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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Tarla Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Yaprağından Yararlanılan Bitkiler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; yaprağından yararlanılan 

bitkilerin özelliklerini, fide yetiştirme, toprak hazırlığı, 

fide dikimi, bakımı ve ürün özellikleri ile ilgili bilgi ve 

beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yaprağından yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine 

göre kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum 

yapılarını açıklayabileceksiniz. 

2. Yaprağından yararlanılan bitkilerin tekniğine göre 

dikim öncesi tohum yatağını hazırlayabilecek, dikim 

makinelerini ayarlayabilecek ve dikim 

yapabileceksiniz. 

3. Yaprağından yararlanılan bitkilerde bitkiye göre 

çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 

mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

4. Yaprağından yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma 

işlemini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

sera, laboratuvar, atölye). 

Donanım: Nane, kekik, fesleğen, rezene, dereotu, defne, 

maydanoz, gübre, gübre makinesi, traktör, römork, toprak 

işleme aletleri, ekim ve dikim makinesi, sulama sistemi, 

zirai mücadele ilaçları, zirai mücadele ilaçlama makinesi, 

depo, şerit metre, kâğıt, kalem, terazi, cd, resimler, broşür, 

afiş, poster, internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bitkiler, insan yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ile besinleri sağlar ve 

sağlığı korurlar. 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, uzun tecrübeler sonunda 

günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. Modern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bu 

bitkilerden elde edilmektedir. Aromatik bitkiler hoş kokulu bitkilerdir. Bu bitkiler, geçmişten 

günümüze mutfaklarda lezzet unsuru olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin yaprakları 

yemeklerde en çok kullanılan kısmıdır. Farklı farklı aromaları ile profesyonel aşçıların 

yemeklerinde vazgeçilmez olan bu bitkiler, ülkemiz yemek kültürünün de olmazsa olmazı 

hâline gelmiştir. 

 

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, bizlerin ülke bireyleri olarak bu bitkilerin üretimi, işlenmesi ve 

pazarlanması hususunda daha fazla çalışmalar yapması gerekir. 

 

Sizlere bu modül ile tıbbi ve aromatik bitkileri, bu bitkilerin organ yapılarını, 

çoğaltımını, hasat ve kurutma işlemlerini kavratmaya çalışarak meslek hayatınıza 

atıldığınızda 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 
 

 

 

 

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, 

çiçek, meyve ve tohum yapılarını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde yaprağından yararlanılan bitki türlerini araştırınız. Bu bitkilerin 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Araştırdığınız bitki adlarının Latince karşılıklarını bulunuz. 

 Evde yapraklarından faydalandığınız tıbbi ve aromatik bitki örneklerinin kök, 

gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapılarını sınıfta inceleyiniz. 

 

1. YAPRAĞINDAN YARARLANILAN BİTKİLER 
 

1.1. Yaprağından Yararlanılan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
 

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 güzel koku ve tat vermeleri için 

mutfaklarda, kozmetik ve parfümeri sektöründe  geniş kullanım alanı bulmaktadır. Tıbbi ve 

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

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

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

kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler. 

 

Bu bitkilerin yapraklarından yararlandığımız türleri oldukça fazladır. Bunlar; 

maydanoz, nane, kekik, fesleğen, defne, dereotu, biberiye, ada çayı, mercan köşk, 

aslanpençesi, ıhlamur, ebegümeci, ısırgan otu, civanperçemi, safran, sinameki ve sumaktır. 

Bu bitki türleri incelendiğinde değişik familyalara ve bitkisel özelliklere sahip oldukları 

görülmektedir. Bir bitkinin tüketilen kısmı birden fazla olabilir. Ancak yukarıda saydığımız 

bitki türlerinin hepsinin yapraklarından da yararlanıldığı için yaprağından yararlanılan 

bitkiler kategorisinde inceleyeceğiz. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.2. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerin Dünyada ve Türkiye’de 

Ekonomik Önemi 
 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin farklı dönemlerde taze tüketim ve endüstriye 

yönelik olarak üretimleri gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda dünyada geleneksel tıbbın 

kullanımına karşı bir ilgi ve merak artmıştır. Tıbbi bitkilerden yapılan preparatlar çok yönlü 

etkiye sahip olduklarından yeni hastalık etmenlerine karşı etkili bulunmaktadırlar. Gelişmiş 

ülkelerde değişen sağlık anlayışı, yemeklerde tuz ve yağın azaltılması sonucunda yemeklere 

tat katması açısından bu grup bitkilerin kullanımını da arttırmıştır. Diğer taraftan çağımız 

insanının kozmetik ve parfümeri ürünlerine ilgisinin ve talebinin artması da bu bitkilerin 

üretimine geçilmesinde önemli bir faktör olmuştur. 

