu 50-250 cm arasındadır. Yumruları
patates ve yer elmasında olduğu gibi toprak altında stolonların ucunda oluşmaktadır. Tatlı
patatesin nişasta oranı % 20 ve şeker oranı %5 civarındadır.
Nişastasından pudra, çocuk maması, tutkal, şeker ürünleri yapımında ve ispirto
üretiminde kullanılabilir. Ana vatanı Amerika’dır. Sıcak iklim bitkisidir. Sulanarak
yetiştirilir. Tohumluk olarak yumrular kullanılır. Dikimi 90 x 30 veya 100 x 40 cm
aralığında yapılır. Verim 500-2000 kg/da arasında değişir.

2.1.5. Şeker Kamışı
Şeker bitkinin saplarından elde edilir. Kökeni Doğu Hindistan ve Endonezya’dır.
Saçak köklü olup kökler 1 m derinlere inebilmektedir. Sap 2-6 m boylanabilir. Şeker oranı
% 7-20 arasındadır. Toprak seçiciliği fazla değildir. Üretimi çelikle veya tohumla
gerçekleştirilir. Sıra arası 120-180 cm, sıra üzeri 30-80 cm olacak şekilde ekimi yapılır.
Dekara verimi 7-30 ton arasındadır. Kökleri taban suyuna duyarlıdır. Ülkemizde Adana’da
az da olsa üretimi yapılmaktadır.

2.2. Lif Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Tohum, sap, yaprak ve meyve gibi değişik bitki organları üzerinde oluşturdukları lifler
nedeniyle yetiştirilen veya toplanan bitkilere lif bitkileri adı verilir. Dünyada lifi için
yüzlerce bitkiden faydalanılmakla birlikte; başta pamuk olmak üzere keten, kenevir, jüt,
rami, hibiskus, kapok ve lif kabağı gibi bitkiler en önemli bitkisel lif kaynaklarıdır. Bugün
dünyada pamuk, jüt ve rami dışındaki lif bitkileri dünyadaki önemini giderek yitirmektedir.
Lif bitkileri içerisinde pamuk toplam lif bitkileri ekim alanının % 90’dan fazlasını, jüt ise %
4’ ünü oluşturmaktadır. Lif bitkileri, lif kaynağına göre;
 Tohumlarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Pamuk
 Saplarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Keten, kenevir, jüt, rami, hibiskus,
bambu
 Yapraklarından Lif Elde Edilen Bitkiler: Manila ve sisal keneviri, abaca
 Meyvelerinden Lif Elde Edilen Bitkiler: Lif kabağı, kapok ve coco olarak
sınıflandırılırlar.
Keten ve kenevir, pamuk gibi hem lifinden hem de yağından yararlanılan lif
bitkileridir. Ancak bu bitkilerin tohumlarından değil saplarından lif elde edilir. Keten
saplarından elde edilen lifler, özellikle serin tutucu etkisi nedeniyle yazlık keten elbise ve
kumaş imalinde kullanılır.
Önemli lif bitkileri şunlardır:
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Kenevir

Bitki saplarından lif, bitkilerin tohumundan yağ ve vernik, yaprak ve çiçeklerinden
ilaç ve esrar üretilir.


Manila Keneviri

Yapraklarından lif üretilir, tohum ve meyvesi hayvan yemi olarak değerlendirilir.
Sağlam ve uzun lifler veren 1-3 m boyunda ve çok yıllık bir bitkidir.


Keten

Saplarından lif, tohumlarından yağ üretilir ve küspesi hayvan yemi olarak
değerlendirilir.


Rami

Saplarından lif elde edilir, çok yıllık olup lifler sapların biçilmesiyle elde edilir.


Jüt

Lif saplarından elde edilir, lifleri sicim ve sağlam iplerin yapımında kullanılır.


Pamuk

Kültür formları tek yıllık, tohumu yağ ve lif üretiminde ve hayvan beslenmesinde
kullanılan, dünyada en çok üretimi yapılan en önemli lif bitkisidir. Pamuk bitkisinin
tohumuna ülkemizde çiğit adı verilir. Bileşiminde ortalama % 39 karbonhidrat, % 23 yağ, %
22 protein, % 12 ham selüloz ve % 3,5 kül bulunur.

Resim 2.3: Keten

2.3. Yağ Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Dünyada en fazla ekimi yapılan yağ bitkileri sırasıyla; soya, kolza, yer fıstığı,
ayçiçeği, susam, keten, Hint yağı, hardal ve aspirdir. Türkiye’de en fazla ekimi yapılan yağ
bitkileri sırasıyla; ayçiçeği, susam, kolza, yer fıstığı, soya ve aspirdir. Ancak yer fıstığı
tohumları daha çok çerez olarak ve susam tohumları daha çok tahin olarak işlenmektedir. Bu
nedenle her iki yağ bitkisinden yağ üretiminde çok sınırlı olarak faydalanılmaktadır. Kolza
ve aspir tohumlarından elde edilen ham yağların bir kısmı biyodizel üretiminde
değerlendirilmektedir.
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Soya, ortalama % 20 yağ ve % 40 protein içeriği ile bugün dünyanın en önemli yağ
bitkisidir. Proteini, yağı, unu, lesitini ve küspesi ile çok değerli bir insan ve hayvan
yiyeceğidir. Dünyada üretilen her 3 kg yağdan yaklaşık 1kg’ı soyadan elde edilmektedir
Yağ bitkileri arasında üretiminin tamamına yakını bitkisel yağ olarak işlenen ürün
ayçiçeğidir. Ayçiçeği tohumunda % 35-50 arasında yağ, % 20-40 arasında karbonhidrat, %
20-30 arasında protein ve % 4-6 arasında kül bulunur. Ayçiçeği yağı tıpkı soya, mısır özü,
pamuk ve aspir yağı gibi linoleik asitçe zengindir.
Türkiye ekolojik özellikleri itibariyle pek çok yağ bitkisinin yetişmesi için geniş bir
üretim potansiyeline sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı
yöreleri hariç bütün bölgeler ayçiçeği üretimi için; sıcak ve sulanan bölgeler soya, yer fıstığı,
susam ve Hint yağı üretimi için; serin ve kurak bölgeler ise kolza/kanola, aspir ve yağ keteni
üretimi için büyük bir potansiyeldir.

Resim 2.4: Ayçiçeği

Yağ bitkileri arasında soğuğa dayanıklı olan, vernalizasyon (üşüme) ihtiyacı olan ve
uzun gün bitkisi olan kolza (kanola) güzlük olarak eylül-ekim aylarında; soğuğa hassas olan,
vernalizasyon ihtiyacı olmayan ve genellikle kısa veya nötr gün bitkileri olan ayçiçeği, aspir,
susam, yerfıstığı ve soya yazlık olarak mart-mayıs aylarında; kısa süren (3-5 ay) yetişme
periyotları nedeniyle ana üründen sonra ekilen soya, yerfıstığı ve susam ise ikinci ürün
olarak haziran-temmuz ayların da ekilir.
Ancak kolza, yağ şalgamı, yağ keteni ve aspir gibi yağ bitkilerinin hem biyolojik
kışlık hem de biyolojik yazlık çeşitleri vardır. Ekim derinliği ile tohum iriliği arasında yakın
bir ilişki vardır. Hint yağı, yerfıstığı, soya, ayçiçeği gibi iri taneli tohumlar 3-6 cm derine;
kolza, susam, keten gibi ufak taneli tohumlar 2-3 cm derine ekilir.
Yağ bitkileri çoğunlukla çapalanan ve sulanan bitkiler olduğundan sıraya ekilir.
Sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi uygulamalar için sıra arası mesafe tarım alet ve
makinelerinin rahat ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde ayarlanır.
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2.4. Keyif Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Endüstri bitkileri grubunda yer alan başlıca keyif bitkileri; tütün, haşhaş, şerbetçi otu
ve çaydır.

