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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Tarla Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Tohumundan ve Meyvelerinden Yararlanılan Bitkiler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkileri tanımlayıp, ekimini, bakımını, 

hasadını ve depolama yapma bilgi ve becerilerini 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin 

literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, 

meyve ve tohum yapılarını açıklayabileceksiniz. 

2. Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin 

tekniğine göre dikim öncesi tohum yatağını hazırlayıp, 

dikim makinelerini ayarlayarak dikimini 

yapabileceksiniz. 

3. Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerde 

bitkiye göre çapalama, seyreltme, hastalık, zararlı ve 

yabancı otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi 

bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

4. Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin 

hasat ve kurutma işlemini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf), 

Donanım: Hardal, kimyon, çörekotu, anason bitkileri, cd, 

resimler, broşür, afiş, poster, internet, gübre, traktör, 

toprak işleme aletleri, ekim makinesi, şerit metre, kağıt, 

kalem, terazi, gübre atma makinesi, sulama sistemi, zirai 

mücadele ilaçları, zirai mücadele ilaçlama makinesi, 

römork, depo,  ambalajlama ürünleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz zengin florasıyla (belirli bir bölge veya ülkede yetişen bitki çeşidi) çok 

sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkilerin tedavide 

kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi 

edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlanmıştır. Halk hekimliği 

uygulamalarına yaygın olarak rastlanan Anadolu’da halk ilaçları elde edilmiş ve günümüze 

kadar uygulanmıştır. Bitkilerin tohumları ve meyveleri bu amaçla kullanılan kısımlardandır. 

Farklı farklı aromaları ile profesyonel aşçıların yemeklerinde vazgeçilmez olan bu bitkiler 

ülkemiz yemek kültürününde olmazsa olmazı haline gelmiştir. Ayrıca bu bitkilerin birçoğu 

ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılmaktadır. 

 

Ülkemiz tarımsal faaliyetler açısından oldukça iyi bir konuma sahiptir. Toprak 

verimliliği ve iklim çeşitliliği birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlar. Gelecek yıllarda 

tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin, ekonomik anlamda çok daha fazla önem kazanacağı 

öngörüsü dikkate alındığında, çitçilerin ve yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmesi ülke 

ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 

 

Sizlere bu modül ile tıbbi ve aromatik bitkilerden, tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerin özelliklerini ve bu bitkilerin organ yapılarını, çoğaltımını, hasat ve 

kurutma işlemlerini kavratmaya çalışacağız. Sizin bu bitkilerin insan  hayatındaki önemini 

anlamış olmanız ve üretimini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara değişen, yenilenen ve 

geliştiren bir meslek anlayışı ile katkı sağlamanız amaçlanmaktadır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine göre; kök, 

gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapılarını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitki türlerini 

araştırınız. Bu bitkilerin fotoğraflarını çekiniz. 

 Araştırdığınız bitki adlarının Latince karşılıklarını bulunuz. 

 Günlük hayatta faydalandığınız tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan 

tıbbi ve aromatik bitki örneklerinin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum 

yapılarını sınıfta inceleyiniz. 

 

1. TOHUMUNDAN VE MEYVELERİNDEN 

YARARLANILAN BİTKİLER 
 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları 

iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut 

bakımı gibi alanlarda kullanılırken, aromatik bitkiler ise; güzel koku ve tat vermeleri için 

mutfaklarda, kozmetik ve parfümeri sanayinde de geniş kullanım alanına sahiptir. Tıbbi ve 

aromatik bitkiler, hem etken madde yönünden ve hem de tüketim alanları bakımından çok 

büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir gruplandırılması 

bulunmamakla birlikte, genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelere, tüketim ve 

kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler. 

 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlandığımız bitkiler günlük hayatta sıkça 

karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden kimyon, anason, kişniş ve kırmızıbiberin meyvelerinden 

faydalanırken, hardal, çörek otu, rezene ve çemenin meyvelerinden faydalanırız. Bu bitki 

türlerinden bazılarını bu modülde inceleyeceğiz. 

 

1.1. Tohumundan Yararlanılan Önemli Bitkiler ve Özellikleri 
 

1.1.1. Hardal ( Brassica )( Brassika ) 
 

Hardal, turpgiller (Brassicaceae) (Brassikase) familyasından tohumları baharat olarak 

kullanılan, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Avrupa ve Asya’da yabani ve yaygın olarak 

yetiştirilir. Sağlığa yararları bilindiğinden en az 2000 yıldır tarımı da yapılan, türlerine göre 

30 cm. ile 5 m. arasında boylanabilen tek yıllık dayanıklı otsu bitkidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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On kadar farklı türü olmasına karşın üç ana türü genelde baharat olarak bilinir ve 

kullanılır. Türkiye’de yetişen üç önemli türü kara hardal, kırmızı hardal (hint hardalı) ve 

beyaz hardaldır. 

 

Hardalın Türkiye’de şuan yeterince üretildiği söylenemez. Bazı firmalar hardal 

tohumunu sos haline getiriyor. Ancak gereken hardal tohumunun hemen hepsi ithal edilerek 

ihtiyaç karşılanmaktadır.  Bunun yanında Türkiye'de hardalın yaygın olarak tüketilen bir 

baharat olmadığı da bir gerçektir. Piyasada bulunabilecek hardal sosları genellikle yerli veya 

ithal Amerika tipi hardallardır Bunlardan sağlığa yararlı etkileri en fazla olan kara hardalın 

anayurdu Akdeniz havzası ya da Batı Asya’nın ılıman bölgeleridir. Baharat olarak kullanımı 

dışında ilaç yapımında da hardal bitkisinden faydalanılır. Hardalın asıl kullanılan kısmı 

tohumudur. Siyah hardal ya da beyaz hardal bitkilerinin tohumları ya da bu tohumların 

öğütülmüş hali toz baharat olarak kullanılır. Keskin ve yakıcı bir tadı vardır. Sos olarak ve 

soslara sarımsı renk vermek için zerdeçal ile birlikte kullanılabilir. Bütün haldeki hardal 

tohumları turşu salamuralarında ve et ve deniz ürünlerini pişirmek için kullanılabilir. Lahana 

turşusu ve yağlı salamuraları tatlandırmak için kullanılır. Hindistan'da tereyağında kızartılıp 

patlatılan tohumlar hoş kokuları ile garnitürlerde veya çeşni olarak yemeklerde kullanılır. 

Toz halindeki hardal da içeceklere ve fırında yapılan bazı yemeklere katılır. 

 

Kahverengi tohumlar köri hazırlamak için diğer baharatlarla karıştırılır. Hint hardalı 

türünden hardal yağı elde edilir. Toz hale getirilmiş tohumlar acı değildir. Hardal tozları 

soğuk su ile karıştırıldığında; kükürt içeren glikozit ve hardal enzimleri kimyasal reaksiyona 

girerek karışım 10 dakika içinde acı ve keskin kokulu bir hal alır. Bu işlemde sıcak su 

kullanılmamalıdır. Sıcak su hardalın yapısındaki enzimleri bozup yağını uçuracağından 

acılık ve keskin koku oluşmamasına neden olur. Hardal tozundaki bu reaksiyonu sona 

erdirmek için sirke, koruk suyu gibi asidik malzemeler kullanılabilir. 

 

Hardal, beyin aktivitelerini harekete geçirir Hardalın içindeki yağ ve acı, mide öz 

suyunu harekete geçirdiğinden, yağlı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır. Ayrıca hardal 

tohumunun içinde bulunan bir madde, hastalığa yol açan bakteri oluşumunu, buna bağlı 

olarak gelişebilecek gastrit ve gut rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engeller. Adale 

ağrılarında ve romatizma ağrılarında, ağrılı bölgeye hardal sürülerek ağrı azaltılabilir. Hardal 

tozu buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilir. Tarçın ve hardal karışımını kullanırsanız 

iştah açar, sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Öksürük, bronşit gibi solunum 

hastalıklarına karşı şifalıdır. Zehirlenme vakalarında kusturucu özelliğinden faydalanılır. 

Kan yapar. Hardal tozu incirle karıştırıldığında dalak böbrek ağrılarına çok iyi gelir. Hardal 

tozu balla karıştırılıp yenilirse soluk yetmezliğine iyi gelir. Ağrıyan diş üzerine konulursa 

ağrıyı keser. 
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Resim 1.1: Hardal çiçek yapısı 

 

Kazık köklü bir bitkidir.  

 

Tek yıllık otsu  gövde yapısına sahip bir bitkidir. Bitki gövdesinin üst kısımları çatallı, 

alt kısmı tüylü, gövde çapı yaklaşık 0,5 cm çapında ve mavimsi çizgilidir Siyah hardalın 

gövdesi sert, yuvarlak kesitli ve yeşil renklidir. 