 

Ticarette yer alan tıbbi ve aromatik bitki sayısının çok fazla ve bunlardan elde edilen 

etken madde miktarının çok çeşitli olması nedeniyle, ticaret istatistiklerinde tek bir gruplama 

söz konusu olamamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ticaret hacmi ve değeri 

konusunda en sağlıklı ve güvenilir veriler Cenevre’deki Uluslararası Ticaret Merkezi (UN 

Comtrade) bilgi bankasından elde edilebilmektedir. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki dış 

alımını yapan ülkeler içerisinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin ve 

Hindistan gibi ülkeler aynı zamanda birçok bitkinin de dış satımını yapan ülkeler arasında 

yer almaktadır. Bu bitkiler üretildiklerinde ve pazarlama imkânı bulunduğunda ekonomik 

önem arz edecek ürünlerdir. Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin % 50’si 

gıda, %25’i kozmetik ve %25’i de ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Dünya bitkisel drog 

ticaretinin 10-13 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmekte olduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkemiz maalesef zengin florasına rağmen bu pazardan yaklaşık 50-60 milyon dolarlık bir 

pay almaktadır. Bu durum aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkileri çoğunlukla işlemeden 

ham olarak ihraç etmemizden kaynaklanmaktadır. 

 

Yaprağından yararlanılan bitki türleri içerisinden nane, kekik, defne, biberiye, 

ıhlamur, safran, sumak, sinameki, maydanoz ve ada çayı ülkemizde oldukça fazla yetiştirilir. 

Türkiye, dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve aromatik bitki dış satımını 

gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ihraç ettiği önemli tıbbi ve aromatik bitkiler kekik, defne 

yaprağı, kimyon, anason, rezene tohumu, ardıç kabuğu, mahlep, çemen, biberiye, meyan 

kökü, nane, sumak, ada çayı ve ıhlamurdur. 

 

Dünya kekik dış ticaret hacmi yaklaşık 12-13 bin ton civarındadır. Türkiye son beş 

yılda yaklaşık 9-12 bin ton kekik ihraç ederek dünyada lider ülke konumundadır. Halen dış 

satımı yapılan kekiğin yaklaşık %80’i tarla koşullarında üretilmekte, %20’si ise doğadan 

toplanarak sağlanmaktadır. Kekik, Türkiye’nin 2008 yılı toplam baharat ihracatı içerisinde 

%42’lik payla ilk sırada yer almaktadır. ABD, Türkiye’nin kekik ihracatı içerisinde %25’lik 

payla ithalatçı ülkeler içinde ilk sırada yer almaktadır. Diğer önemli ithalatçı ülkeler sırası ile 

Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya’dır. 

 

Türkiye, dünyada yüksek kaliteli defne yaprağı üreten önemli üretici ülkelerden 

biridir. Bu durumun bir sonucu olarak dünyada “Gerçek Defne Yaprağı Türkiye’den Gelir” 

ifadesi kullanılmaktadır. Defne yaprağı, Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden biridir.  
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Defne, 2008 yılı toplam baharat dış satımının %20’sinden fazlasını oluşturmuştur. Dış 

satımın önemli bir kısmı Vietnam, Polonya, Almanya, ABD, Japonya, Brezilya, Hollanda, 

Rusya Federasyonu, Romanya, Filipinler ve Belçika’ya yapılmaktadır. 

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin yetiştirilmesine başlamadan veya karar vermeden 

önce, iyi bir pazar araştırması yapılması, bölgenin üretim ve tüketim miktarlarının ne kadar 

olduğu, arz ve talebin ne zaman artıp ne zaman düştüğü, fiyatı belirleyen faktörlerin neler 

olduğu ve bizim üretim sistemimizin ürün miktar ve kalitesindeki etkileri iyice 

incelenmelidir. Yapraklarını kullandığımız tıbbi ve aromatik bitkilerin içeriğini, etken 

maddesini, nerede nasıl ve ne için kullanıldığını iyi araştırmak gerekir. Eğer doğru analizler 

yapılırsa yetiştirmek için de doğru bitki tespit edilebilir. 

 

1.3. Yaprağından Yararlanılan Önemli Bitkiler ve Özellikleri 
 

1.3.1. Defne (Laurus nobilis ) (Laurus nobilis) 
 

Ağaç, ağaççık formda ve her dem yeşil kalabilen hoş kokulu bir ağaçtır. Defnegiller 

(Lauraceae) (laurase) familyasından Laurus cinsine ait olan bitkinin üç türü bulunmaktadır. 