2.4.1. Tütün
Tütün; bütün bölgelerimizde yetiştirme potansiyeli olmakla birlikte, en başta Ege
Bölgesi olmak üzere, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinde yoğun
olarak kültürü yapılan bir bitkidir. Ege Bölgesinde ve Orta Karadeniz bölgesinde yetiştirilen
tütünler Türkiye’nin en kaliteli (şark tipi) tütünleridir. Bu bölgelerde yetiştirilen tütünlerin
yapraklarında % 0,3-0,8 arasında nikotin bulunmaktadır.
Tütün alkaloitlerce zengin önemli bir alkaloit bitkisidir. Amerika kökenli olan tütün,
1492 yılında Colomb tarafından Avrupa kıtasına getirilmiş, oradan da bütün dünyaya
yayılmıştır.
Tütünün ekonomik olarak faydalanılan kısımları, yaprakları ve tohumlarıdır. Tütün;
3- 4 aylık büyüme ve gelişme süresi olan, yazlık olarak yetiştirilen bir kısa gün bitkisidir.
Tütün tohumları önce örtü altında erken ilkbaharda yastıklara ekilir ve elde edilen fideleri
10-15 cm boyunda ve 4-5 yapraklı olduğunda sökülerek; Ege Bölgesinde mart sonu-mayıs
ortası arasında, Karadeniz bölgesinde mayıs sonu-haziran başı arasında, Doğu ve Güney
Doğu Anadolu Bölgelerinde ise haziran ortasına kadar; 40-50 cm sıra arası ve 15-20 cm sıra
üzeri mesafede elle veya fide dikim makinesi ile dikilir.
Fideler dikim çukurlarına ilk yaprak boğumuna kadar gömülür ve ardından can suyu
verilir. Dikimden 20 gün sonra çapalama yapılır; bunu boğaz doldurma, sulama, gübreleme,
ilaçlama, tepe kırma ve koltuk alma gibi bakım işleri takip eder. Türkiye’de eylül-ekim
ayları tütün kırım (hasat) dönemleridir. Vejetasyon seyrine göre kırım zamanı dikimden
2-2,5 ay sonra başlar.

2.4.2. Haşhaş
Haşhaş; alkaloitlerce zengin, değerli bir ilaç ve keyif bitkisidir. Dünya’da Birleşmiş
Milletler Teşkilatı tarafından yasal olarak izin verilen haşhaş ekim alanları 100 000 hektar
civarındadır. Bu alanın yaklaşık %50’si Türkiye’ye ayrılmıştır. Türkiye’de haşhaş tarımı
1933 yılından beri devlet kontrolü altında izne bağlı olarak yapılmaktadır.
Haşhaş başta Afyonkarahisar olmak üzere İç Ege, Batı Geçit ve Kuzey Geçit
bölgelerinde ekimi için izin almak koşulu ile kontrollü yetiştirilmektedir. Haşhaş, tipik bir
serin iklim bitkisidir. Hem soğuğa hem de kuraklığa dayanıklıdır. Türkiye’de yoğun olarak
batı ve kuzey geçit bölgelerinde 700-1200 m rakımlarda yetiştirilmektedir. Türkiye’deki
haşhaş çeşitlerinin kuru kapsüllerinde % 0,4-0,8 arasında morfin bulunmaktadır.

2.4.3. Şerbetçi Otu
Türkiye’de 1955 yılında resmi olarak şerbetçi otu üretimine karar verilmiş ve 1965
yılından itibaren Bilecik ilinde üretilmeye başlanmıştır.
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Şerbetçi otu, iki evcikli (dioik) bir bitkidir. Şerbetçi otu plantasyonları ağırlıklı olarak
dişi bitkilerden kurulur. Dişi bitkilerin çiçeklerinde tozlaşmayı sağlamak üzere
plantasyonlarda % 1-2 oranın da erkek bitkilere yer verilebilir.
Şerbetçi otunun üretim materyali, vejetatif olarak dişi bitkilerden sökülen rizomlardır.
Şerbetçi otu kozalakları küçük dalcıklar halinde toplanarak hasat edilir. Toplanan
kozalaklar yaprak ve saplarından temizlendikten sonra sıcak hava ile kurutulur ve nem oranı
% 10’un altına düşürülür.
Şerbetçi otunun kozalak verimi ortalama 150 kg/da’dır. Kozalakların lupilin
bezelerinde aroma veren uçucu yağlar % 0.2-0.8, acı tat veren reçineler % 10-20 ve tanenler
% 4-5 oranlarında bulunur. Bu maddeler bira kalitesi üzerine doğrudan etki eder.

2.4.4. Çay
Çay, ülkemizde başta Rize olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak
yetiştirilen bir bitkidir. Çayın ana vatanı (gen merkezi), kuzeyde 20.paralelden başlayıp 10.
paralele kadar uzanan bölgedir. Çay bitkisi gen merkezi olan bölgenin dışında, kuzeyde 42
paralelden (Türkiye) Güneyde 30 paralele (Güney Afrika) kadar geniş bir alana yayılmıştır.
Bir asırlık bir ömre sahip olan çay bitkisi doğada serbest olarak büyümeye
bırakıldığında zamanla bir ağaç görünümünü alır.
Kültür tipleri çalı formunda olup tek gövde halinde olduğu gibi çok gövdeli olanlar da
vardır. Her dem yeşil olan bir bitkidir. Yaz ve kış yaprağa sahiptir.
Yeterli düzeyde sıcaklık ve nemin bulunduğu yerlerde, (ekvatorun 18 derece kuzey ve
güneyinde) örneğin Sri Lanka ve Kenya gibi ülkelerde dormant dönem oluşmayıp yıl boyu
sürgün oluşumu devam eder.
Çay bitkisi aktif vejetasyon periyodunda sürgün oluşumunu tamamlandığında ekolojik
şartlarına bağlı olarak zorunlu bir dinleme( periyodisite) gösterir. Bu dönemde sürgünü
oluşturan yapraklar tazeliğini kaybeder, genişler ve sertleşir.
Çay bitkisinde genel olarak yaprak, geniş elips şeklinde olmakla beraber çay tipleri
arasında farklılık gösterir.
Çay yetiştiriciliğinde yağış en önemli faktördür. Özellikle vejetasyon periyodu
içerisinde yağışın düzenli ve hafif olmasını ister. Hızlı ve aşırı yağışlar çay tarımında arzu
edilmeyen bir durumdur. Vejetasyon periyodu boyunca ortalama 1200 mm yağış olması çay
tarımı için uygundur. Bu sınırlar dışında çay bitkisi istenen verim ve kalitede
oluşmamaktadır.
Sıcaklık, çay bitkisinde dormansiyi, büyümeyi, fotosentezi ve sonuçta verimi
doğrudan etkilemektedir. Genelde çevre sıcaklığı 13 °C altına düşmemeli ve 32 °C’nin
üzerine de çıkmamalıdır. Bu sıcaklık sınırları dışında çay bitkisinde gelişme durmaktadır.
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Çay bitkisinde ürün, toplama tablası üzerinde bütün vejetasyon süresince periyodik
gelişme gösteren taze sürgünlerden alınır. Sürgün, büyüme döneminde aktif (dormant
olmayan) tepe tomurcuğu ve bunu takip eden taze 2-3 yapraktan ibarettir. Çay bitkisinde
toplama, diğer ürünlerdeki hasat ile eş anlamdadır.

Resim 2.5: Çay
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatürü dikkate alarak endüstri bitkisi türlerine göre endüstri bitkilerini ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

 Şeker ve nişasta bitkilerinin
türlerini ayırt ediniz.

 Lif bitkilerini, türlerini ayırt
ediniz.

 Yağ bitkilerini, türlerini ayırt
ediniz.

 Keyif bitkilerini, türlerini
ayırt ediniz.

Öneriler
 Şeker ve nişasta bitkilerinin özeliklerini araştırınız.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin yayılım alanlarına
dikkat ediniz.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin adaptasyonuna dikkat
ediniz.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin iklim isteklerine dikkat
ediniz.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin toprak isteklerine dikkat
ediniz.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin sıcaklık ve nem
isteklerine dikkat ediniz.
 Şeker ve nişasta bitkilerinin morfolojik özelliklerine
dikkat ediniz.
 Lif bitkilerinin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Lif bitkilerinin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Lif bitkilerinin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ediniz.
 Lif bitkilerinin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Lif bitkilerinin morfolojik özelliklerine dikkat
ediniz.
 Yağ bitkilerinin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Yağ bitkilerinin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Yağ bitkilerinin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ediniz.
 Yağ bitkilerinin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Yağ bitkilerinin morfolojik özelliklerine dikkat
ediniz.
 Keyif bitkilerinin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Keyif bitkilerinin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Keyif bitkilerinin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ediniz.
 Keyif bitkilerinin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Keyif bitkilerinin morfolojik özelliklerine dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Dünyada üretilen şekerin % .......’u şeker kamışı ve şeker pancarından elde
edilmektedir.

2.

Şeker pancarı biyolojik olarak …… yıllık bir bitkidir.

3.

Şeker pancarı besin maddelerince
……………….. iyi yetişir.

4.

Patates, ………yıllık bir kültür bitkisi olup yumru veya tohum ile çoğaltılır.

5.

Yer elması nişastasından pastacılıkta, alkol, tutkal ve kumaş dokumasında
…………….. amacıyla haşıl olarak yararlanılır.

6.

Tatlı patates tek yıllık bir bitki olup bitki boyu 50-250 cm …….. bir yapıdadır.

7.

Şeker kamışı ……………. Köklüdür, kökler 1 m derinlere inebilmektedir. Sap 2 ile 6
m boylanabilir.

8.

Keten ve kenevir, …………….. gibi hem lifinden hem de yağından yararlanılan lif
bitkileridir.