 

Oval biçimli, sivri uçlu ve keskin kokulu yapraklarının üstü koyu ve altı daha açık 

yeşil renklidir. Alt yaprakları 10-15cm uzunluğunda; 4-7 cm eninde, loplu, yan loplar kısa, 

orta loplar oldukça büyüktür. En üstteki yapraklar mızrak şeklinde ve oldukça küçüktür. 

Tüylü yapraklara sahiptir. 

 

Küçük salkımlar halinde açan sarı renkli çiçekleri hafif hardal kokuludur. Çiçekleri 

topluca bir arada bir kısmı olgunlaşıp fasulye kapsülü gibi bir şekil alırken diğer taraftan 

yeni çiçekler açar. Yaz ortasında çiçek açar. 

 

Meyveleri kapsül şeklinde, 1-3 cm uzunluğunda, 1-2 mm enindedir. Meyve içinde 7-

11 adet tohum bulunur. Küçük, küremsi biçimli kırmızımtırak kahverengi tohumları, yakıcı 

kokuludur. 

 

Resim 1.2: Hardal bitkisi yaprak ve tomurcukları 
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1.1.2. Çörek otu (Nigella) ( Nijelya ) 
 

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) (Ranunkulase) familyasından 

yaklaşık 14 türü kapsayan tek yıllık otsu bir bitkidir. Doğu ve Güney Avrupa kökenlidir. 

Ilıman ve sıcak iklimlerde; Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan’da yabani veya 

kültür olarak yetiştirilir. Türkiye’de Ege, Afyon, Isparta, Burdur ve Trakya Bölgelerinde 

tarımı yapılmaktadır. Dünyada Güney Avrupa, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve 

Hindistan’da kültürü yapılmaktadır. Türkiye’de ise, İstanbul, Amasya, Mersin, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş illeri civarında kültürü yapılmaktadır. 

 

Çörek otu, baharat olarak özellikle Ortadoğu ve Hindistan’da kullanılan mutfak ve 

gıda sanayinde tüm olarak unlu mamulleri süslemek, lezzet vermek, sabit yağı ve uçucu 

yağı, eczacılık ve kozmetikte kullanılan bir bitkidir. Çok eski çağlardan beri Fransa, 

Almanya ve Mısır’da kullanılmaktadır. Çörek otunun ülkemizde de köklü bir tarihi vardır. 

Çörek otu Anadolu’da karamık ve şehniz  adıyla bilinir. Selçuklu ve Osmanlılarda çörek otu 

aşure, ekmek yapımı gibi birçok yemeklerde kullanılmıştır. Ayrıca Anadolu insanı ölülerinin 

kefenine koymak suretiyle çörek otuna dinsel bir karakter kazandırmıştır. Bu gelenek hala 

birçok yöremizde devam etmektedir. 

 

 Çörek otu uçucu yağ, tanenli maddeler ve acı maddeler içermektedir. Halk arasında 

çörek otu mide rahatsızlıklarına karşı, gaz söktürücü ve diüretik olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca hoş kokusu nedeniyle birçok ilaçlara katılmakta ve baharat olarak ta tüketilmektedir. 

Çörek otu yağının bileşiminde % 15-20 oranında sabit yağ vardır. Soğuk pres yöntemi ile 

yağı elde edilir. İçerdiği mineraller; selenyum, çinko, demir, bakır ve kalsiyumdur. Etken 

madde olarak; E vitamini ihtiva eder. Oleik asit, omega3, omega6 doymuş yağ asitlerini 

içerir. Tıpta gaz söktürücü, idrar söktürücü, bronşit ve öksürüğü hafifletici, emzikli 

hanımlarda süt artırıcı, hoş kokusu nedeniyle müshil vb. ilaçlarda lezzet verici ve koku 

giderici olarak kullanılır. Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Sarılık hastalığına da iyi 

gelmektedir. Bağırsaktaki yuvarlak solucanları döker. Birçok yerde kimyon gibi baharat 

olarak kullanılır. Bazı ülkelerde karabiber olarak kullanılır. Ancak içeriği sebebiyle yüksek 

dozda kullanılması zehirlenme ve felç gibi rahatsızlıklara neden olabileceğinden dikkatli 

kullanılması önerilir. 

 

Resim 1.3: Çörek otunun farklı türlerinde çiçek yapısı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C4%9F%C3%BCn_%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Figiller
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Tek yıllık otsu bir bitki olan çörek otu ince kazık kök sistemine sahiptir.  

 

Gövdesi 20-60 cm boyundadır. Az veya çok dallanan gövde bazen tüylüdür.  

 

Anason bitkisinde yapraklar 3 parçalıdır. Ancak türlere göre değişkenlik gösterir. Alt 

yapraklar saplı, üst yapraklar ise sapsız açık yeşil renklidir. Tüylü yaprakları olan türler de 

vardır.  

 

Çiçekler türlere göre değişken bir yapıya sahiptir. Genelde uzun saplı ve tek tekdir. 

Çiçek dalların uç kısımlarında bulunur ve nektarca çok zengindir. Çiçek taç yaprakları bazı 

türlerde beş adet olup, bazılarında taç yaprak olarak karşımıza çıkar. Mavi, mor, beyaz 

renklerde çiçekler görülebilir. Erkek organların sayısı çoktur. Ovaryum üstte ve 5 gözlüdür. 

Hermafrodit çiçek yapısına sahiptir. 

 

Meyve, çok tohum taşıyan bir kapsül şeklindedir. Tohumlar bitkinin kullanılan en 

önemli kısmıdır. Çörek otu tohumları, siyah renkli, 3-4 köşeli, 2.5-4 mm uzunlukta, 1.5-2 

mm genişlikte ve 1 mm kalınlıktadır. 

 

Resim 1.4: Çörek otu bitkisinin gövde, çiçek ve yaprak yapısı 

 

1.2. Meyvesinden Yararlanılan Önemli Bitkiler ve Özellikleri 
 

1.2.1. Kimyon (Cuminum cyminum) 
 

Kimyon (Cuminum cyminum), maydanozgiller (Apiaceae) (Apiase)familyasına dahil 

bir bitki türüdür. Mayıs-Haziran ayları arasında, beyaz ve pembemsi renkli çiçekleri açan, 

40-60 cm boylanabilen, tek yıllık otsu bir bitki türüdür. Anavatanı Doğu Akdeniz ve Orta 

Doğu'dur. Kimyon en sık İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Fas, Mısır, Hindistan, 

Suriye, Meksika ve Şili’de yetiştirilir. 

 

 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılında kimyon ekilişi gerçekleştirilen 

14 adet ilimiz mevcuttur. Ülke genelinde en düşük kimyon verimi 50 kg / dekar ile Karaman 

ilimizde gerçekleşmiştir. En yüksek kimyon verimi ise 87,5 kg / dekar ile Şanlıurfa ilimizde 

gerçekleşmiştir. En fazla kimyon ekiliş alanı Ankara ilimizde olup ( 152.572 dekar ) yine en 

fazla üretim 10.239 ton ile Ankara ilimizde gerçekleşmiştir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maydanozgiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Akdeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu
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Kimyon çok yaygın bir bitkidir. Yabani olarak deniz seviyesinden yüksek yerlere 

kadar her yerde rastlanır. Ülkemizde eskiden beri yetiştirilen bir baharat bitkisi olan kimyon,  

Anadolu’da Acem kimyonu, Avcar ve Zira gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Genellikle 

kurak bölgeler için küçük meyveliler, yağışlı bölgeler için büyük meyveli tipler yetiştirmeye 

daha uygundur. 

 

Keskin, hoş kokuludur. Meyveleri uçucu yağ, tanen ve reçine taşımaktadır. Tohumları 

toz baharat olarak et, sucuk, pastırma, turşu, peynir ve salamura yapımında kullanılmaktadır. 

Kimyon, özellikle demir minerali açısından zengindir. Aynı zamanda çayı yapılarak ve yağı 

çıkarılarak da kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde, anne sütünü artırıcı, kas gevşetici, 

mideyi rahatlatıcı, gaz söktürücü, uyarıcı, yatıştırıcı, kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü 

olarak kullanılır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı, terletici, ağız kokusunu 

giderici ve bebeklerde sindirim zorluğunu engelleyici etkilerinden dolayı da sıkça 

kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.5.Kimyon çiçek yapısı 

 

Kimyon derine inen kazık kök oluşturur. Yan kökleri iyi gelişmiştir  

 

Gövde yapısı diktir , üstte dallanmalar başlar.40-60 cm’e kadar boylanabilen otsu bir 

gövdeye sahiptir. 

 

Yaprakları iplik gibi parçalı ve tüysüzdür. Kimyon ilk vejetasyon yılında sadece rozet 

yaprakları oluşturur. İkinci yıl ise köşeli ve çıplak olan sap meydana gelir. Genellikle iki sap 

oluşmaktadır. Yapraklar bitkinin alt kısımlarında saplı, üst kısımlarında sapsızdır. Yaprakları 

dar, elips biçimli ve ince şeritler halinde parçalıdır. 