Akdeniz Bölgesi ülkelerinde ve Kanarya Adaları’nda doğal olarak yetişmektedir. Bitkisel 

olarak kullanılan türü Akdeniz defnesi olarak bilinen Laurus nobilis'tir. Ülkemizde de 

Akdeniz defnesi yetişir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılarak  ihraç edilen bitkiler arasında çok 

önemli bir yere sahiptir. Dünya’da en önemli kaliteli defne ihracatçısı ülke olan Türkiye, 

defne yaprağı dış satımı yapan birkaç ülkeden birisidir ve Dünya defne gereksiniminin 

yaklaşık % 90’ını karşılamaktadır. Aşırı toplamalar, bazı yıllar fiyatların düşmesine ve aynı 

zamanda doğa tahribine neden olmaktadır. 

 

Tıbbi olarak romatizma, deri kızarıklıkları ve kulak ağrıları için kullanılır. Ayrıca 

defne yaprağının antioksidan ve ağrı kesici olarak yararlarının olduğu belirtilmektedir. 

Kozmetik ve parfümeri endüstrisinde de oldukça önemli bir yer tutar. Hoş koku ve aroması 

ile özellikle et ve balık yemeklerinde aşçılar tarafından vazgeçilmez bir lezzet unsurudur. 

 

Kurak koşullarda derine giden kazık kök oluşturur. Eğer iklim ve toprak koşulları 

uygunsa saçak kök oluşturur. 

 

Çoğunlukla Akdeniz'de yetişen bitkinin boyu 2-6 metre arasında olurken, bazı 

bölgelerde 10-18 metreyi bulmaktadır. Gövdesinin alt kısımları gri, üst tarafları yeşildir. 

 

Yaprakları 6-12 cm uzunluğunda, 2-4 cm genişliğinde ve tam yaprak durumunda, kısa 

saplı, parlak, derimsi ve kalıncadır. Sürgünlere sarmal olarak dizilmiştir. Kokulu olan 

yaprakların üst yüzeyleri koyu yeşil, alt tarafları açık yeşil olur.  

 

Bitkinin çiçekleri yeşilimsi beyaz renkte, kısa salkım şeklinde olur. 5-6 tanesi bir 

arada bulunan çiçekler 1 cm çapındadır. Sapın aynı noktasından 4-5 tanesi birden çıkarak 

birer öbek oluştururlar. Bu çiçek öbekleri yaprağın yanında çift olarak açarlar. 
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Meyveleri tek bir tohum içerir. Üzümsü meyveleri vardır. Siyah renktedir. Defne 

ağaçları erkek ve dişi olarak adlandırılır.  

 

 

Resim 1.1: Defne bitkisinin yaprak, meyve ve çiçek yapısı 

 

 

Şekil 1.1: Defne bitkisinin morfolojik özellikleri 
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1.3.2. Kekik (Origanum (origanyum), Thymus (timus), Satureja (satureja) ve 

Thymbra (timbıra)) 
 

Kekik, Lamiaceae (Labiatae) (labiate) familyasından değerli bir uçucu yağ ve baharat 

bitkisidir. Kekik olarak tanımlanan ve bu amaçla kullanılan pek çok tür vardır. Ancak uçucu 

yağında karvakrol ve timol uçucu yağ bileşenleri bulunan türler “kekik” olarak kabul edilir. 

Kekik bir Akdeniz bitkisidir. Akdeniz’in Portekiz, İtalya ve Yunanistan arasındaki bölge, 

kekiğin gen merkezidir. Anadolu’da oldukça yayılmış olup birçok varyeteleri de vardır. 

Memleketimizde 37 kekik türü bulunmaktadır. Halk arasında kekiğe benzeyen mercan köşk 

veya merzengüş (origanum) türleri; İstanbul kekiği, İzmir kekiği gibi adlarla kekik yerine 

kullanılmaktadır. Bugün, Orta ve Kuzey Avrupa ile Kuzey Amerika’da kekik tarımı 

yapılmaktadır. 

 

Kekik, eskiden beri ilaç ve baharat bitkisi olarak kullanılmaktadır. Çay hâlinde mide 

ağrılarına karşı, dolaşım uyarıcısı, baharat olarak ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Timol 

az dozlarda balgam söktürücü, sinir kuvvetlendirici, mide ve boğaz ağrılarına karşı kullanılır. 

Yüksek dozlarda ise antiseptik ve kurt düşürücü olarak verilir. Yaprakları kurutulup baharat 

olarak yemeklerde sıkça kullanılır.  

 

Derine giden kazık kök oluşturur. 