9.

Dünya’da en fazla ……….. yapılan yağ bitkileri sırasıyla; soya, kolza, yer fıstığı,
ayçiçeği, susam, keten, Hint yağı, hardal ve aspir’dir.

10.

Tütün, 3- 4 aylık büyüme ve gelişme süresi olan; ……….. olarak yetiştirilen bir kısa
gün bitkisidir.

zengin

kumlu-tınlı,

derin

ve

humuslu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Endüstri bitkilerinin morfolojik özelliklerini dikkate alarak endüstri bitkilerini ayırt
ediniz.




Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar
Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri
o
Panolar
o
Fotoğraf makinesi

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Endüstri bitkilerini ve farklı bitki kısımlarını temin ettiniz mi?
Ölçüm yapmakta kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
Gerekli ölçümleri yapıp kayıt defterine kaydını yaptınız mı?
Bitki kısımlarını ve ilgili fotoğrafları panolara yapıştırdınız mı?
Bitki kısımlarının fotoğraflarını çektiniz mi?
Panoları uygun yerlere astınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME KAZANIMI

Literatürü dikkate alarak baklagil bitkisi türlerine göre baklagil bitkilerini ayırt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Serin mevsim baklagil bitkilerinin türlerini araştırınız.
Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin kullanım alanlarını araştırınız.

3. BAKLAGİLLER
3.1. Baklagillerin Tür ve Çeşitleri
Dünyada yemeklik baklagil olarak en fazla fasulye ve bezelye üretilirken, Türkiye’de
en fazla nohut ve mercimek (çoğunlukla kırmızı mercimek) üretilmektedir. Türkiye’de 0,8
milyon hektar yemeklik tane baklagiller ekim alanının % 95’inde nohut, mercimek ve
fasulye; geri kalan % 5’inde bakla, bezelye, börülce gibi bakliyatlar ekilmektedir.
Türkiye’de genel olarak kırmızı mercimek en fazla Güneydoğu’da; yeşil mercimek,
nohut ve kuru fasulye en fazla Orta Anadolu Bölgesi ve geçit bölgelerinde; bakla ve bezelye
en fazla Ege, Güney Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde; börülce ise en fazla Ege Bölgesi ve
batı geçit bölgelerinde yetiştirilmektedir. Nohut, mercimek ve kısmen fasulye daha çok
kurak ve yarı kurak tarım alanlarında; bezelye ve bakla ise daha yağışlı ve nemli kıyı ve
geçit bölgelerinde ekilmektedir.
Yemeklik tane baklagiller içerisinde su isteği fazla olanlar fasulye, börülce, bakla ve
bezelyedir. Su isteği en az olanlar ise mercimek ve nohuttur. Bu nedenle mercimek ve nohut
kuru tarım alanlarında sulanmadan yetişebilirken, diğerleri daha yağışlı veya sulanan tarım
alanlarında yetişebilmektedir. Bakla ve bezelye, denize kıyısı olan ve kışı ılıman geçen
bölgelerimizde kış mevsiminde; sulama yapılmaya gerek kalmadan, turfanda olarak
yetişebilmektedir. Yemeklik tane baklagiller iklim istekleri bakımından iki gruba ayrılır.

3.1.1. Serin Mevsim Yemeklik Tane Baklagillerin Tür ve Çeşitleri
3.1.1.1. Mercimek
Mercimek, tek yıllık bir yemeklik tane baklagil bitkisidir. Besin değeri oldukça
yüksek olan mercimeğin kuru tanelerinde % 23-31 arasında protein ve vitaminler bulunur.
Kurak bölgelerde ekim nöbetine girerek hem üreticiye hem de ülke ekonomisine ek
gelir sağlamaktadır. Kışlık ve yazlık ekime uygun mercimek çeşitleri bulunmaktadır.
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Mercimek; tek yıllık, çeşitlere ve çevre koşullarına bağlı olarak 15–75 cm arasında
değişiklik gösteren yükseklikte, tek dallı bir gövdeye sahiptir. Mercimek kökleri üzerinde
hava serbest azotunu tespit eden kök yumruları Rhizobium leguminosarum adlı bakteriler
tarafından oluşturulmaktadır.
Mercimek üretimi yönünden, dünyada en fazla üretim yapan ülkeler arasında ilk sırayı
Hindistan, Kanada ve Türkiye almaktadır.
Mercimek yemeklik tane baklagiller içerisinde kurağa, sıcağa ve soğuğa en dayanaklı
olan ve vejetasyon süresini 90–110 gün arasında tamamlayan bir uzun gün bitkisidir.
Tohumları 4-5 °C’de çimlenir. Mercimek, kışlık olarak ekildiğinde soğuklara erken
devrede girerse -25 ile -30 °C’ye kadar dayanabilir. Uzun gün bitkisi olan mercimeğin
negatif devreden generatif devreye geçebilmesi için 4-6 °C’de bir ay vernalizasyon isteği
vardır. Optimum sıcaklık isteği 30 °C’dir. Vejetasyon süresince toplam 1500-1800 °C
sıcaklık ihtiyacı vardır.
Mercimek, kumludan ağır topraklara kadar her türlü toprakta yetişebilmektedir. Fakat
sıcak, nötr veya hafif alkali, iyi havalanan, kumlu-tınlı-kireçli topraklarda daha iyi yetişir.

Resim 3.1: Mercimek

3.1.1.2. Nohut
Nohut, yemeklik baklagiller arasında mercimekten sonra kurağa ve sıcağa en
dayanıklı olanıdır. Nohut bitkileri soğuğa en fazla -9,5 °C’ye kadar dayanabildiğinden kışı
sert ve uzun geçen bölgelerde yazlık olarak mart-nisan aylarında ekilir. Ancak Akdeniz gibi
kışı ılıman geçen bölgelerimizde güz aylarında ekilerek kışlık olarak da yetiştirilebilir.
Dünyada kültürü yapılan nohut çeşitleri büyüme tiplerine göre:



Desi Tipi Çeşitler: Büyümesi yatık olup, taneler ufak ve koyu renklidir. Daha
çok Hindistan’da kültürü yapılır, kuraklığa ve sıcaklığa oldukça dayanıklıdır.
Kabuli Tipi Çeşitler: Büyümesi yarı yatık olup, taneleri iri ve açık renklidir.
Daha çok Akdeniz ülkelerinde kültürü yapılır ve soğuğa oldukça dayanıklıdır.
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Türkiye’de kültürü yapılan nohut çeşitleri ise tane iriliği ve rengine göre;




Koçbaşı Nohut: Taneleri iri ve açık sarı renklidir.
Bezelyemsi Nohut: Yuvarlak nohutta denilen bu grubun taneleri orta irilikte ve
sarı renklidir.
Kuşbaşı Nohut: Leblebilik nohutta denilen bu grubun taneleri orta irilikte ve
kırmızımsı-sarı renktedir. Tane kabuğu kalınca ve az kırışıktır. Bu nedenle
kabuğu taneden ayırmak kolaydır.

Resim 3.2: Nohut

3.1.1.3. Bakla
Bakla, serin iklimde en iyi yetişen tek yıllık ve uzun gün bitkisi olan bir yemeklik
baklagil bitkisidir.
Kuru bakla % 20-36 protein içeriği ile hem insan hem de hayvan beslenmesinde
büyük önemi olan bir sebzedir. Yeşil baklada protein miktarı % 5-7, süt olumundaki yeşil
tohumlarda ise % 3-10’dur. Erken olgunlaşan çeşitlerde protein oranı düşerken, geç
olgunlaşan çeşitlerde protein oranı artmaktadır.
Bakla, kazık köklü bir bitkidir. Kök 20-25 cm derinliğe kadar indiğinde yan kökler
meydana gelir.
Bakla, otsu bir gövdeye sahiptir. Gövde dört köşeli 1-2 cm kalınlığında ve içi boştur.
Bakla boğumlarından çıkan yapraklar bileşik yaprak şeklindedir. Baklada çiçekler yaprak
koltuklarında meydana gelir ve salkım şeklindedir.
Bakla, kısmen uzun gün bitkisidir. Kısa günde yeşil aksamı iyi gelişir. Generatif
gelişme için günlük ışıklanma süresinin 12 saatin üzerine olması gerekir.
Vejetasyon süresi 120-200 gün gibi uzun olmasına karşın fazla sıcaklık istemez. Bakla
ılıman yerlerde hem yazlık hem de kışlık olarak yetiştirilebilir. Subtropikal bölgelerde kışlık
olarak yetiştirilen baklalar dona biraz daha dayanıklıdır.
Bakla tohumunun iyi bir şekilde çimlenebilmesi için toprak sıcaklığı 9 °C, hava
sıcaklığı 10-15 °C olmalıdır. Ilıman iklim koşullarında bakla kışlık olarak ekim-kasım ekilir,
uygun hava şartlarında aralık ayında da ekimi yapılabilir.
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Vejetasyon dönemi boyunca düzenli ve yeterli miktarda yağış alan ya da sulanabilen
yerlerde iyi yetişir. Normalde bitki gelişmesi için 10-20 °C arasında değişen bir sıcaklığın
olması gerekir.
Bakla; derin, geçirgen, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, ağır
milli-kumlu topraklarda en iyi sonucu verir. Toprağın kalsiyumca zengin olmasını ister.