 

Çiçekler şemsiye durumunda toplanmışlardır. Çok çanak yaprakları vardır. Beyaz 

veya pembe renkli çiçeklere sahip olabilir. Bu çiçekler olgunlaştığında, kimyon adıyla 

baharat olarak kullanılan iğ biçiminde ve genelde ikiye bölünen yapıda sarımsı esmer renkli 

tohumlar verir. 
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Meyvesi oval yapıda, 4-5 mm boyundadır. Temmuzda meyveler olgunlaşır. Kimyon 

tohumu açık kahverengi renkte ve küçüktür. 

 

 

Resim 1.6: Kimyon yaprakları ve genel görünüşü 

 

1.2.2. Anason (Pimpinella anisum) 
 

Anason, maydanozgiller (Apiaceae ) (Apiase) familyasından 50-70 cm uzunluğunda 

tek yıllık otsu bir bitki türüdür. Anavatanın Türkiye, Ege adaları, Suriye, Kıbrıs, Mısır ve 

Yunanistan ve Doğu Akdeniz olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde anason üreten 

ülkeler arasında İspanya, Balkan ülkeleri, Güney Rusya ve Türkiye bulunmaktadır. Anason 

bir sıcak iklim bitkisidir. Ancak zamanla değişik iklim bölgelerine de adapte olmuş ve 

yayılmıştır. Ülkemizde sıcak fakat yeterli neme sahip bölgelerde yetişir. 

 

Anason meyvesi içeriğindeki uçucu yağ için üretilmektedir. Anason %1.5-3 oranında 

yağ içerir ve yetiştirilecek bitki türünün en az % 2 uçucu yağ oranına sahip olması istenir. 

Anason yağı, meyvelerinin damıtılması ile elde edilen, renksiz, kendine has kokusu olan bir 

yağdır. Anasonun kendine has kokusu ve tadı vardır. Uçucu yağın en önemli maddesi Trans-

anetholdur. Anasonun kendine özgü kokusu ve tatlımsı tadı Trans-anetholdan ileri 

gelmektedir. Bitkinin kullanılan kısmı meyveleri ve yapraklarıdır. 

 

Anason çok eski zamanlardan beri bilinen ve ağrı dindirici, ısıtıcı, solunumu 

kolaylaştırıcı özellikleri dolayısıyla da tarımı yapılan bir kültür bitkisidir. İştah açıcı ve koku 

verici etkilere sahiptir. Cilt bakımı ve temizliğinde kullanılır. Anne sütünü artırır. Sinirleri 

yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir. Kalbi 

kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar. Öksürüğü keser. Fazla miktarda 

kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Ayrıca kalın bağırsaktaki yaralara da iyi gelmektedir. 

Yaygın olarak bilinen anason çayı ise, kuru meyvelerinin toz haline getirilerek suyla 

kaynatılmasıyla elde edilir. Anason, bazı ülkelerde alkollü içeceklerde kullanılır. Diş macunu 

yapımı gibi bazı sanayi kollarında da kullanılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maydanozgiller
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Resim 1.7:Anason bitkisi genel görünüşü 

Anason kökleri ince yapılı olup, oldukça kısa iğ şeklindedir. 

 

Gövde yuvarlak şekilde, az veya çok tüylüdür. Gövde boyu 50-70 cm arasında olup, 

üst kısım dallıdır. Yan bitki toprak üstünün son üçte birinde dallanma gösterir.  

 

Yapraklar bitkide bulundukları yere göre farklı şekiller gösterirler. Alt yapraklar uzun 

saplıdır. Şekilleri yuvarlak, kalp veya böbrek şeklindedir. Kenarları az veya çok derin 

dişlidir. Orta yapraklar az veya çok belirgin üç parçalı durumda olup dibe doğru daralırlar. 

Üst yapraklar ise sapsız olup, genellikle dar mızrak şeklinde ve üç parçalıdır. Bitki halımsı 

tüylü yapraklara sahiptir. 

 

Çiçek, dalların uçlarında yer alır ve şemsiye şeklindedir. Dallarda 8-15 çiçekçikten 

oluşan çiçek kümesi bulunur. Çiçek ve çiçekçik sapları uzundur. Bu bakımdan bitki çiçekleri 

seyrek görünümdedir. Çiçeklerin muhafaza yaprakları ya yoktur ya da tek yapraklıdır. Taç 

yaprakları ise 5 adet olup, beyaz renklidir. Yumurtalık iki gözlüdür. 

 

Bitkinin meyveleri, 2 mm genişliğinde, 6 mm uzunluğunda, armut şeklindedir. 

Meyveler sık veya kısa tüylerle kaplıdır. 

 

Anason küçük tohumlu bir bitkidir. Tohumun bin dane ağırlığı 1-3 gr arasında değişir. 

Anason tohumlarının çimlenme gücü düşük (%70)’tür. 

 

 

Resim 1.8: Anason çiçekleri 
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1.3. Tohumundan ve Meyvelerinden Yararlanılan Bitkilerin İklim 

ve Toprak İstekleri 
 

1.3.1. Hardal Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

Serin iklimi seven bir bitki olan hardal, nemli ve güneşli bölgelerde yetiştirilebilir. 15-

20 °C sıcaklıklarda optimum gelişme görülürken sıcak iklimden hoşlanan çeşitleri de vardır. 

Genelde yüksek sıcaklık ve uzun gün koşullarında bitkiler çiçeklenme eğilimine girerler. 

Birçok türü hafif şiddetli donlara dayanıklıdır. Bitki yeterince gelişmemişken hafif 

rüzgârdan, büyüdüğü zaman ise şiddetli rüzgârdan zarar gördüğü için rüzgara karşı gerekli 

tedbirler alınmalıdır.  

 

Verimli ve suyu iyi akıntılı toprakları seven kara hardal bitkisi, tohumla çoğaltılır. 

Hardal, organik maddece zengin verimli ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda rahatlıkla 

yetiştirilebilir. İyi drene olan kumlu, orta tınlı ve ağır killi topraklarda yaşayabilir. Nemli, 

kireçli, killi veya kumlu topraklarda daha güçlü yetişir. Bu sebeple düzenli aralıklarla 

sulanması gerekir. Daha çok asitli toprakları tercih etse bile nötre yakın pH’da da 

yetiştirilebilir. pH 6’nın altındaki topraklara kireç ilavesi ile pH yükseltilir.  

 

1.3.2. Çörek Otu Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri  
 

 Çörek otu bol güneşli, ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Hasat dönemine yakın 

zamanda havaların sıcak ve kurak olması da verim ve dane kalitesini arttırır. 

 

Hafif killi toprakları sevmekle beraber taban suyu yüzeye yakın ağır topraklardan 

hoşlanmaz. Hafif killi, besin maddesince zengin, süzek, alüvyal topraklarda iyi tohum verir. 

Sıcak, drenajı iyi, organik maddesi ve humus miktarı yüksek toprakta iyi yetişir. Üretimi 

tohumla yapılır. Yer değiştirmeden olumsuz etkilendikleri için doğrudan üretim yerlerine 

ekilirler. Her sene kendi tohumlarını dökerek oldukları yerden yeniden çıkması çoğalması 

açısından avantajdır. Ekmeden önce toprağı havalandırıp hazırlamak gerekir. Mart ortası 

Nisan başı gibi ekim yapılır.  

 

1.3.3. Kimyon Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

Kimyon bitkisi ilkbaharda erken ekim yapılan, yazları sıcak kışları soğuk olan Orta 

Anadolu bitkisidir. Güneşli ve kısmen gölgelik yerleri sever. Yıllık yağışın 300-400 mm ve 

genellikle ilkbahar dönemine denk geldiği (bitki gelişim dönemi), nispi nemin %60-65 

civarında ve hava sıcaklığının ortalama 10-15°C olduğu ortamlarda yetiştirilebilmektedir. 

Çimlenme sıcaklığı minimum 8-9°C’dir. Uzun süreli kuraklığa dayanıklıdır. Ancak fazla 

rüzgârlı yerlerde iyi gelişmez. Kimyon tropik özellik gösteren bir bitki olduğu için 

çiçeklenme ve meyve bağlama dönemlerinde düşük nem oranından etkilenmemektedir. 
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Hafif ve nazik bir bitki olduğundan genellikle ot getirmeyen yumuşak, kaymak 

bağlamayan hafif topraklarda iyi yetişir ve verimi yüksek olur. Kimyon bitkisi genellikle 

derin, humusça zengin, drenajı iyi toprakları sever. Toprak pH’ ı 7-8 olmalıdır. Çok asitli ya 

da çok bazik toprakları sevmez. Toprakta yeterince kireç bulunması bitki için önemlidir. 

Özellikle çok kumlu veya ağır killi topraklar da uygun değildir. Çorak topraklarda 

yetişmekle beraber, iyi bir verim alınabilmesi için yılın yağışlı geçmesi şarttır. 