 

Kekik, tek veya çok yıllık, odunumsu, yarı çalımsı 20-40 cm kadar boylanabilen fazla 

miktarda dallanan dik formlu bir bitkidir. Ana dal dallanmaz. Her yaprak koltuğundan yan 

dallar meydana geldiği için bitki bir çalı görünümünü alır. Tabanda odunlaşmış bir gövdesi, 

ince dört köşeli ve kırmızımsı renkli dalları vardır Dalların bazıları tüylüdür. 

 

Yaprakları 1 cm kadar uzunlukta, oval, sapsız veya kısa saplıdır. Yapraklarda, uçucu 

yağ depo eden salgı tüyleri bulunur. Yaprağın üst kısmı tüysüz ve yeşil, alt kısmı ise tüylü ve 

grimsidir. İnce uzun eliptik şeklindeki yaprakların uçları sivridir. Yaprak ayası yaprak 

sapından uca doğru incelir. 

 

Çiçek düğme şeklinde ve yuvarlaktır. Çanak ve taç yaprakları tüpsü ve lopludur. 

Hermafrodit (hem erkek hem dişi organı bulunduran) ve steril olan çiçeklerde 4 adet 

stamen(erkek organ) vardır. Çiçekler küçük, iki veya çok çiçekli pembemsi, mor-beyaz veya 

kırmızı renklerde, dalların uçlarında küresel durumlar teşkil ederler. 

 

Yuvarlak-yumurta şeklinde ve 0,7-1 mm uzunluğundaki meyveler açık koyu kahve 

renklidir. Tohumları çok küçüktür. 
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Resim 1.2: Kekik bitkisinin çiçek yapısı ve genel görünüşü 

 

1.3.3. Nane (Mentha ) (menta) 
 

Ballıbabagiller (Lamiaceae) (lamiase) familyasının Mentha cinsini oluşturan ve bütün 

Dünya'da görülebilen 25-30 türün ortak adıdır. Nane, değerli bir uçucu yağ ve baharat 

bitkisidir. 

 

Nane, özellikle fazla yağış alan ılıman iklimlere çok iyi adapte olmuştur. Ana 

vatanının, Orta Avrupa ve Asya olduğu belirtilen nane çok çeşitlilik gösterir ve geniş bir 

yayılış alanına sahiptir. Ülkemizde bütün bölgelerde küçük çaplı yetiştirilmesine karşılık 

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak üretilmektedir. Toplam nane üretim 

miktarımız 3.000 ton civarındadır.  

 

Nane eski devirlerden beri tıbbi olarak kullanılmaktadır. İştah açar. Ateşi düşürür. 

İdrar söktürür. Safra akışını düzenler. Bağırsak spazmını giderir. Karaciğer yetersizliğini 

giderir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Hazmı 

kolaylaştırır, gaz söktürür. Heyecanları ve korkuyu yatıştırır. Diş ağrısını ve ağız kokusunu 

giderir. Sinirleri yatıştırır ve vücuda rahatlık verir. Nefes almayı kolaylaştırır. Astım, grip, 

bronşit, öksürük ve soğuk algınlığında faydalıdır. El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve 

uykusuzlukta kullanılır. Sakız, diş macunu, şeker ve daha birçok sanayi dallarında çok fazla 

kullanılmaktadır. Nefis kokusu ve aroması ile mutfaklarda vazgeçilmez bir lezzet unsurudur. 

 

Bol saçak kök içeren nanenin ana kökleri rizom yapısındadır. Köklerin büyük bir 

bölümü toprağın ilk 20-30 cm’lik kısmında yer alırken, kökler genellikle 80-100 cm derine 

kadar inebilir. Kökleri toprak yüzeyine yakındır. Toprak altında birçok sürgünlere (stolon) 

sahiptir. Sürgünler boyunca boğumlar vardır ve bu boğumlarda da kökler meydana gelir. 

 

Nane, çok yıllık bir bitkidir. Bakım şartları ve çeşide göre gövde 30-80 cm boya 

ulaşabilir. Saplar 4 köşeli olup boğumlardan karşılıklı yaprak ve yan dallar çıkar. Yan dallar 

çıplak olabildiği gibi ince tüylerle de kaplı olabilir. Yan dallardaki boğumlardan da yaprak 

çıkışı gözlenir.  
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Yarı odunsu olan gövde yeşil ve morumsu bir renktedir. Gövde boğumları üzerinde 

yapraklar karşılıklı dizilirler. Maksimum uzunluğa ulaşan gövde sürgün ucunda çiçek 

oluşturarak gelişimini durdurur. 

 

Hem ana sap hem de yan dalların boğumlarından karşılıklı olarak yapraklar çıkar. 