Resim 3.3: Bakla çiçeği

3.1.1.4. Bezelye
Bezelye, serin ve ılıman iklim bitkisidir. Ilıman kuşağın hemen her yöresinde tarımı
yapılmaktadır. En geniş ekim alanı Asya kıtasında en fazla üretim ve verim ise Avrupa
kıtasındadır.
Bezelye, insan beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Protein ve
karbonhidrat içeriği bakımından zengin olan bu sebze özellikle A, B ve D vitaminlerince de
zengindir. Ülkemizde en fazla üretim Ege ve Marmara Bölgelerinde yapılmaktadır.
Bezelye yüzlek köklü bir bitkidir. Köklerin % 70-80’i 20 cm’lik toprak derinliğinde
ve 50-80 cm yanlara doğru yayılmış şekilde bulunur. Bezelyede gövde, boğum ve boğum
aralarından meydana gelir. Gövdenin dallanması ve kardeşlenmesi toprak altındaki ilk iki
boğumdan olmaktadır. Gövdenin içi boş ve dayanıksızdır.
Bezelyede ilk hakiki yapraklar üçüncü boğumdan itibaren oluşur. İlk iki boğum toprak
altında kalır. Bezelyenin çimlenmesiyle meydana gelen kotiledon yapraklar diğer
sebzelerden farklı olup üç parçalıdır. Yaprakçıklar oval veya eliptik olabilir.
Çiçekler tek tek oluşabileceği gibi, salkım şeklinde 2-5 çiçek bir arada olarak da
meydana gelebilir. Bezelyede meyveler bakla şeklindedir.
Bezelye, ılıman iklim kuşağının serin bölgelerinde yetiştirilir. Bezelye, kurağa
dayanıklı değildir. Çiçeklenme başlamadan, çiçeklenme başlangıcında ve ilk çiçeğin
gelişmesi dönemi kurağa en hassas olduğu dönemlerdir. Çimlenme ile çiçeklenme dönemi
arasında günlük ortalama sıcaklığın 15-18 °C, çiçeklenme ile olgunluk devresi arasında
sıcaklığın 18-21 °C olmasını ister.
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Toprak isteği bakımından çok seçicidir. Serin, nemli, iyi drene edilmiş, orta
ağırlıktaki, yeterli humus ve kireci bulunan, pH’ı 6,5-7,2 arasında olan topraklarda iyi gelişir.
Bezelyede hasat; baklaların ve gövdenin kuruyup kahverengiye döndüğü, baklaların
sertleştiği, elle oyulduğunda kırıldığı devrede yapılır.

Resim3.4: Bezelye

3.1.2. Sıcak Mevsim Yemeklik Tane Baklagillerin Tür ve Çeşitleri
3.1.2.1. Fasulye
Fasulye, özellikle sıcak ülkelerde ve ülkemizde de geniş şekilde tarımı yapılan tek
veya çok yıllık bir yemeklik baklagil bitkisidir. Fasulye yetiştirilmesindeki kolaylık, protein,
mineral maddeler ve vitaminlerce zenginliği, insan beslenmesinde yaygın olarak
kullanılması ve havanın serbest azotunu toprağa tespit eden nodozite bakterilerine sahip
olmasından dolayı günümüz tarla tarımında önemli bir yere sahiptir.
Fasulye, dünyada ekim alanı ve üretimi yönünden yemeklik tane baklagiller içerisinde
ilk sırada yer almaktadır. Taze meyve ve tanelerinde yaklaşık % 90 su bulunmaktadır. Kuru
tanelerinde ham protein oranı çeşit ve yetiştirme tekniğine göre değişmekle birlikte ortalama
% 22’dır.
Tek yıllıklarda kök, ana bir kazık kök ile bunun çevresinde yayılmış olan kuvvetli yan
kökler ve saçak köklerden oluşur. Çok yıllık fasulyelerde kök, depo organı olarak da gelişir
ve görev yapar. Böylece bitkinin ikinci yılda gelişmesi için gerekli enerji köklerde depolanır.
Kökler 65 cm yanlara, 80-100 cm kadar derine doğru bir gelişme gösterir.
Fasulye gövdesi; otsu yapıda, dik veya sarılıcı, boğumlu ve hafif tüylüdür. Bitki boyu,
bodur tiplerde 20-50 cm, yan sarılıcılarda 50-100 cm, sırık formlarda 150-300 cm
arasındadır. Fasulyelerde yapraklar üçlü bileşik yaprak şeklinde bulunur. Yaprakların uçları
genellikle sivri olup yaprak kalp şeklindedir.
Fasulyede çiçekler yaprak koltuklarından çıkmaktadır. Çiçek topluluk şekli salkımdır.
Salkımdaki çiçek sayısı 3-15 arasındadır. Fasulyede meyve bakla şeklindedir.
Fasulye, sıcak iklim bitkisidir. Uzun gün, kısa gün ve nötr gün isteyen tipleri vardır.
Ilıman bölgelerde, sıcak mevsimlerde yetiştirilir.
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Fasulye tohumu 15-20 °C’de çimlenmekte, 15 °C’nin altında çimlenme yavaşlamakta,
10 °C’nin altında ve 35 °C’nin üstünde ise çimlenme çok az olmakta veya hiç olmamaktadır.
Çıkış, ekimden sonra uygun nem ve sıcaklıkta 7-10 gün sonra olur. Fasulyede
vejetasyon süresi 70-140 gün arasındadır. Fasulye toprak istekleri bakımından seçici bir bitki
değildir. Çok hafif ve ağır bünyeli topraklar dışında her toprakta yetişebilir.
Bakla içindeki tanenin sert, iyi gelişmiş ve bakla kırılır kırılmaz dışarı çıkacak
durumda olması en uygun hasat zamanıdır.

Resim 3.5: Fasulye

3.1.2.2. Börülce
Börülce, insan beslenmesinin yanında hayvan yemi olarak da değerlendirilen, tek
yıllık bir kısa gün baklagil bitkisidir. Taze börülcede % 80-85 su, % 15-20 kuru madde
bulunur. Yağ miktarı düşüktür. Kuru maddenin % 20-30’nu proteinler oluşturur.
Börülce, sıcak iklim sebzesi olduğu için Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ve
Akdeniz bölgelerinde yayılmıştır. Börülce, kazık köklü bir baklagil bitkisidir. Börülcede
önce 10-15 cm uzunluğunda ana kazık kök oluşur.
Börülcede gövde, yumuşak ve otsudur. Gövde, boy, kalınlık, dallanma ve kesit şekli
bakımından çeşitler arasında farklılık göstermektedir.
Gövde üzerinde ilk oluşan yapraklar karşılıklı olup iki adettir. Yaprakların yüzeyleri
parlak ve düzdür. Börülce çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler salkım şeklindedir.
Bir salkımda 6-12 adet çiçek bulunur. Çiçek sapları kısa, ana salkım sapı uzundur.
Börülce meyveleri genellikle düz, ince ve uzundur. Bazen baklalar kıvrık ve koç
boynuzu şeklinde oluşur.
Börülce, yarı nemli koşullara çok iyi uyum sağlamış bir sıcak iklim sebzesidir.
Gelişme döneminde yüksek sıcaklık ister. Sıcak iklim bitkisi olan börülcede, gece 22 °C
gündüz 27 °C’de maksimum kuru madde üretimi sağlanır. En iyi ışıklanma süresi 8-14 saat
arasıdır.
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Tohumların çimlenmesi için toprak sıcaklığı 8-10 °C, hava sıcaklığı ise 10-12 °C
olmalıdır. En iyi gelişme sıcaklığı 20-30 °C arasıdır. Gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki
fark 5-10 °C olmalıdır.
Börülce fazla asitli ve bazik olmayan her tip toprakta rahatlıkla yetişebilir. Su tutma
kapasitesi yüksek, nemli yerlerde iyi gelişir. İyi drene olmuş, tınlı, kumlu ve pH değeri 5,56,5 arasında olan topraklar börülce yetiştiriciliği için uygundur.
Börülce ekimi ilkbahar donlarından sonra toprak ısınınca nisan sonu-mayıs başlarında
yapılır. Börülce, taze ve kuru olarak hasat edilir.

Resim 3.6: Börülce yaprak ve gövdesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatürü dikkate alarak baklagil bitkisi türlerine göre baklagil bitkilerini ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

 Serin mevsim yemeklik baklagil
bitkilerinin türlerini ayırt ediniz.