 

1.3.4. Anason Bitkisinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

Anason sıcak ve güneşli iklime sahip bölgelerde daha iyi yetişir. Yüksek neme sahip 

bölgelerde özellikle çiçeklenme döneminde, nem bitkilerin hastalanmasına sebep olur. 

Çiçeklenme dönemindeki yağışlar, kuru ve sıcak esen rüzgârlar bitkiye oldukça zarar verir. 

Rüzgâr zararını önlemek için kuzeyi kapalı yerlere ekimi tavsiye edilir. 

 

Anason toprak bakımından pek seçici değildir. Fakat organik maddece ve kireç 

bakımından zengin topraklarda iyi gelişir. Çabuk tava gelen, orta ağırlıktaki, gevşek ve 

geçirgen topraklarda daha çok verim alınabilir. 
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UYGULAMA FALİYETİ 
Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine göre; kök, 

gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapılarını açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerin bitkisel 

özelliklerini gösteren bir pano 

oluşturunuz. 

 Ülkemizde ve çevrenizde tohumundan ve 

meyvelerinden yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkileri belirleyiniz. 

 Bu bitkilerin iç ve dış pazar olanaklarını 

araştırınız. 

 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde yaprak ve 

çiçek özelliklerini gösteren resimler bulunuz. 

 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerin yetişme 

ortamlarını toprak, iklim ve 

yetiştiricilik sistemleri bakımından 

gösteren tablo oluşturunuz. 

 Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirileceği 

toprak tiplerini belirleyiniz. 

 Bu toprak tiplerine ait örnekleri alınız veya 

fotoğraflayınız. 

 Bu bitkilerin yetiştirilebileceği iklim 

koşullarını belirleyip, panolaştırınız. 

 Bu bitkilerin yetiştirme şekillerini ve 

nerelerde yetiştirilebileceklerini 

panolaştırınız. 

 Tüm bu topladığınız verileri tek bir pano 

haline getiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Hardal, turpgiller (Brassicaceae) familyasından tohumları baharat olarak 

kullanılan sarı çiçekli otsu bir bitkidir. 

2. (    ) Ülkemizde hardal sosu üretimi için gerekli hardalın büyük bir kısmı ithal edilir. 

3. (    ) Çörek otu uçucu yağ içermez. 

4. (    ) Anasonun kendine özgü kokusu ve tatlımsı tadı Trans-anetholdan ileri 

gelmektedir. 

5. (    ) Türkiye’de en fazla kimyon ekiliş alanı Ankara ilimizdedir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

6. …………… bitkisinin zehirlenme vakalarında kusturucu özelliğinden faydalanılır. 

7. Çörek otu, düğün çiçeğigiller diye de bilinen …………………familyasına ait bir türdür. 

8. Kimyonun Anavatanı ………………….ve……………………….. 'dur 

9. Anason küçük tohumlu bir bitkidir. Tohumun bin dane ağırlığı ………….. gr arasında 

değişir. 

10. Çörek otunun çiçekleri mavi, mor, beyaz renklerde ve çiçeklerinin 

………………………. sayısı çoktur. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C4%9F%C3%BCn_%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Figiller
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UYGULAMALI TEST 

 

Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan, tohumundan 

veya meyvesinden yararlanılan bir bitkiyi yetiştirmek için belirleyiniz. 

 

 Tohumundan veya meyvesinden yararlanılan bir bitki belirleme. 

 

 Malzemeler 

o Bu bitkilerin listesi 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tohumundan veya meyvesinden yararlanılan bitkileri belirlediniz mi?   

2 Bu bitkilerden bölgenizde hangilerinin yetiştiğini araştırdınız mı?   

3 
Bölgenizde hangi ürünün daha çok para kazandırdığını tespit ettiniz 

mi? 

  

4 
Seçtiğiniz bitkinin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu 

araştırdınız mı? 

  

5 
Karlılık ve yetişme koşulları açısından uygun olan bitkiyi belirlediniz 

mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim öncesi 

tohum yatağını hazırlayabilecek, dikim makinelerini ayarlayabilecek ve dikim 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek bu işletmelerin tohumundan veya 

meyvesinden yararlanılan tıbbi ve aromatik bitkileri nasıl ürettiklerini 

araştırınız. 

 Doğada kendiliğinden yetişen, tohumundan ve meyvesinden faydalandığımız 

bir tıbbi ve aromatik bitki var mı araştırınız. 

 Belirlediğiniz bu üretim yöntemlerini seçme nedenlerini araştırınız. 

 Sizin bölgenizde bu bitkilerden hangisinin yetiştirilmesi daha verimli olur 

sınıfta tartışınız. 

 

2. TOHUMUNDAN VE MEYVELERİNDEN 

YARARLANILAN BİTKİLERDE EKİM-DİKİM 
 

2.1. Hardal Bitkisinin Ekim-Dikim İşlemleri 
 

Hardal, araziye direk tohumu ekilerek veya fide üretilerek yetiştirilebilir. Yetiştirme 

zamanı olarak geç sonbahardan erken ilkbahara kadar olan dönem uygundur. Tohumları mart 

ortasından mayısa kadar olan dönemde 25-30 cm arayla sıraya ekilir. Erken ekim tavsiye 

edilir fakat bahar donlarından zarar görmemesi için geç ekim de tercih edilebilir. Fide ile 

yetiştiricilikte tohumlar, viyollere ekildikten sonra çimleninceye kadar 20 °C sıcaklıkta 

tutulurlar; çimlenmeden sonra 10 °C veya daha düşük sıcaklıklarda yetiştirilmeye devam 

edilir. Fideler tohum ekiminden 25-30 gün sonra esas yetiştirme ortamlarına taşınırlar. 

Ekimlerde sıra arası mesafe türlere göre değişir. 

 

Olumsuz hava koşullarına sahip bölgelerde fide ile üretim, yetiştiricilik vejetasyon 

süresini kısalttığından ,direk tohum ekimine göre daha fazla tercih edilir. Direk tohum ekimi, 

iyi hazırlanmış topraklarda ve uygun iklim şartlarında uygulanabilir. Ancak kış döneminde 

veya erken ilkbahar döneminde görülen yağışlar ve düşük sıcaklıklar direk tohum ekimi ile 

üretimi sınırlandırır. Soğuk bölgelerde hardal yetiştirilmek istenirse, tüm yıl boyunca örtü 

altı yetiştiricilik tercih edilmelidir. Geç sonbahar veya erken ilkbahar dönemlerinde ekim 

yapılacaksa, soğuğa toleranslı türler tercih edilmelidir. Toprak iyice sürülüp, yabancı otlar 

temizlendikten sonra toprak yüzeyi düzeltilerek ekim için tohum yatağı hazırlanır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Yetiştirilecek türe göre tohum ekimi için üniversal veya pnömatik mibzerlerle 20-45 

cm sıra arası ve 8-15 cm sıra üzeri mesafe ile ekim yapılmalıdır. Dekara 8-14 kg hardal 

tohumu kullanılır. 

 

 

Resim: 2.1 Hardal bahçesi 

 

2.2. Çörek Otu Bitkisinin Ekim-Dikim İşlemleri 
 

Üretimi tohumla yapılır. Yer değiştirmeye duyarlı olduklarından doğrudan yerlerine 

ekilirler. Her sene kendi tohumlarını dökerek oldukları yerden yeniden çıkarlar. Ekmeden 

önce toprağı havalandırıp hazırlamak gerekir. Mart ortası nisan başı gibi ekim yapılır. 

Tohum ekildikten bir hafta sonra çimlenir, iki hafta sonra da fide çıkar. Mayıs ayında yapılan 

ekimlerde yazları serin geçen kuzey iklimlerinde bitki tohumunu olgunlaştıramaz. Eğer ekim 

nöbeti yapılacaksa, çörek otu en uygun olarak çapa bitkilerinden sonra ekilmelidir.  

 

Ekimden önce toprağın çok iyi işlenmesi gerekir Öncelikle toprak pulluk yardımıyla 

sürülür. Ekimden önce çıkan otları yok etmek gerekir. Sürme işleminden sonra ekimden 

hemen önce toprak parçalama işlemi yapılır. Çörekotu bitkisinin araziye ekimi mibzerle 

yapılırsa daha iyi sonuç alınacaktır. Mibzerin ekim esnasındaki ayar derecesi 0 olarak 

ayarlanmalı veya ayar kolu 0’ a çekilmelidir. Tohum ve gübre karıştırılarak mibzerin gübre 

gözüne doldurulmalıdır. Dönüme 1.5 kg tohum ve 15 kg gübre ile hazırlanan karışım 

mibzerin gübre gözüne doldurulur ve ekime başlanır. Çörekotu bitkisine sadece taban 

gübresi atmak yeterli olacaktır. Tavsiye edilen gübre NPK gübresidir. 