Yapraklar 0,5-1,5 cm uzunluğundaki yaprak sapları ile saplara bağlanırlar. Yaprak uzunumsu 

olup 2-7 cm uzunluğunda ve 1-3 cm enindedir. Yaprakların kenarları hafif dişlidir. Saplar 

gibi yapraklar da hafif tüylü veya tüysüzdür. 

 

Çiçekler küçüktür ve iki parçalıdır. Genellikle temmuz ve ağustos ayları arasında 

açarlar.  Uç yaprak koltuklarında veya dal uçlarındaki boğumlarda kümeler hâlindedir. Çok 

hafif dişli olan çanak yapraklar, çan şeklinde olup leylak rengindedir. 

 

Meyve 4 gözlü ve 4 tohumludur. Nane tohumları esmer-kahverengi renkte, yuvarlak 

ve çok küçük yapılıdır. Tohumların bin dane ağırlığı 0,05-1,15 gramdır. Canlılıklarını 2-3 yıl 

muhafaza edebilen tohumlar aydınlıkta ve 20-30 
0
C’de 15-20 günde çimlenir. 

 

  

Resim 1.3: Nane bitkisinin yaprak ve çiçek yapısı 

 

1.3.4. Dereotu (Anethum graveolens) (anetum graveolens) 
 

Maydonozgiller (Apiaceae) (apiase) familyasından anavatanı Asya olan tek yıllık 

bir bitki türüdür. Anavatanı Avrupa'nın güneyi ve Asya'nın batısıdır. Türkiye'de de yabani 

olarak bulunduğu gibi kültür bitkisi olarak bahçelerde de yetiştirilir. Ülkemizde dereotu 

bütün bölgelerimizde 12 ay boyunca hem ticari olarak hem de ev bahçelerinde 

yetiştirilmektedir. Toplam üretim miktarı 550 ton civarındadır. Ancak bitkinin soğuktan 

zarar görmesi nedeniyle kışı soğuk geçen bölgelerimizde kış aylarında açıkta yetiştiricilik 

yapılamazken Ege ve Akdeniz bölgelerinde yıl boyunca özellikle sıcak dönemde gölge ve 

serin yerlerde ekilerek yetiştiricilik yapılabilmektedir. 
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Eski çağlardan beri özellikle turşularda koruyucu ve bozulmayı önleyici etkileri 

nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuru tohumları turşu, pasta, ekmek, çorba 

yapımında değerlendirilmektedir. İçerdiği eterik yağlar nedeniyle aroma verici etkiye 

sahiptir. Ayrıca salata ve yemeklerde de iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Dereotu, sinirleri 

yatıştırır ve bedeni rahatlatır. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Özellikle küçük 

çocuklarda gaz söktürücü etkisi önemlidir. Sindirimi kolaylaştırır. Karın ağrılarına iyi gelir. 

Mineral yönünden zengin olduğu için tuzsuz rejimlerde yer alır. Hıçkırığı kesici etkisi vardır. 

Süt bezlerini uyardığından emzikli annelerde süt gelişini artırır. Dereotu nefesin kötü 

kokusunu temizler. 

 

Kökleri iğ şeklinde ve beyazımsıdır. 60-70 cm’ye kadar inen, kazık kök sistemine 

sahiptir. Aynı zamanda bu kazık kök üzerinde bol miktarda saçak kök yapar. 

 

Kök boğazının hemen üstünde rozet şeklinde bir gövde vardır. Gövde ince ve yuvarlak 

yapılı üzeri çizgilidir. Genelde 100-125 cm boy yapabilir. Gövde, şemsiye şeklindeki çiçek 

demeti ile son bulur. 

 

Esas yapraklar genellikle 3-4 parçalıdır. Alt yapraklar saplı, üst yapraklar sapsızdır. 

Yaprak kısmı beyaz kenarlı, kısa ve ucunda iki kulakçık oluşturur. Dereotu yaprakları iğne 

şeklinde, etli yapıda ve parçalıdır. Yaprak sapları yuvarlak ve üzerleri çizgilidir. Hava 

sıcaklığının artmasına bağlı olarak çiçek sapı çıkar. 

 

Çiçek salkımı oldukça büyüktür. Görünüşü her yana dağılmış ışınımsıdır. Çiçekler 

küçük ve hermafrodittir (erkek ve dişi organ birlikte). Çiçekleri kirli sarı renkli ve beşli 

yapıda olup şemsiye şeklinde dizilmişlerdir. 

 

Meyve yumurta şeklinden dar veya geniş eliptik şekle kadar değişir. Üst taraftan hafif 

basık, sarı kahverenginden kırmızı kahverengine kadar farklılık gösterir. Kenarları geniş ince 

düz ve sarımsı kanatla çevrilmiştir. Ticarette genellikle meyveler ayrılmış olarak bulunurlar. 