 Sıcak mevsim yemeklik baklagil
bitkilerinin türlerini ayırt ediniz.

Öneriler
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin
özeliklerini araştırınız.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin yayılım
alanlarına dikkat ediniz.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin
adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin iklim
isteklerine dikkat ediniz.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin toprak
isteklerine dikkat ediniz.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin sıcaklık
ve nem isteklerine dikkat ediniz.
 Serin mevsim baklagil bitkilerinin
morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
 Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin yayılım
alanlarına dikkat ediniz.
 Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin
adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin iklim ve
toprak isteklerine dikkat ediniz.
 Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin sıcaklık
ve nem isteklerine dikkat ediniz.
 Sıcak mevsim baklagil bitkilerinin
morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Yemeklik tane baklagiller içerisinde su ……….. fazla olanlar fasulye, börülce, bakla
ve bezelyedir. Su isteği en az olanlar ise mercimek ve nohuttur.

2.

Mercimek tek yıllık bir …….……….. tane baklagil bitkisidir.

3.

Mercimek, yemeklik tane baklagiller içerisinde kurağa, sıcağa ve soğuğa en dayanaklı
olan ve vejetasyon süresini 90–110 …… arasında tamamlayan bir uzun gün bitkisidir.

4.

Nohut bitkileri soğuğa en fazla-9.5 °C’ye kadar dayanabildiğinden kışı sert ve uzun
geçen bölgelerde ……………. olarak Mart-Nisan aylarında ekilir.

5.

Bakla, serin iklimde en iyi yetişen ………… yıllık ve uzun gün bitkisi olan bir
yemeklik baklagil bitkisidir.

6.

Bakla, otsu bir gövdeye sahiptir. Gövde ………… köşeli 1-2 cm kalınlığında ve içi
boştur.

7.

Bezelyede ………… boğum ve boğum aralarından meydana gelir.

8.

Fasulye ……………… otsu yapıda, dik veya sarılıcı, boğumlu ve hafif tüylüdür.

9.

Fasulyede meyve …….. şeklindedir.

10.

Börülce insan beslenmesinin yanında hayvan yemi olarak da değerlendirilen bir
baklagil sebzesi olan börülce tek yıllık bir ……….. ……… bitkisidir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Baklagillerin morfolojik özelliklerini dikkate alarak baklagilleri ayırt ediniz.



Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar
Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri
o
Panolar
o
Fotoğraf makinesi

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Baklagilleri ve farklı bitki kısımlarını temin ettiniz mi?
Ölçüm yapmakta kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
Gerekli ölçümleri yapıp kayıt defterine kaydını yaptınız mı?
Bitki kısımlarını ve ilgili fotoğrafları panolara yapıştırdınız mı?
Bitki kısımlarının fotoğraflarını çektiniz mi?
Panoları uygun yerlere astınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Literatürü dikkate alarak çayır, mera ve yem bitkisi türlerine göre çayır, mera ve yem
bitkilerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Baklagil yem bitkilerinin türlerini araştırınız.
 Buğdaygil yem bitkilerinin yayılım alanlarını araştırınız.

4. YEM BİTKİLERİ
4.1. Yem Bitkilerinin Tanımı ve Önemi
Yem bitkileri önemli olmalarına rağmen, toplam tarım alanlarında pek fazla yer
kaplamamaktadır. Ülke genelinde tarla üretimi açısından yem bitkileri tarımı, yaklaşık
1milyon hektar yer kaplamaktadır. Bu da bitkisel üretim içerisinde yaklaşık % 3 oranında yer
kaplamaktadır.
Otobur hayvanların yaşayabilmeleri ve kendilerinden beklenen ürünleri verebilmeleri
için gereksinim duydukları unsurları bünyelerinde taşıyan ve belirli ölçülerde
yedirildiklerinde hem hayvan sağlığına, hem de hayvansal ürünlere zarar vermeyen, gerek
kültürü yapılan, gerekse doğada kendiliğinden yetişen bitkilere yem bitkileri adı
verilmektedir.

4.1.1. Baklagil Yem Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Baklagil yem bitkileri, baklagil familyası içerisinde yer alan bitkileri kapsar. Yonca,
üçgül, fiğ, korunga, bezelye, gazal boynuzu, mürdümük ve acı bakla türleri, baklagiller
familyasına giren en önemli yem bitkileridir.
Baklagil yem bitkilerinin buğdaygil yem bitkilerine göre adaptasyon alanları daha dar,
iklim ve toprak istekleri daha fazladır. Toprakta daha az azot, ancak daha fazla fosfor
bulunmasını ister. Buğdaygil yem bitkileri kadar soğuğa ve kurağa dayanıklı değillerdir.
İklim ve toprak istekleri (özellikle nem) daha fazladır. Bununla birlikte örneğin sarı çiçekli
gazal boynuzu, çilek üçgülü ve yonca gibi baklagil yem bitkileri toprak tuzluluğuna;
korunga, sarı taş yoncası ve tüylü fiğ gibi baklagil yem bitkileri ise kurağa oldukça
dayanıklıdır.
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Yaygın olarak yetiştirilen baklagil yem bitkileri ve genel özellikleri şunlardır:


Adi Fiğ

En çok yetiştirilen fiğ türüdür. Ülkemizde tüm bölgelerde yetiştirilebilir. Tek yıllık
baklagil yem bitkisidir. Yeşil ve kuru ot olarak yedirilebileceği gibi taneleri kırma yapılarak
da verilebilir. Hem otu hem taneleri oldukça besleyicidir. Yeşil otunda ortalama % 23,9 ham
protein bulunur.
Tanelerindeki protein oranı ise % 20’nin üzerindedir. -8 °C’nin altındaki sıcaklıklarda
donmaktadır. Bu yüzden kışı sert geçen yerlerde yazlık olarak, sıcak iklim bölgelerinde ise
kışlık olarak yetiştirilmektedir. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde erken
ilkbaharda ekim yapılır.
Su tutma kapasitesi iyi olan orta ve ağır topraklar adi fiğ tarımı için uygundur. Süzek,
yeterli kireç ihtiva eden, tınlı topraklar adi fiğ tarımı için en uygun topraklardır.


Macar Fiği

İlk kültür formları Macaristan’dan alındığı için bu ismi almıştır. Kışa dayanıklılığı
normal şartlarda yeterlidir. Sert kışlarda dondan zarar görmeden kalabilir. Kıraçta
yetiştirilebilen bir kışlık fiğ olduğu için büyük değere sahiptir. Orta-ağır ve kireççe zengin
toprakları sever.
Eylül başından kasıma kadar ekilebilir. Yalnız veya tahıllarla karışık ekilebilir. Karışık
ekimde ot almak için dekara 6 kg Macar fiği ve 4-6 kg tahıl tohumu kullanılır. Ot almak için
sıra araları 18-20 cm olmalıdır. Tohum almak için tek başına ekilir ve dekara 6-8 kilo tohum
atılır. Sıra arası 35-50 cm olmalıdır.

Resim 4.1: Macar Fiği



Yonca

Yonca; baklagiller familyasından, çok yıllık, hem yeşil ot, hem de kuru ot olarak
değerlendirilebilen bir serin mevsim yem bitkisi türüdür.
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Yonca; otsu yapıda, boyu 50-80 cm olan ve derin bir kök sistemine sahiptir. Uygun
koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120-180 cm’dir. Bu nedenle, ana
vatanı olan Orta Doğu bölgesinin şartları ile birebir özelliklere sahip olup kuraklığa
dayanıklıdır. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle meraların ıslahında diğer
bitkilerle karışıma giren ve meranın kalitesini arttıran bir bitkidir.

Resim 4.2: Yonca



Korunga

Kısa ömürlü, çok yıllık bir baklagil bitkisi olan korunganın özellikle kuru otundan
faydalanılır. Kuru otunda ortalama % 17 protein bulunur ve bu yönüyle ot kalitesi iyidir.
Korunga, kurağa ve soğuğa oldukça dayanıklı olduğundan, kurak ve yarı kurak
bölgelerimiz için iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Yoncanın ekonomik olarak yetiştirilemediği
fakir ve kurak topraklarda korunga sulama yapılmadan başarıyla yetiştirilebilir. Korunga,
kışı sert geçen bölgelerde erken ilkbaharda; ılıman bölgelerde ise güzlük, dekara 10-15 kg
tohumluk kullanılarak ekilir. Kuru ot üretimi için dar (20-40 cm), tohum üretimi için geniş
(80-100 cm) sıra aralığı verilerek, 3-4 cm derinlikte ekim yapılır.
En yüksek kalitede ot, çiçeklenme başında biçildiğinde elde edilir. Kuru tarım
bölgelerinde yılda bir defa, sulanan ve yağışlı bölgelerde ise yılda iki defa biçilebilir. Biçilen
yaş ürün dikkatlice kurutulur ve balyalanır. Korungadan kıraç koşullarda dekara 1 tona yakın
yaş ot, 100 kg’a yakın tohum elde edilebilir.