 

Ekimin ilkbaharda mümkün olduğu kadar erken yapılması gerekir. Mibzerle ekimde 

sıra arası 20 cm’dir ve dekara 1.5-2 kg tohumluk kullanılır. Ekimde sıra arası mesafenin 40-

45 cm 'ye arttırılması bitki için oldukça faydalıdır, Böylece kardeşlenme ve çiçek sayısı artar. 

Sıra arasında hava sirkülâsyonu olacağından mantari hastalıklar(karaleke, külleme vb.) 

azalır; verim daha da yükselir; makineli çapa ve ilaçlama işlemleri daha hızlı yapılır. Sıra 

üzeri mesafe 4-7 cm olursa atılan tohum miktarı daha az olur. Yani daha az tohumdan üretim 

yapılabilir. 
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Resim: 2.2 Çörek otu bahçesi 

 

2.3. Kimyon Bitkisinin Ekim-Dikim İşlemleri 
 

Kimyon bitkisi genellikle Orta Anadolu'da münavebede hububattan sonra ekilir. Bu 

münasebetle hasadı yapılmış anız tarlalarının saplarının mutlaka yakılarak yağışlara 

müteakip mutlaka kimyon pullukla 18-20 cm derinliğinde aktarılmalıdır. Kimyon ekilecek 

tarla yağışlarını iyice alıp yumuşadıktan sonra erken ilkbaharda 15 Şubat- 15 Mart arasında 

kazayağı ile ikilerek erken çıkan otlar imha edilir veya tırmık çekilerek üçlenip ekilecek saha 

kısmen tesviye edilir. Tarla ekime hazır duruma getirilir.  

 

Kimyon tohumu genellikle mibzerle sıraya ekilir. Serpme ekim daha ziyade dar 

arazilerde tatbik edilebilir. Kimyon tarlası arzu edilen şekilde hazırlandıktan sonra dekara 10 

kg fenni gübre ile 1 kg tohum hesaplanarak gübre ile tohum iyice karıştırılır. Bu karışım 

mibzerlerin tohum sandığına konulur. Kombine mibzeri ile tohum sandığı ayarı 10-12 

dereceye getirildiğinde dekara 10 kg gübre 1 kg tohum en idealdir. Tohumlar genellikle 2-3 

cm derinliğe ekilmelidir. Daha derine giderse asla  fideler çıkmaz. Bunun için Kimyon 

ekilecek tarlanın toprak hazırlığının iyi yapılarak ekimde tohumunun derine gitmesi 

önlenmelidir. Kimyon bilhassa tasviye edilmiş kısmen sıkıştırılmış topraktan 30-40 gün 

içinde toprak yüzüne çıkar. 

 

Kimyon ekimi yapılırken kimyon tohumu mutlaka fenni gübre ile ekilmelidir. Kimyon 

bitkisi fosforlu gübreye ihtiyacı olmakla beraber daha fazla azotlu gübreye ihtiyaç 

duymaktadır. Ekimi ile birlikte toprağa kompoze gübre verilebilir. Ekimden sonra kimyon 

toprak yüzünde görülünce dönüme 10-15 kg azotlu gübre serpildiği takdirde yüksek verim 

alınır. 
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Resim: 2.3 Mibzerle tohum ekimi 

 

2.4. Anason Bitkisinin Ekim-Dikim işlemleri 
 

Anason ekilecek tarla sonbaharda bir veya iki kez derin olarak sürülmelidir. Ekimden 

önce de gerekiyorsa bir kere yüzlek sürülmelidir. Ekim öncesi sürümden sonra diskaro veya 

benzeri bir aletle yüzlek işleme ile tohum yatağı hazırlanır. İyi hazırlanmış tohum yatağı 

anason tohumlarının çimlenmesi ve çıkışı için gereklidir. Nadasa bırakılmış arazide 

yetiştiricilik yapılacaksa; 30- 35 cm, nadasa bırakılmamış ise 15-20 cm. derinlikte sürülür. 

 

Bölge ve ekim şartlarına göre Ocak sonu-Martın ortası tarihleri arasında yapılır. Kuru 

şartlarda erken ekim yapılır. Sıraya ekimde (mibzerle); dekara 05-1 kg. tohum; serpme 

ekimde ise dekara1,5-2 kg tohum atılır. Tırmık ve sürgü çekilir. Tohumlar küçük ve 

çimlenme gücü çok zayıf olduğu için ekim; toprak tavındayken yapılmalıdır. Bölgemizde 

organik yetiştiricilikte yerli anason çeşidi kullanılmaktadır. Anason yetiştiriciliğinde mutlaka 

ekim nöbetine uyulmalıdır. Sulu topraklarda hububat-çapa bitkisinden sonra, kuru 

topraklarda ise nohut-hububattan sonra ekilmelidir. Sıraya ekim de mibzerle 40-45 cm sıra 

arası ve 1-2 kg/da tohum atılması tavsiye edilir. Ekim derinliği 1-3 cm arasında değişmelidir. 

Ekimden 2-3 hafta sonra anason fidelerinin çıkışları başlar. Çıkış öncesi yağmur yağması 

durumunda toprak yapısına bağlı olarak toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşabilir. 

Anason kaymak tabakasına karşı oldukça hassas olduğundan, bu tabaka anason çıkışını 

engeller. Bu durumda anason çıkışını sağlamak için kaymak tabakası kırılmalıdır. 

 

Anason çıkıştan sonra yabancı otlara oranla oldukça yavaş geliştiğinden, bu devrede 

yabancı ot mücadelesi çok önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Anason verim ve kalitesini 

doğrudan etkileyen uygulamalardan birisi de gübrelemedir. Azotlu gübre miktarı verim ve 

kalite yönünden çok önemlidir. Yüksek dozdaki azot, bitkinin yeşil aksamının gelişmesine, 

buna karşılık meyve bağlanma oranının azalmasına, uçucu yağ oranlarının düşmesine ve 

çiçek dökümlerine neden olmaktadır. Bu nedenlerle gübreleme dikkatli yapılmalıdır. 

Anasonda toprak altı gübresi olarak uygulanmak üzere saf madde olarak dekara 5 kg azot, 5-

7 kg fosfor ve 8-10 kg potasyum isabet edecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Ancak belirli 

miktardaki azotlu gübre verimi arttırmaktadır.  
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Resim 2.4 Anason bahçesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim öncesi 

tohum yatağını hazırlayabilecek dikim makinelerini ayarlayabilecek ve dikim 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bir bitkinin ekim ve 

dikimi için arazi hazırlığı yapınız. 

 Yetiştirmeyi düşündüğünüz bitkinin üretim 

yöntemini belirleyiniz. 

 Arazinizde uzun süredir pulluk tabanı kırma 

yapamamış iseniz, pulluk tabanın oluşturduğu 

sert tabakayı kırınız. 

 Arazinizi pullukla derince işleyin. 

 Daha sonra seçtiğiniz bitkiye uygun olan 

tohum ekim yatağı hazırlayın. 

 Eğer fide ya da fidan ile yetiştiricilik 

yapacaksanız, yine aynı şekilde dikim 

hazırlığını tamamlayınız. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan, yararlandığınız bir 

bitkinin tohum ekimi ve ekim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Tohumları ekmek için harç veya ekim 

yatağını hazırlayınız. 

 Tohumları elle veya makine ile tohum 

boyunun 3-5 katı derinliğe ekiniz. 

 Ekimden sonra sıkıştırma ve sulama yapınız. 

 Yeni çıkan bitkilere zarar verebilecek 

etmenlere karşı ilaçlama yapınız. 

 Direk araziye dikimlerde yabancı ot 

mücadelesini takip ediniz. 

 Sulamalara düzenli olarak devam ediniz. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan, yararlandığınız bir 

bitkinin fide dikimini ve dikim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Fidanları dikimden önce sulayınız, ilaçlı suya 

bandırınız. 

 Fidanları veya soğanları elle veya makine ile 

uygun sıra arası ve sıra üstü mesafelerde 

dikiniz. 

 Dikimden sonra can suyunu veriniz. 

 Zararlıların kök ve kök boğazı kısmını 

yememesi için zehirli yem hazırlayınız ve 

uygulayınız. 

 3-5 gün sonra ekim ve dikimleri kontrol 

ediniz. 

 Tutmayan fide veya fidanları, soğanları 

hemen yenileri ile değiştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler genel olarak tohumla üretilir. 

2.  (   ) Tohum ekiminde mibzer kullanmak fidelenme oranını arttırır. 

3.  (   ) Tohum ekiminde sıra arası ve üzeri mesafeler toprak, iklim ve bakım koşullarına 

göre arttırılıp, azaltılabilir. 

4.  (   ) Tohumların dikileceği derinlikler kural olarak tohum boyunun 2-3 misli 

alınmalıdır. 

5.  (   )  Anason yetiştirebilmek için öncelikle ayrı bir yerde fide yetiştirilmeli sonra 

fideler toprağa şaşırtılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Hardal fideler tohum ekiminden …………. gün sonra esas yetiştirme ortamlarına 

dikilirler. 