Meyve büyüklükleri çok değişiktir. 

 

Tohumlar kanatlıdır. Ufak, uzun ve yassı olan tohumların üzeri çizgili gri-

kahverengidir. Bir gram tohumunda yaklaşık olarak 500-600 adet tohum bulunur ve 

canlılıklarını 2-3 yıl muhafaza ederler. Tohumlar optimum çimlenme koşullarında (20-30 

°C) 7-21 günde çimlenir. Rüzgârla kolayca taşınabilirler. Gri-kahverengi olan tohumlar da 

dereotu bitkisinin yaprakları gibi aromatik koku içerir. 
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Resim 1.4: Dereotu bitkisinin gövde ve çiçek yapısı  

 

1.3.5. Biberiye (Rosmarinus officinalis) (Rozmarinus offişinalis) 
 

Biberiye, ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından iğneye benzeyen ince yapraklı, 

daima yeşil kalan bir bitki türüdür. Mor çiçekli ve çalı görünümlü bitkidir. Bu bitkinin 

Latince adı, Rosmarinus officinalis deniz nemi anlamına gelir. Çünkü biberiye genellikle 

deniz kıyısında yetişir. Dünyanın birçok yerinde kültürü yapılmaktadır. Başta Türkiye olmak 

üzere özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde 1500-1700 m yüksekliklere kadar yetişme 

ortamı bulmuştur. Çok sayıda varyete ve forma sahiptir. Akdeniz havzası başta olmak üzere 

ılıman ve sıcak iklim bölgelerinde kültüre alınmıştır. Akdeniz ülkelerinde yabani olarak 

yetişir. Yayıldığı ülkeler Portekiz, Eski Yugoslavya, Fransa, İspanya, Tunus, Fas, Cezayir ve 

İtalya'dır. 

 

Diğer baharatlara göre ucuz bir baharattır. Mutfakta et, sebze, omlet, çorba, sos ve 

salatalar da hemen hemen her türlü gıdada sevilerek tüketilir. Aromasından ötürü özellikle 

etleri dinlendirmede sıkça kullanılır. Son zamanlarda sentetikler kadar etkili biberiye 

antioksidanları üretilmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca parfümeri, kozmetik ve 

eczacılıkta kullanılır. Tıbben spazm çözücü, romatizma ağrılarına karşı ağrı kesici, idrar 

söktürücü, ateş düşürücü özelliğiyle kullanılır. Cilt üzerinde derinlemesine etki yaparak anti- 

bakteriyel ürünlere göre daha fazla mikrop kırıcı özelliği bulunmaktadır. Çayı özellikle 

sindirim sistemine faydalıdır. Yağı ise cilt bakımında kullanılır. Çay olarak kullanılsa da; 

ciddi alerjik reaksiyonlara ve epilepsi (sara) krizlerine yol açabileceği göz önünde 

bulundurularak tüketiminde aşırıya kaçılmaması önerilir. 
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Çalımsı karakterli bir bitkidir. Sapı lifsi yapıda, ince, narin, çok dallı ve diktir. Genç 

dalları dört köşelidir.  

 

Yaprakları karşılıklı dizilmiş, sapsız ve kulakçıksızdır. Yaprakları çam yapraklarına 

benzer. Yaprak ayası uzunca, oldukça etli, üst tarafı tüysüz, koyu renkli; alt tarafı ise çok 

tüylü ve beyazımtrak yeşil renklidir. Yaprak kenarları alt tarafa doğru kıvrıktır. Yaprakları 

dil şeklinde, 2-3 cm uzunlukta, 2-4 mm genişliktedir. Yaprak ayası derimsi, dar, şeritsi veya 

mızraksıdır. Yaprak ucu küttür. Taban kısmı çok kısa sap şeklinde daralmıştır. 

 

Çiçekleri, dalların ucunda ve yaprak koltuklarında küçük topluluklar hâlindedir. Bütün 

sene çiçeklidir ve çiçekleri bir eksen üzerinde salkım şeklindedir. Çiçekleri mavimsi beyaz, 

mor ve eflatun renklidir.  Çiçeklerinde nektar bulunur.  

 

Meyvesi esmer, küçük fındıksı yapıdadır. Yapraklarında %8 tanen, %1-2 uçucu yağ ve 

acı madde bulunur. 