Resim 4.3: Korunga
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Üçgül

Üçgüller arasında tarımsal değeri yüksek olan en önemli türler; çayır üçgülü, ak üçgül
İran üçgülü, yer altı üçgülü, İskenderiye üçgülü, kırmızı üçgül, çilek üç gülü ve melez
üçgüldür. Üçgüller, yoncaya göre daha ılıman ve yağışlı nispi nemi daha yüksek olan
bölgelere uyum sağlamıştır.

4.1.2. Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri
Buğdaygil yem bitkileri, buğdaygil familyasına giren bitkileri ifade etmektedir. Bu
gruba giren yem bitkilerinin en önemlileri çim, ayrık, salkım otu, yumak otu, kanyaş, tilki
kuyruğu, köpek kuyruğu ve köpek dişi türleridir.
Buğdaygil yem bitkilerinin baklagil yem bitkilerine göre adaptasyon alanları daha
geniş, iklim ve toprak istekleri daha azdır, soğuğa ve sıcağa, dona ve kurağa da daha
dayanıklıdırlar. Ancak dünyada buğdaygil yem bitkileri baklagil yem bitkilerine göre daha
az yetiştirilir. Çünkü baklagiller kadar lezzetli ve kaliteli yem üretmezler. Protein içerikleri
daha düşük, buna karşın selüloz ve lignin gibi hayvanlar tarafından hazmedilebilir madde
içerikleri daha yüksektir.
Bu nedenle buğdaygil yem bitkileri saf olarak değil, daha çok baklagil yem bitkileriyle
karıştırılarak ekilirler. Dünyada en fazla yetiştirilen buğdaygil yem bitkileri; yemlik mısır,
sorgum, sudan otu ve darılardır. Bromlar, yumaklar, ayrıklar, çimler, kelp kuyruğu, çayır
salkım otu gibi değerli buğdaygil yem bitkilerinin de ekim alanları giderek artmaktadır.


Ayrıklar

Dört önemli ayrık türü vardır. Bunlar; adi otlak ayrığı, kır ayrığı, mavi ayrık ve
yüksek otlak ayrığıdır. Her dört ayrık türü de çok yıllık ve uzun ömürlü olup kurağa, soğuğa,
sıcağa ve meralarda otlatmaya son derece dayanıklıdır. Adi otlak ayrığı ve kır ayrığı kısaorta boylu, mavi ayrık orta boylu ve yüksek otlak ayrığı uzun boyludur. Taban arazilere daha
çok mavi ayrık, kıraç koşullarda ise daha çok adi otlak ayrığı iyi uyum sağlar. Ayrıklar,
toprak ıslahında ve erozyon kontrolünde çok önemlidir. Ayrık türlerinin ot kalitesi yüksek
değildir, yüksek otlak ayrığının ot kalitesi diğerlerine göre daha düşüktür.


Çayır Kelp Kuyruğu

Çok yıllık, uzun ömürlü, yumak teşkil eden, nemli, yağışlı ve serin bölgelerin yem
bitkisidir. Baklagil yem bitkileriyle çok iyi karışımlar oluşturur. Özellikle Doğu
Anadolu’nun serin ve nemli bölgelerine çok iyi adapte olmuştur. Çiçeklenme başında
biçildiğinde daha kaliteli bir ot üretir.


Çayır Tilki Kuyruğu

Çok yıllık, uzun ömürlü, rizomlu, soğuğa dayanıklı ancak kurağa dayanıksız olan bir
yem bitkisidir. Kılçıksız brom gibi yüksek kalitede ot üretir.
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Çayır Salkım Otu

En önemli çim bitkilerinden birisi olan çayır salkım otu; çok yıllık, uzun ömürlü,
rizomlu, az fakat kaliteli ot üreten bir yem bitkisidir. Sıcağa ve kurağa dayanıklı değildir.
Taban ve sulanabilen arazilerde çok iyi yetişir.

Arpa
Arpa, tek yıllık bir uzun gün bitkisidir. Fakat değişik gün uzunluklarına da uyabilir.
Arpa, tahıllar içerisinde en çok kardeşlenenlerdendir. Olağan durumda 5-8 kardeş verir. Bitki
boyu ortalama 35-100 cm kadardır. Başakları ortalama 8-15 cm boyunda olup 2, 4 ve 6
sıralıdır. Çiçeği kavuz ve kapçık sarar, kavuzlu arpalarda bunlar daneye yapışıktır ve
harmanda ayrılmazlar. Danenin ortalama % 10-13 kadarı kavuzdur. Dane yapısında % 9-13
ham protein, % 67 kadarda karbonhidrat bulunur. Arpa serin iklim tahılları içerisinde
buğdaydan sonra en çok ekimi yapılandır.
Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yem olarak değeri mısırın % 95'i
kadardır. Yemlik arpalarda protein oranının fazla olması istenir. Kavuzun fazla olması
besleyicilik değerini düşürür.
Arpa, fazla soğuk ve fazla sıcak olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi gelişir.
Sıcaklığı 0 °C’nin altına düşmeyen ve 18-20 °C’nin üzerine çıkmayan, nispi nemi % 70-80
olan yerler arpa için çok uygundur. Arpa için en uygun topraklar, organik maddece zengin,
milli, havalanması ve nemliliği uygun, nötr reaksiyonlu (pH= 5-8) topraklardır.

Resim 4.4: Arpa başak ve dane
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatürü dikkate alarak çayır-mera ve yem bitkisi türlerine göre çayır, mera ve yem
bitkilerini ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

 Baklagil yem bitkilerinin türlerini
ayırt ediniz.

 Buğdaygil yem bitkilerinin türlerini
ayırt ediniz.

Öneriler
 Baklagil yem bitkilerinin özeliklerini
araştırınız.
 Baklagil yem bitkilerinin yayılım alanlarına
dikkat ediniz.
 Baklagil yem bitkilerinin adaptasyonuna
dikkat ediniz.
 Baklagil yem bitkilerinin iklim isteklerine
dikkat ediniz.
 Baklagil yem bitkilerinin toprak isteklerine
dikkat ediniz.
 Baklagil yem bitkilerinin sıcaklık ve nem
isteklerine dikkat ediniz.
 Baklagil yem bitkilerinin morfolojik
özelliklerine dikkat ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin yayılım
alanlarına dikkat ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin adaptasyonuna
dikkat ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin iklim ve toprak
isteklerine dikkat ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin sıcaklık ve nem
isteklerine dikkat ediniz.
 Buğdaygil yem bitkilerinin morfolojik
özelliklerine dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Yonca, üçgül, fiğ, korunga, bezelye, gazal boynuzu, mürdümük ve acı bakla türleri,
……………. familyasına giren en önemli yem bitkileridir.

2.

Baklagil yem bitkilerinin Buğdaygil yem bitkilerine göre adaptasyon alanları daha dar,
iklim ve toprak istekleri daha …………dır.

3.

Su tutma kapasitesi iyi olan orta ve ağır topraklar …… fiğ tarımı için uygundur.

4.

Macar fiği eylül başından kasıma ………… ekilebilir.

5.

Yonca, baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan, gerek yeşil ot gerekse kuru ot
olarak değerlendirilebilen çok yıllık bir …………. mevsim yem bitkisi türüdür.
Yonca, çok yıllık…………. bir bitkidir. Boyu 50-80 cm’dir. Derin bir kök sistemi
vardır.
Kısa ömürlü, çok yıllık bir baklagil bitkisi olan ……………. özellikle kuru otundan
faydalanılır.

6.
7.

8.

Buğdaygil yem bitkileri, baklagil yem bitkilerine göre ……………. alanları daha
geniş, iklim ve toprak istekleri daha azdır, soğuğa ve sıcağa, dona ve kurağa da daha
dayanıklıdır.

9.

Her dört ayrık türü de çok yıllık ve uzun ömürlü olup, kurağa, soğuğa, sıcağa ve
meralarda …………….. son derece dayanıklıdırlar.

10.

Arpa tek yıllık bir …….. gün bitkisidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yem bitkilerinin morfolojik özelliklerini dikkate alarak yem bitkilerini ayırt ediniz.



Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar
Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri
o
Panolar
o
Fotoğraf makinesi

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Yem bitkilerini ve farklı bitki kısımlarını temin ettiniz mi?
Ölçüm yapmakta kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
Gerekli ölçümleri yapıp kayıt defterine kaydını yaptınız mı?
Bitki kısımlarını ve ilgili fotoğrafları panolara yapıştırdınız mı?
Bitki kısımlarının fotoğraflarını çektiniz mi?
Panoları uygun yerlere astınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatürü dikkate alarak tıbbi ve aromatik bitki türlerine göre tıbbi ve aromatik
bitkileri ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Tıbbı ve aromatik bitkilerin insan sağlığı için önemini araştırınız.
Tıbbı be aromatik bitkilerin kullanım alanlarını araştırınız.

5. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
5.1. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Tanımı ve Önemi
Tıbbi bitkilerin tarihçesi insanlık tarihi kadar eskidir. Sümerler ve Asurlular tarafından
M.Ö. 5000-3000 tarihlerinde bu bitkileri kullanılmıştır. 250 kadar farklı tıbbi bitkinin
kullanıldığı ifade edilmektedir.
Geçmişte de olduğu gibi, bugün de bu bitkiler; ilaç, gıda, kozmetik, meşrubat ve
sanayi dallarında kullanılmaktadır. Memleketimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin yayılış
alanlarının oldukça geniş olmasının yanı sıra kültüre alınmaları her geçen gün artarak devam
etmektedir.
Bugün kullanılan tıbbi bitkilerin tahmini olarak % 70’inin doğadan toplandığı, %
30’unun ise kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir.
Doğrudan doğruya bitkinin çeşitli kısımlarının veya onlardan elde edilen etkili
maddelerin dahilen veya haricen insan ve hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde
kullanıldığı bitkilere tıbbi bitkiler denir.


Tıbbi (İlaç) Bitkiler: Yaprak, sap, kabuk, çiçek, meyve, tohum, kök, rizom,
soğan ve yumru gibi organlarından birinde, birkaçında veya tümünde
farmakolojik aktivitesi olan alkaloitler, terpenoitler veya fenolik maddeler gibi
biyoaktif maddeleri taşıyan ve bu nedenle ilaç, aroma, parfüm, baharat, boyar
madde gibi amaçlarla kullanılan bitkileri ifade eder.



Aromatik (Kokulu, Itri) Bitkiler: Yaprak, çiçek, kök, soğan, rizom, yumru,
kabuk, tohum ve meyve gibi organlarından birisinden, birkaçından veya
tümünden uçucu yağ elde edilen bitkileri ifade eder.

Türkiye tıbbi, hoş kokulu, baharat, boya ve parfüm bitkileri üretimi ve çeşitliliği
bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Özellikle tütün, haşhaş, çay, yağ
gülü, kuşburnu, kekik, ada çayı, defne, kimyon, anason, kapari, safran, şerbetçi otu,
kırmızıbiber, kök boya, çöven, sığla gibi bitkilerin üretiminde söz sahibidir.
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Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bazı tanımlar şunlardır:







Herba (Ot): Toprak üstü kısımları sınıflandırmada kullanılan bitkiler.
Bitkisel Drog: Tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğunlukla kurutulmuş, bazen taze,
bütün, parçalanmış, kesilmiş bitkileri veya bitki parçalarını ifade eder.
Bitkisel İlaç: Hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan, hastalar tarafından
alınabilir şekle getirilmiş bitkisel drog veya drog karışımlarını ifade eder. Bir
bitkinin ilaç sayılabilmesi için etkinlik, güvenirlik, saflık ve kalite şartlarını
yerine getirmesi gerekir.
Etkin (Etkili) Madde: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde kullanılan
farmakolojik aktivitesi (biyoaktif) olan bitkisel drog ve bitkisel preparatları
ifade eder.
Bitkisel Preparat: Bitkisel drogların ekstraksiyon, distilasyon, sıkma,
fraksiyonlama, saflaştırma, yoğunlaştırma ya da fermantasyon gibi işlemlere
tabi tutulmaları sonucunda elde edilmiş olan ufalanmış veya toz edilmiş
drogları, tentürleri, ekstreleri, uçucu yağları, özsuları vb. preparatları ifade eder.

Resim 5.1: Safran

5.1.1. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Yetiştirilmesi
Bugün bazı drogların yabani bitkilerden elde edilmesine karşılık büyük bir kısmı da
tarımı yapılan droglardan elde edilir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:






Küçük bir araziden çok miktarda drog elde edilebilir.
Ürünün toplanması kısa bir sürede ve arzu edilen zamanda yapılır.
Toplanmadan hemen sonra kurutmaya geçilebilir.
Saf drog elde edilebilir.
Gerek verim ve gerekse etkili maddesi yüksek drog veren elverişli ırkların
yetiştirilmesi mümkündür.

Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesinde genel tarım usulleri uygulanır. Toprak yapısı, su
durumu, genel iklim özellikleri de önem arz eder. İyi kaliteli bir tıbbi ve aromatik bitkide
ucuz ve bol drog ancak kaliteli bir tohumla yetiştirmekle mümkündür.
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Her bitki türünün belli ekolojik istekleri vardır. Bu isteklerin karşılanmaması halinde
bitkinin yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle bitki yetiştirilecek yerin, bitkinin ekolojik
isteklerini karşılayacak özelliklere sahip olması gerekir.
Her bitkinin doğal olarak yetiştiği iklim koşulları olmasının yanında benzer iklimlerde
de yetişebilir. İklim, bitkilerin sadece yaşaması için değil aynı zamanda, verim miktarını ve
üründe kaliteyi belirleyen bir unsurdur. Ekvatordan uzaklaştıkça, enlem derecelerine bağlı
olarak mevsim kavramı ortaya çıkar ve bitkiler ekolojik istekleri doğrultusunda mevsimlerin
izin verdiği dönemlerde gelişimlerini sürdürür.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltım şekilleri şunlardır:






Tohumları Doğrudan Doğruya Tarlaya Ekilenler: Kişniş, haşhaş çörek otu,
rezene.
Fide İle Çoğaltılanlar: Hatmi, kekik, yüksük otu.
Rizom, Stolon, Soğan İle Çoğaltılanlar: Safran, nane, meyan kökü vs
Gövde Çeliği veya Fidan İle Çoğaltılanlar: Gül, çay.
Hem Tohumla Hem de Vejetatif Olarak Çoğaltılanlar: Rezene, mercanköşk,
biberiye.

5.1.2. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Ekolojik İstekleri
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel iklim istekleri şunlardır:


Sıcaklık: Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği için en uygun sıcaklıklar 1030 °C arasındadır.



Işık: Tıbbi ve aromatik bitkiler ışık isteği bakımından; ışık seven, yarı gölge
seven ve gölge isteyenler şeklinde gruplandırılır.



Yağış ve Nem: Yağışlar, toprağın su durumu ve bitki gelişimini önemli
derecede etkiler. Sıcak ve kurak iklim şartlarında yaprak yüzeyi küçülür,
tüylülük ve dikenlilik artar. Nemli yerlerde yapraklar daha ince ve geniş bir yapı
alır.

5.1.3. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Genel Özellikleri
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:










Ekim alanları son derece sınırlıdır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerde üstün kalite mutlak gerekli bir husustur.
Çeşitli familyalarda yer alan bu bitkilerin tanınmaları güçtür.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin iklim ve toprak istekleri birbirlerinden farklıdır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirme teknikleri farklıdır.
Yetiştiricilikte fazla el emeği isterler.
Hastalık ve zararlılarla mücadelesi zordur.
Bitkilerin etki mekanizmaları birbirinden farklıdır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin bazıları zehirlidir.
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Resim 5.2: Erguvan

5.1.4. Drogların Hazırlanması
Tıbbi bitkilerin drog olarak kullanılan kısımlarının (yaprak, çiçek, tohum, kök, kabuk
gibi) içlerindeki etkili bileşikler nedeniyle hastalıkları tedavi ettikleri ispatlanmıştır.
Bitkilerdeki etkili bileşiklerin, bitkilerin belirli devrelerinde etkin miktarları en yüksek
düzeye erişmektedirler. Yani her bir bitkide içindeki etkin maddenin en yüksek olduğu bir
dönem vardır. Bu da her drog için özel bir toplama zamanı bulunduğunu göstermektedir.
Toplanan bitkilerin bozulmasını önlemek için uygun şartlarda kurutulması gereklidir.
Kurutulmuş drogların tedavi özellikleri bir yıl kadardır. Bir yıldan sonra drogdaki etkin
madde bozulmaya ve sonuçta etkisi azalmaya başlar. Bu nedenle toplama tarihinden bir yıl
sonra kullanılmasının hiçbir faydası yoktur. Bir yıldan fazla etkisinin devamını sağlamak
için drog özel şartlarda saklanmalıdır.
Drog hazırlanmasında kullanılacak materyalin toplanma zamanları aşağıdaki
şekildedir:






Yapraklar: Bitki çiçek açtığı zaman.
Çiçekler: Tamamen açılmadan evvel veya tomurcuk halinde olduğu zaman.
Toprak altı kısımlar: Bitkinin toprak üstü kısımları kuruduktan sonra.
Kabuklar : Bitki yapraklarını döktükten sonra.
Meyve ve tohumlar: Bitki olgunlaştıktan sonra.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yaprak ve çiçek gibi kısımları yağmurlu günlerde,
üzerinde çiğ veya nem varken asla toplanmamalıdır. Çünkü böyle şartlarda toplanan üründen
kaliteli drog elde etmek mümkün değildir.
Kabuklar ise yağmurlu günden sonra toplanmalıdır.