7. Çörek otunda Mayıs ayında yapılan ekimlerde yazları serin geçen kuzey iklimlerinde 

bitki ……………………. olgunlaştıramaz.. 

8. Kimyon ekilecek tarla yağışlarını iyice alıp yumuşadıktan sonra erken ilkbaharda 15 

Şubat- 15 Mart arasında ………………. yapılır. 

9. Kimyon ekimi ile birlikte toprağa …………………. gübre verilebilir  

10. Anason bitkisi için verilen yüksek dozdaki…………………, uçucu yağ oranlarının 

düşmesine neden olur. 

 

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 “Öğrenme Faaliyeti-3 ”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerde bitkiye göre çapalama, hastalık, 

zararlı ve yabancı otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etrafınızda tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan tıbbi ve aromatik bitki 

yetiştiriciliği yapan kişi ya da işletmeleri ziyaret ediniz. Bu işletmelerde yapılan 

bakım işlemlerini belirleyiniz. Bakım işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığını 

tespit ediniz.  

 Bitki yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele nasıl yapılmalıdır? Bu 

konuda sınıfta beyin fırtınası yapınız. 

 

3. TOHUMUNDAN VE MEYVELERİNDEN 

YARARLANILAN BİTKİLERDE BAKIM 

İŞLEMLERİ  
 

3.1. Hardal Bakımı 
 

Bitkinin optimum gelişme göstermesi için düzenli aralıklarla sulamaya ihtiyaç vardır. 

Nem oranının düşük olması bitki gelişimini yavaşlatarak çiçeklenme eğilimini arttırmaktadır. 

Az miktarda düzenli aralıklarla sulama, sağlıklı bitki gelişimi için gereklidir. Ekimle beraber 

azotlu gübrenin yarısı ve fosforlu gübrenin tamamı verilmeli, üst gübreleme için kalsiyumlu 

gübreler seçilmelidir. Kimyasal gübre tercihinde % 20.20.0 veya % 18.46.0, kompoze 

gübrelerden 15-20 kg/da uygulanmalı; üst gübre olarak 15-20 kg CAN % 33 gübresi tercih 

edilmeli, kireç açığı bu gübre ile kapatılmalıdır.  

 

Yabancı otlar, gelişmenin başlangıç döneminde (fide aşaması) bitkilerde hasara neden 

olur. Yabancı otlar hardala göre çok hızlı gelişir. Hardal da yabancı ot için ilk çapalama 

bitkinin 4-5yapraklı döneminde yapılır. Ancak herbisit uygulanacaksa ilaç etki süresinden 

sonra ilk çapa, 15 gün sonra 2. çapa ve seyreltmeler yapılmalıdır.  

 

Mildiyö ve beyaz pas önemli hastalıklar arasında yer alır. Toprak kaynaklı mantari 

hastalıklara karşı dayanıklı tür kullanımı, ekim nöbeti (münavebe) ve hastalıkla bulaşık 

topraklarda üretim yapılmaması, hastalıklara karşı uygulanacak kültürel mücadeledendir. 

Başlıca zararlıları, yaprak bitleri ve lahana kelebeği tırtıllarıdır. Hardal yetiştiriciliğinde 

zamanında yapılan ilaçlamalar zararlı kontrolünde başarıyı artırır. Haftada bir ya da en az 10 

günde bir çapalama yabancı ot olmasa bile bitki için oldukça faydalıdır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.2. Çörek Otu Bakımı 
 

Ekimden sonraki süreçte çiçeklenme döneminde bir kez su verilmesi verimi 

artıracaktır. Fakat sulama imkânı yoksa da sulama bitki için şart değildir. Nemi çok 

sevmediği için fazla sulama istemez. Orta derecede ve düzenli olarak sulanması verimi 

arttırır. Havaların çok sıcak gitmesi, bitki boyu ve çiçeklenmeyi olumsuz etkiler. 

Çiçeklenmeden sonra dane dolumu için bir sulama daha yapılmasında fayda vardır. 

 

Çıkış döneminde yabancı ot rekabeti zayıf olduğundan ve havaların yağışlı gitmesi 

çörek otunu yabancı ot baskısına maruz bırakır. Havaların ısınmasıyla yabancı otlar hızla 

gelişirken çörek otunun gelişimini engellemektedir. Bu dönemde çapalama hızlı bir şekilde 

yapılarak bitkinin geniş toprak alanına sahip olması sağlanmalıdır. Ot fazla değilse ot çekme 

işlemi sık sık yapılmalı .yabancı otlar yok edilmelidir. Çörekotunda henüz otla kimyasal 

mücadelede kullanılacak ilaç ülkemizde bulunmamaktadır. 

 

İlkbaharda bulunduğu toprağa ekimle beraber kompoze gübre takviyesi yapılmalıdır. 

Orta dozda bir kimyasal gübreleme (dekara 5 kg N, 4 kg P2O5, 3 kg K2O) veya iyi yanmış 

ahır gübresi kullanılmalıdır. Bitkide kaliteli dane oluşumu için dekara 20 kg civarında kireç 

takviyesi yapılmalıdır. Bunun yapılmadığı durumlarda azotlu gübre formu kalsiyum 

amonyum nitrat, fosforlu gübre formu da ekimle beraber TSP (TripleSüperFosfat)  şeklinde 

verilmelidir.  

 

3.3. Kimyon Bakımı 
 

Kimyon çimlenme döneminde suya ihtiyaç duyar. Verimin istenen düzeyde olması 

için en azından çiçeklenme öncesi bir sulama yapılması gereklidir. Kimyon tarımında 

gübreleme dekara 10-15 kg. DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi kullanılabilir. Tohum ile 

gübre karıştırılarak homojen bir karışım elde edilmeli ve hububat ekim mibzerinin tohum 

gözüne oluşturulan karışım katılarak ekim yapılmalıdır.  

 

Kimyon ekildikten sonra genellikle 30-40 gün içinde toprak yüzüne çıkar. Kimyon 

yabancı ot getirmeyen veya az ot getiren tarlaya ekilebilir. Kimyonla birlikte yabancı otlar da 

kimyon tarlası içinde büyümeye başlar, nisan ortalarında üst gübreleme için azotlu gübre 

atıldıktan sonra 1-15 Mayıs arasında yabancı otlar, elle yolunmalı veya kimyon yabancı 

otunu imha eden afolon ilacı ile yabancı ot ilaçlaması yapılmalıdır. Yabancı otlara karşı 

ilaçlama çiçeklenme döneminde yapılmamalıdır. Çiçek zamanı yapılacak yabancı ot 

ilaçlaması kimyon verimini oldukça düşürmektedir. 

 

Verimin istenen düzeyde olması için seyreltme ve birinci çapalama birlikte 

yapılmalıdır. Seyreltmede sıra üzeri 3-4 cm mesafe kalacak şekilde yapılmalıdır. Kimyon 15 

cm boya ulaştıktan sonra, ihtiyaç duyulduğu takdirde ikinci çapalama yapılabilir.  

 

Hastalık ve zararlılar ürünün kalitesini düşürerek ürün kayıplarına sebep olur. Kültürel 

önlem olarak steril tohumlar kullanılmalı, münavebe yapılmalı ve yabancı otlar tohum 

bağlamadan imha edilmelidir. Canavar otu bulaşık tarlalarda kimyon tarımı yapılmamalıdır. 

Yabancı otlara karşı ilaçlama çiçeklenme döneminde yapılmamalıdır.  
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Resim:3.1 Çapası yapılmış kimyon tarlası 

 

3.4. Anason Bakımı 
 

Ekimden sonra bitkilerin boyu 10-15 cm olunca ilk su verilmelidir. Sulu alanlara 

ekilen anasonlarda; 1. sulama, ot alma ve birinci çapadan sonra, 2. sulama, çiçeklenmeden 

önce, 3. sulama, çiçeklenme bittikten sonra yapılır. Anason, çiçek oluşumundan 10 gün önce 

sulanabilir. Tam çiçek üzeri su verilmez. Dane bağlama döneminde yapılan sulama verime 

oldukça fayda sağlamaktadır. 

 

Otlanma durumuna göre 2 bazen de 3 kez ot alma yapılır. İlk ot alma; ekimden 2-2,5 

ay sonra çapa makinesi ile ya da elle yapılabilir. 1. çapadan 15-20 gün sonra 2. çapanın 

yapılması uygun olacaktır. Ot alma sırasında gerekiyorsa seyreltme de yapılır. 

 

Anason verim ve kalitesini doğrudan etkileyen uygulamalardan birisi de gübrelemedir. 