 

  

Resim 1.5: Biberiye bitkisinin çiçek, gövde ve yaprak yapısı 

 

1.3.6. Sumak ( Rhus)(rus) 
 

Sumak ağacı (anacardiaceae) (anakardiase), Antepfıstığıgiller familyasındandır. Rhus 

cinsine dâhil yaklaşık 150 türü vardır. Bu türlerden birçoğu zehirlidir. Bu türlerden sadece 

iki tanesi derici sumağı ve boyacı sumağı ülkemizde yetişen ekonomik değeri olan türlerdir. 

Sumağın kökeni sıcak iklimli bölgelerdir. İlk olarak Kıbrıs’ta yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiriciliği 

yapılır. Dış ticarete konu olan bu ürünümüzün ihracatının yapıldığı ülkelerin başında 

Belçika, Lüksemburg, ABD ve Lübnan gelmektedir. 

 

Kışın yaprağını döken, 2-3 m boylarında, nadiren 6 metreye kadar boylanabilen bir 

bitkidir. Çok dallı çalı formda veya küçük ağaç şeklinde gelişir. Bitkinin tacı başta küre daha 

sonra şemsiye şeklinde gelişir. 
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Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun 

yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak 

kullanılan "sumak" elde edilir. 

 

Kabukları ve yaprakları hekimlikte, sadece yaprakları dericilikte ve gıda sanayisinde 

kullanılır. Tıbbi açıdan iltihaplanmaya karşı antiseptik araç olarak, deri hastalıklarında, 

donmadan ileri gelen şişmelerde, ayak terlemelerinde, çıban ve diş eti rahatsızlıklarında 

haricen kullanılır. Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderdiği, ishali kestiği, kandaki şeker 

miktarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Fazlası kabızlık yapar. Tansiyonu yüksek olanların, 

dikkatli kullanmaları aşırı tüketiminden uzak durmaları tavsiye edilir. Aroması ile yemeklere 

ekşi bir tat verir ve soğan kokusunu azaltır. 

 

Sumak ağacının kök yapısı saçak köktür. 

 

Gövde, kalın odunsu yapıdadır. Kokulu ve aşırı tüylü olup lentisel izleri görülür. 

Sürgünler kuvvetlidir. 

 

Yapraklar basit veya bileşik yapıdadır. Birleşik yapraklar 30 – 60 cm uzun ve sivri 

uçludur. Koparıldıklarında gövdede ‘C’ biçimli bir iz bırakırlar. Yaprakların üst yüzü mat 

koyu yeşil, alt yüzü mavi yeşil veya açık yeşil renklidir. Çok tüylü yapraklar yaprakçıklardan 

meydana gelir. Yaprakçıklar mızrak biçimli ve kenarları testere dişlidir. Yaprak sapı uzun ve 

tüylüdür. Yaşlı olanlarda tüy yoktur. Yapraklar sonbaharda parlak bir kırmızı renge bürünür.  

 

Monoik çiçekler haziran ayında açmaya başlar. Dişi ve erkek çiçekler genellikle ayrı 

ağaçlarda yer alır. Erkek çiçekler sarı-yeşil renge, dişi çiçekler kırmızı renge sahiptir. Çiçek 

demetleri sap uçlarında karışık salkım şeklinde bulunur. 

 

Sonbaharda olgunlaşan meyveler koyu kırmızı, piramidal, çekirdekli, sulu meyve 

durumunda, 2 – 5 mm büyüklüğünde olup tüylü ve kırmızı renklidir. Sumak bitkisinin 

meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Mercimeğe benzeyen bir görünümü 

vardır. Meyveler kış boyu dallarda kalır. 

 

Tohumları sert ve normal olarak tüylüdür. Genel olarak, tohum baş; kırmızı, 

keçeleşmiş ve bir piston şeklindedir. İçi yuvarlak fındık şeklindedir. Çiçek ve tohumları 

eylül ayından kasım ayına kadar olgunlaşır. 
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Resim 1.6: Sumak bitkisinin gövde ve çiçek yapısı 

 

 

Resim 1.7: Sumak bitkisinin yaprak ve meyve yapısı 

 

1.3.7. Ada çayı (Salvia)(salviya) 
 

Lamiaceae (lamiase) (Ballıbabagiller) familyasının bir cinsi olan salviaların, 

ülkemizde yaklaşık 90 türü bulunmaktadır. Hoş kokulu yaklaşık 30-70 cm boylanabilen bir 

bitkidir. Bu türlerden çayır ada çayı, çayırlarda, bayırlarda ve meralarda yetişir. Çevresine 

hoş bir koku yayan mavi-menekşe renkli çiçekleri bulunur. Çayır ada çayı, Anadolu ada çayı 

Batı ve Güneybatı Anadolu'da bol yetişir.  Ada çayının başta İtalya, Fransa, Suudi Arabistan 

olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Ada çaylarının türlerine göre etken 

maddeleri ve bulunma oranları değişmektedir. 