5.1.5. Saklama
Kurutulmuş olan materyalin özelliklerini kaybetmeden muhafaza edebilmesi için bazı
şartlara uyulması zorunludur. Saklama sırasında drogun bozulmasına sebep olan başlıca
faktörler; rutubet, sıcaklık ve ışıktır. Bunun için drogların serin, kuru ve karanlık bir yerde
saklanmaları gerekir. Kese kağıdı, bez torba, mukavva kutu, teneke kutu veya cam
kavanozlarda saklanabilir. Plastik kap, torba saklamak için uygun değildir.
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5.2. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Sınıflandırılması
5.2.1. Alfabetik Sınıflandırma
Alfabetik sınıflandırma tıbbi ve aromatik bitkilerin Latince veya herhangi bir dildeki
isimlerine göre yapılan sınıflandırılması olup genellikle ansiklopedi ve tanıtıcı kitaplarda
kullanılır.

5.2.2. Morfolojik Sınıflandırma
Morfolojik sınıflandırma, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılan kısımlarına göre
yapılan sınıflandırma şeklidir. Bu sınıflandırma tıbbi bitkilerin ticaretinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Aynı zamanda yetiştiricilik açısından da önemli bir sınıflandırmadır.

Resim 5.3: Yeşil dereotu

5.3. Yapraklarından Faydalanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yapraklarından faydalanılan başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler; nane, ada çayı, melisa
oğul otu, kekik, mercan köşk, defne, sumak, dereotu, biberiye, fesleğen, defne yaprağı, Frenk
maydanozu, taze kişniş, maydanoz, keklik otu, kuzukulağı, tarhun otu, safran, limon otu,
kıvrık maydanoz, ısırgan otu gibi bitkilerdir.

Resim 5.4. Yeşil Nane
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5.4. Çiçeklerinden Faydalanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çiçeklerinden faydalanılan başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler; hatmi, papatya, lavanta,
ıhlamur, nar çiçeği, safran, melisa, adam otu, erguvan, Türkmen adaçayı, altın otu, civan
perçemi, çiğdem, çuha çiçeği, saman çiçeği, boru çiçeği ve gelinciktir.

Resim 5.5: Nergis Çiçeği

5.5. Meyvelerinden Faydalanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Meyvelerinden faydalanılan başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler; kuşburnu, kimyon,
anason, kişniş, kırmızıbiber, yenibahar, kerevit, kakule, çemen otu, ardıç, vanilya, meyan
kökü, tarçın, zerdeçal, demir hindi, adamotu, zencefil, ada soğanı, kedi otu ve ayrıktır.

Resim 5.6: Kişniş

5.6. Tohumlarından Faydalanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumlarından faydalanılan başlıca tıbbi ve aromatik bitkiler; keten, çemen, karanfil,
meyan kökü, ayrık, salep, sarımsak, haşhaş tohumu, zencefil kökü, susam, anason, kereviz
tohumu, kimyon, yenibahar, hardal tohumu, çörek otu, çemen, vanilya, kızılcık ve alıçtır.

Resim 5.7: Anason bitkisi

52

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatürü dikkate alarak tıbbi ve aromatik bitki türlerine göre tıbbi ve aromatik
bitkileri ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin özeliklerini araştırınız.
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi  Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
ve aromatik bitkilerin türlerini
bitkilerin iklim isteklerine dikkat ediniz.
ayırt ediniz
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin toprak isteklerine dikkat ediniz.
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Yapraklarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi
bitkilerin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ve aromatik bitkilerin türlerini
ediniz.
ayırt ediniz
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Çiçeklerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi
bitkilerin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ve aromatik bitkilerin türlerini
ediniz.
ayırt ediniz
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Meyvelerinden faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
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 Tohumlarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin yayılım alanlarına dikkat ediniz.
 Tohumlarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin adaptasyonuna dikkat ediniz.
 Tohumlarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
 Tohumlarından faydalanılan tıbbi
bitkilerin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ve aromatik bitkilerin türlerini
ediniz.
ayırt ediniz.
 Tohumlarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin sıcaklık ve nem isteklerine dikkat
ediniz.
 Tohumlarından faydalanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin morfolojik özelliklerine dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Tıbbi bitkilerin tarihçesi insanlık tarihi kadar eskidir. Sümerler ve Asurlular tarafından
…… …….. ………..tarihlerinde bu bitkileri kullanılmıştır.

2.

Doğrudan doğruya bitkinin çeşitli kısımlarının veya onlardan elde edilen etkili
maddelerin, dahilen veya haricen insan ve hayvanlarda görülen hastalıkların
tedavisinde kullanıldığı bitkilere ………….. ……….. denir.

3.

Yaprak, çiçek, kök, soğan, rizom, yumru, kabuk, tohum ve meyve gibi organlarından
birisinden, birkaçından veya tümünden uçucu yağ (eterik yağ veya esans) elde edilen
bitkilere ………………. bitkiler denir.

4.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğunlukla kurutulmuş, bazen taze, bütün, parçalanmış,
kesilmiş bitkileri veya bitki parçalarına …………… …………… denir.

5.

Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesinde ……………… tarım usulleri uygulanır.

6.

Tıbbi bitkilerin ……………. olarak kullanılan kısımları yaprak, çiçek, tohum, kök,
kabuk vs.
içlerindeki etkili bileşikler nedeniyle hastalıkları tedavi ettikleri
ispatlanmıştır.

7.

Kurutulmuş drogların tedavi özellikleri …… ……. kadardır. Bir yıldan sonra
drogdaki etkin madde bozulmaya ve sonuçta etkisi azalmaya başlar.

8.

Bitkisel drogların serin, kuru ve karanlık bir yerde ………………. gerekir.

9.

……………….. sınıflandırma; tıbbi bitkilerin kullanılan kısımlarına göre yapılan
sınıflandırma şeklidir.

10.

Droglar, taşıdıkları ……………. maddeler nedeniyle tedavi alanında
kullanılmaktadırlar. Etkili maddeler bitkilerin muhtelif organlarında (yaprak, çiçek,
meyve, tohum, kök gibi) bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Tıbbi ve aromatik bitkilerinin morfolojik özelliklerini dikkate alarak tıbbi ve aromatik
bitkileri ayırt ediniz.




Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar
Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri
o
Panolar
o
Fotoğraf makinesi

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Tıbbi ve aromatik bitkiler ve farklı bitki kısımlarını temin ettiniz mi?
Ölçüm yapmakta kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?
Gerekli ölçümleri yapıp kayıt defterine kaydını yaptınız mı?
Bitki kısımlarını ve ilgili fotoğrafları panolara yapıştırdınız mı?
Bitki kısımlarının fotoğraflarını çektiniz mi?
Panoları uygun yerlere astınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Serin iklim tahıllarının türlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
2. Sıcak iklim tahıllarını türlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
3. Şeker ve nişasta bitkilerini türlerini gösteren pano, grafik
ve sunumlar hazırladınız mı?
4. Lif bitkilerinin türlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
5. Yağ bitkilerinin türlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
6. Keyif bitkilerinin türlerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?

Evet

Hayır

7. Yemeklik dane baklagil türlerini gösteren pano,
grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
8. Endüstriyel dane baklagil türlerini gösteren pano,
grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
9. Baklagil yem bitkilerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
10. Buğdaygil yem bitkilerini gösteren pano, grafik ve
sunumlar hazırladınız mı?
11. Yapraklarından faydalanılan ilaç bitkilerini gösteren
pano, grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
12. Çiçeklerinden faydalanılan ilaç bitkilerini gösteren pano,
grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
13. Meyvelerinden faydalanılan ilaç bitkilerini gösteren
pano, grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
14. Tohumlarından faydalanılan ilaç bitkilerini gösteren
pano, grafik ve sunumlar hazırladınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

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

99
İki
Topraklarda
Tek
Sertleştirme
Otsu
Saçak
Pamuk
Ekimi
Yazlık

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

İsteği
Yemeklik
Gün
Yazlık
Tek
Dört
Gövde
Gövdesi
Bakla
Kısa gün
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baklagiller
Fazla
Adi
Kadar
Serin
Otsu
Korunganın
Adaptasyon
Otlatmaya
Uzun

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

M.Ö. 5000-3000
Tıbbi Bitki
Aromatik
Bitkisel drog
Genel
Drog
Bir yıl
Saklanmaları
Morfolojik
Etkili
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