Azotlu gübre miktarı verim ve kalite yönünden çok önemlidir. Yüksek dozdaki azot, bitkinin 

yeşil aksam gelişimini arttırmasına rağmen, meyve bağlama oranının azalmasına, uçucu yağ 

oranlarının düşmesine ve çiçek dökümlerine neden olmaktadır. Anasonda toprak altı gübresi 

şeklinde uygulanmak üzere saf madde olarak dekara 5 kg azot, 5-7 kg fosfor ve 8-10 kg 

potasyum isabet edecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Ancak belirli miktardaki azotlu 

gübre verimi arttırmaktadır. Genel olarak; varsa; 4-5 ton da yanmış çiftlik gübresi verilir. 

Her tarlanın toprak yapısı farklı içeriklerde olduğu için gübrelemeden önce mutlaka toprak 

analizi yapılmalıdır. 

 

Sulu alanlara ekilen anasonlarda küllemeye karşı mücadele yapılırsa (örneğin; sulu 

veya toz kükürtle) verim artar, kalite de yükselir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerde ,bitkiye göre çapalama, 

hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerde toprak 

işlemeyi yapar. 

 Tohumundan ve meyvesinden yararlanılan 

bitkilerde hangi amaçla toprak işleyeceğinizi 

belirleyin. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Amaca uygun şekilde toprak işlemenizi yapınız.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza ediniz. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerde 

çapalamayı gerçekleştirir. 

 Tohumundan ve meyvesinden yararlanılan 

bitkilerde hangi amaçla çapalama yapacağınızı 

belirleyiniz. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Amaca uygun şekilde çapalama işleminizi 

gerçekleştiriniz.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza ediniz. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerde gübreleme 

yapar. 

 Seçtiğiniz bitki için toprak analizi yaptırınız. 

 Toprak analiz sonucuna göre gübre miktarlarınızı 

ayarlayınız. 

 Gübrelerin atılma dönemlerini, yöntemlerini ve 

gerekli ekipmanları belirleyiniz. 

 Gübreleme için iş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Zamanı geldiğinde taban ve üst gübrelemeyi 

yapınız. 

 Yaprak analizi için örnek alarak analizi yaptırınız 

ve sonuçlarını değerlendirerek, gerekli tedbirleri 

alınız. 

 Tohumundan ve meyvelerinden 

yararlanılan bitkilerde sulama 

sistemini kurar. 

 Seçtiğiniz bitki için su gereksinimini ve sulama 

yöntemini belirleyiniz. 

 Sulama ile ilgili iş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Seçtiğiniz sulama yöntemine göre gerekli alt yapı 

koşullarını (plan, proje, tesis) sağlayınız. 

 Sulama zamanlarını belirleyiniz. 

 Sulamaları gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Hardal bitkisinde optimum gelişme için düzenli aralıklarla sulamaya ihtiyaç 

vardır. 

2. (    ) Elle çapalama sırasında derin çapalama yapılmamalı, bitkilerin kök boğazı 

kısımlarına çok yanaşılmamalı ve bitkilerin köklerini oynatılmamalıdır. 

3. (    ) Hardalda yabancı ot için ilk çapalama, bitkinin en çok yapraklandığı döneminde 

yapılır.  

4. (  ) Çiçek zamanı yapılacak yabancı ot ilaçlaması kimyonun verimini çok 

düşürmektedir. 

 

5.  (    ) Anason, çiçek oluşumundan 10 gün önce ilk kez sulanabilir ancak susuzluğa da 

dayanıklı bir bitkidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. ………………… bitkisi nemi çok sevmediği için fazla sulama istemez. Orta derecede 

ve düzenli olarak sulanmalıdır. 

7. Kimyon tarımında gübreleme dekara 10-15 kg. ……………………….gübresi 

kullanılabilir. 

8. Çörek otunda havaların çok sıcak gitmesi, ……………….. ve ……................... 

olumsuz etkiler.  

9. Sulu alanlara ekilen anasonlarda ………………… karşı mücadele yapılırsa (örneğin; 

sulu veya toz kükürtle) verim artar, kalite de yükselir..  

10. Hardal bitkisi için ……..………… ve ……………… önemli hastalıklar arasında yer 

alır. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tohumundan ve meyvesinden yararlanılan bitkilerde genel bir sorun olan yabancı 

otlarla kimyasal mücadele yapma. 

 

Malzemeler 
 Sırt pompası 

 Kişisel koruyucu donanım 

 Kova 

 Tespit edilen yabancı ot için insektisit 

 

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 Kişisel koruyucu donanımı kullanıyor musunuz?   

2 Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?   

3 Karışımı homojen hale getirdiniz mi?   

4 
Karışımı sırt pompasına koyarak, bütün bitkiyi ıslatacak şekilde 

uyguladınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 29 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitki üreten 

işletmelerin hasat yöntemlerini ve kriterlerini araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitki üreten 

işletmelerin ürünü pazara nasıl sevk ettiklerini öğreniniz. 

 Bölgenizde bulunan tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitki üreten 

işletmelerin depolama yapıp yapmadıklarını araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitki satan 

işletmeleri ziyaret ederek bu bitkilerin nasıl ne koşullarda pazarda bulunduğunu 

tespit ediniz. 

 

4. ÇİÇEĞİNDEN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

HASAT VE KURUTMA 
 

4.1. Hardal Bitkisinde Hasat ve Kurutma 
 

Hardal tohumlarının dökülmemesi için tam olgunlaşmasının hemen ardından temmuz 

sonu ağustos ortasına kadar biçim işlemi yapılabilir. Hasat elle veya makine ile olmak üzere 

iki şekilde yapılır. Elle biçimde, biçilen bitki demetler halinde bağlanır ve tohumların 

olgunlaşması için güneşte kurutulur. Dövülerek tohumları çıkarılır ve iyice kurutulduktan 

sonra kaldırılır. Eğer iyi kurutulmaz ise küflenir. Havaların sıcak gitmesi durumunda ise 

hasat biçerle yapılarak aynı zamanda harman da gerçekleşmiş olur. 

 

 

Resim: 4.1 Hasat edilmiş hardal tohumları 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kurutma işlemi bittikten sonra tohumlar çuvallara konularak kuru ve havadar odalarda 

muhafaza edilmelidir. Hardal tohumlarının depolamasında, olması gereken nem oranı en 

fazla % 12’dir. 

 

Hardal tohumları bütün halde yemeklerde kullanılabilir. Toz hale getirilmiş tohumlar 

acı değildir. Hardal tozları soğuk su ile karıştırıldığında; kükürt içeren glikozit ve hardal 

enzimleri kimyasal reaksiyona girerek karışım 10 dakika içinde acı ve keskin kokulu bir hal 

alır. Bu işlemde sıcak su kullanılmamalıdır. Sıcak su hardalın yapısındaki enzimleri bozup 

yağını uçuracağından olması istenen acılığın ve keskin kokunun oluşmamasına neden olur. 

Hardal tozundaki bu reaksiyonu sona erdirmek için sirke, koruk suyu gibi asidik malzemeler 

kullanılabilir. Hardal sosları yapımındaki önemli nokta hangi anda reaksiyona son verilmesi 

gerektiğinin belirlenmesi deneyim gerektirir. Su ile reaksiyonunu tamamlayan hardal 

soslarına tatlandırıcı ve koku verici malzemeler (limon, sirke, bira, şarap, tuz vb.) ilave 

edilir. Hardal soslarına renklendirici olarak bazen zerdeçal da eklenebilir. 

 

 

Resim: 4.2 Hardal tozu 

 

4.2. Çörek Otu Bitkisinde Hasat ve Kurutma 
 

Temmuz sonu ve ağustos ayları çörek otunun hasat zamanıdır. Çiçekler kapalı kapsül 

halini alıp sarardıktan sonra ve sertleştiğinde biçerdöver yardımıyla hasat edilecektir. Tohum 

kapsülleri koyu kahverengi olunca hasada başlanır. Eğer hasat geciktirilirse önemli ölçüde 

tohum kaybına neden olur. Bunun için hasat mevsimi iyi takip edilmeli, hasat mutlaka 

zamanında yapılmalıdır. Hasat sabah erken saatlerde yapılmalıdır. 

 

Hasat orak ve tırpan ile yapılabileceği gibi biçme makineleri ile de yapılabilmektedir. 

Dane dökmeyen çeşitlerde batör devri düşürülerek biçerdöverle de hasat ve harman 

yapılabilmektedir. Orak makinesi ve elle biçimlerde biçimden sonra demetler halinde, 

gevşek vaziyette, dik olarak kurutulur. Kuruyunca harman yapılır. Çörek otunun tohum 

verimi dekara 170-240 kg kadardır. Harmandan sonra tohumlar tekrar kurutulur ve 

çuvallanarak satışa hazır hale getirilir. 
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Resim:4.3 Kapsülden çörek otu tohumlarının çıkarılması 

 

4.3. Kimyon Bitkisinde Hasat ve Kurutma 
 

Orta Anadolu koşullarında hasat temmuz ayının başında yapılmaktadır. Kimyon 

hasadında, belirleyici zaman meyvelerin kahverengileşmeye başladığı zamanda 

başlanmalıdır. Ancak kimyonda dane dökülmesi çok olduğundan hasat mümkün olduğu 

kadar erken yapılmalıdır. Kimyon hasat edilme noktasına geldiğinde oldukça kırılgan bir 

şekilde kurumaktadır. Bu nedenle dikkatli bir hasat verimi arttıracaktır. Bitki saplarının 

mümkün olduğunca toprağa yakın kısımlarından biçme yapılmalıdır. Hasat elle veya makine 

ile yapılabilir. Elle hasatta orak, makine ile hasatta biçerdöver kullanılır. Hasat işlemi el ile 

yolma şeklinde yapılırsa daha iyi olur.  Dane dökülmesini azaltmak için biçim sabah erken 

saatlerde yapılmalıdır. Elle yolunan kimyonlar 1-2 gün tarlada bekletildikten sonra harman 

işlemi için toplanarak uygun bir yerde biriktirilir. Harmanlama işlemi, harman makinası 

(patoz) veya biçerdöverle yapılabilir. Dekardan 70 kg.’ a kadar verim alınabilir. 

 

 

Resim 4.4 Kimyon kurutma işlemi ve öğütülmüş kimyon 
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Hasat edilen bitki hemen sonra kurumaya bırakılır ve sonra harman yapılır. Yapılan 

demetler biçerdöverle, harman yerinde sopalarla dövülerek veya dövenle sürülerek harman 

yapılabilir Harman yapılan kimyon meyveleri harmandan hemen sonra ince tabaka halinde 

yayılarak kurutulur. Bu esnada sık sık karıştırılarak havalandırılır. Meyvelerde su oranı 

%12’nin üstüne çıkarsa, kızışma ve çürümeler görülür. Kurutma, kurutma dolaplarında veya 

üzerine kâğıt koyarak ekmek fırınlarında da yapılabilir. Tepecikler iyice sertleşinceye kadar 

40-50 dakika kurutma işlemi devam eder. Kurutulmuş ürün şişelere veya tahta kutulara 

konularak muhafaza edilir Hasat edilen ve kurutulan tohumlar havalanması iyi ve kapalı 

depolarda saklanmalıdır. Tohumluk olarak kullanılacak kimyon tohumları en fazla bir yıl 

saklanabilir. Aksi takdirde bir sonraki ekim sezonunda çimlenmede problemler oluşabilir. 

 

 

Resim:4.5 Biçerdöverle kimyon hasadı 

 

 

Resim:4.6 Hasat edilmiş anason bahçesi 
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4.4. Anason Bitkisinde Hasat ve Kurutma 
 

Genel olarak en geç olgunlaşan orta şemsiyedeki tohumlar olgunlaşınca, ana çiçek 

dallarındaki tanelerin kahverengileşmeye başladığı devrede hasada başlanır. Hasat zamanı 

bölgenin sıcaklığına bağlı olarak değişir. Sıcak yerlerde erken, serin yerlerde daha geç hasat 

gerçekleşir. Hasat anason tarımında önemli bir husustur. Çünkü anason üzerindeki dallar 

farklı devrelerde meydana geldiği ve anason kolayca tohumlarını döktüğü için çiçeklenme ve 

hasat zamanları farklıdır. Hasat genellikle temmuz-ağustos ayında elle biçilerek yapıldığı 

gibi bazen de makineyle biçilmek suretiyle yapılır. (Kıraç alanlarda seyrek ekim 

yapıldığından bitki yatacağı için makineli hasat önerilmez.) Hasat olması gerekenden erken 

yapıldığı zaman kalitesiz tohum hasadı yapılacak, geç kalındığı zaman da tohum kaybı 

olacaktır. Dolayısıyla; ne kalitesiz tohum hasadı ne de tohum kaybına sebep olmayacak 

şekilde hasat zamanı belirlenmelidir. Bunun için, tarla olgunluk döneminde sık sık gezilir. 

Çiçek kümelerindeki anason meyvelerinin kahverengine dönmeye başladığı devreyi 

yakalamak ve hemen hasadı yapmak en doğrusudur.  

 

Yolunan veya biçilen bitkiler kurutulduktan sonra tohumlar saptan ayrılır. Rutubeti 

azaltmak için 1 gün güneşte kurutulur. Sonra çuvallanıp, depolanır. Kurutma suni koşullarda 

da yapılabilir. Ancak bu takdirde kurutma sıcaklığının 35- 40°C'nin üstüne çıkmayacak 

şekilde ayarlanması gerekir. Hasadın erken veya geç yapılması kaliteyi olumsuz yönde 

etkiler. Hasadı yapılan anason yağmura maruz bırakılmamalıdır. Bu tür durumlarda ve geç 

hasatta taneler siyahlaşır, tanelerin kalitesi düşer. Biçerdöver ve batözle yapılan hasattan 

sonra ürünün mutlaka kurutulması gerekir. Anasonda dekara verim 50-200 kg arasında 

değişmektedir. Kıraç alanlarda verim azdır, ancak külleme hastalığı ihtimalinin düşük 

olmasından dolayı kalite yüksektir. 

 

 

Resim:4.7 Kurutulmuş anason tohumları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma işlemini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Belirlediğiniz bitkinin hasat zamanı 

ve yöntemini belirleyiniz. Hasatta 

kullanılacak malzemeleri temin 

ediniz. 

 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin hasat zamanını 

belirleyin. 

 Hasatta kullanacağınız malzemeleri tespit ve 

temin ediniz. 

 Gerekli malzemeleri bir gün öncesinden temin 

edin ve bahçeye getirin. 

 Hasat için gerekli işçi teminini yapınız. 

 Hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve 

önlemler konusunda işçileri uyarınız. 

 Ürününüzü belirlediğiniz dönemde uygun 

şekilde hasat ediniz. 

 Belirlediğiniz bitkide kurutma 

yöntemini seçiniz ve kurutma 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 Hasat ettiğiniz ürünü göndereceğiniz yeri 

tespit ediniz. 

 Ürünü göndereceğiniz yere göre ambalaj 

malzemesini seçiniz. 

 Seçtiğiniz malzemenin ürünün özelliklerine ve 

standartlara uygun olmasını sağlayınız. 

 Ürünü depolamak gerekiyorsa uygun 

koşullarda depolayınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Genellikle hasat zamanı bölgenin sıcaklığına bağlı olarak değişir. Sıcak yerlerde 

hasat zamanı erken, serin yerlerde hasat zamanı geçtir.  

2. (   ) Doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yaprak hasat edeceksek; türlerin neslini 

devam ettirmesi için gereken özen gösterilmelidir.   

3. (   ) Kıraç alanlarda verim az fakat külleme ihtimalinin düşük olmasından dolayı kalite 

yüksektir. 

4. (   ) Hardal tohumlarının depolamasında olması gereken  nem düzeyi en fazla % 

70’dir. 

5. (   ) Kimyon hasadında dekardan 70 kg.’ a kadar verim alınabilir  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. ………………… sosu yapımında sıcak su kullanılmamalıdır,  sıcak su bitkinin 

yapısındaki enzimleri bozar. 

7. Hardal tohumlarının depolamasında olması gereken nem düzeyi en fazla % …………. 

dir. 

8. Çiçek kümelerindeki anason meyvelerinin ………………….. dönmeye başladığı 

devreyi yakalamak ve hemen hasadı yapmak gerekir.  

9. Anason kurutma sıcaklığının ………………. °C'nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

10. Hardal soslarına renklendirici olarak bazen………………. da eklenebilir. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tohumundan ve meyvesinden yararlanılan bitkileri belirlediniz mi?   

2 
Bu bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum ve meyve 

özelliklerini gözlemleyebildiniz mi? 

  

3 
Bölgenizde bu bitkilerden hangisinin daha çok yetiştirildiğini tespit 

ettiniz mi? 

  

4 
Seçtiğiniz bitkinin toprak ve iklim koşullarının uygunluğunu 

araştırdınız mı? 

  

5 
Kârlılık ve yetişme koşullarının uygunluğu açısından uygun olan 

bitkiyi belirlediniz mi? 

  

6 Saksılara ya da viyollere harcı doldurdunuz mu?   

7 Harç doldurduğunuz saksıya tohumunuzu ektiniz mi?   

8 Ekim sonrası sulama yaptınız mı?   

9 
Saksılarda ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle 

kapattınız mı? 

  

10 Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?   

11 
Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave 

ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 hardal 

7 ranunculaceae 

8 
Doğu Akdeniz-

Orta Doğu 

9 1-3 gr 

10 
Erkek organ 

(stamen) 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 25-30 

7 tohumu 

8 ekim 

9 kompoze 

10 azot 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 çörek otu 

7 DAP 

8 
bitki boyu-

çiçeklenmeye 

9 küllemeye 

10 
mildiyö-beyaz 

pas 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 hardal 

7 12 

8 kahverengiye 

9 35-40 

10 zerdeçal 
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