 

Anadolu ada çayından "elma yağı" veya "acı elma yağı" denilen yağ da üretilmektedir. 

Bu tür ada çayı da kimyasal yapı ve tedavi etkisi bakımından tıbbi (bahçe) ada çayına 

benzemektedir.  
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Tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yapraklarının kurusu çay şeklinde haşlanarak 

içildiği gibi et yemeklerine koku ve lezzet vermek için de kullanılır. Özellikle karaciğer, 

ördek, kaz, tavuk ve av hayvanların kızartmalarında koku ve tat için kullanılır. Avrupa 

mutfaklarında kızarmış patateslerin, hamurlara koyulan yağların kokulandırılmasında, 

salamuralarda, etlerin dinlendirilmesinde kullanılır. 

 

İlaç sanayiinde gargaralar ve şurupların bileşimine girerek boğaz ağrıları ve 

iltihaplarına karşı kullanıldığı gibi dezenfektan, antiseptik olarak, bunun yanında mide ve 

bağırsak spazmlarını çözücü ilaçların yapımında değerlendirilir. Kozmetik sanayiinde de 

geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Drog olarak özellikleri, yatıştırıcı, midevi, idrar 

söktürücü, terletici, dinlendirici, ağız ve boğazlarda antiseptik, dezenfektan özellikleri vardır. 

 

Ada çayı çok yıllık, otsu ancak olgunlaşmak üzere olan çalı forumunu alan bir bitkidir. 

Dalları yatık ve beyaz renkli tüylerle kaplıdır. 

 

Yaprakları küçük ve ince-sık tüylü olup yaprak kenarları çok hafif dişlidir. Basit 

yaprak türüne sahiptir. Yumurta-eliptik şekilde olan yapraklar uzun bir yaprak sapı ile 

bağlanırlar. Yapraklar açık griden gümüş rengine kadar değişik renklerde gözlenebilir.  

 

Çiçekleri salkım şeklindedir. Her salkımda 4-8 adet çiçek kümesi bulunmaktadır. Her 

çiçek kümesinde ise 6-8 adet çiçek bulunur. Dudaklı olan taç yaprakları ise açık viyole 

renklidir. Çiçeklerin kokusu da türe göre değişmektedir. Yaz aylarında açan çiçekleri mor 

renktedir. Erkek ve dişi organları birlikte ihtiva eden çiçekler olduğu gibi yalnız dişi 

organlara sahip çiçekler de vardır.  

 

Meyveler küçük, yuvarlak ve kalındır. Meyve üzerinde kahverengi-siyah benekler 

bulunur. 

  

Resim 1.8: Anadolu ada çayı (S. triloba ) ve çayır ada çayı (Salvia pratensis) yaprakları 
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Resim 1.9: Çayır ada çayının genel görünüşü ve çiçek yapısı 

 

1.4. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerin İklim ve Toprak İstekleri 
 

1.4.1. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerin İklim İstekleri 
 

Yaprağından yararlanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştikleri iklim koşulları 

değerlendirildiğinde, genellikle ılıman iklimde ve nemli ortamlarda yetiştirildikleri 

gözlemlenir. Ancak bazılarının soğuğa ve kurağa dayanıklılığı fazladır. Bu sebeple bazıları 

ülkemizin hemen her bölgesinde yetiştirilebilir. Özellikle Akdeniz ikliminin yaşandığı 

bölgelerde bu bitkilere sıkça rastlanır. Ekim, dikim, bakım ve hasat dönemleri bitkilerin 

yetiştirildikleri bölgelere göre çok fazla değişiklik gösterebilir. Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde 

fide dikimi sonbaharda iken, İç Anadolu Bölgesi’nde ilkbaharda olması gibi.  

 

Defne; hava nemi yüksek olan yerlerde, sıcak ve kurak alanlarda yetişebilir. Güneşi 

sever. Gölgeye dayanıklıdır. Kışın dondan etkilenir. Kaliteli yaprak oluşumu ve yağ üretimi 

yetişme dönemlerinde, gün içerisindeki düzenli bulutlanma oranı ve nem düzeyine paralellik 

gösterir. 

 

Kekik; bir Akdeniz bitkisidir. Sıcağı seven bir bitkidir. Kurağa dayanıklıdır ve uzun 

süre güneş alan bölgeleri sever. Buna rağmen soğuk iklimlerde yetişen kekikler de vardır. 

Dolayısıyla kekik kışlık ve yazlık formlara sahiptir. Kışlık kekik türleri 3 yıldan sonra 

sökülür. Fide dönemi ve ilk dikim yılı dışında soğuklara da dayanıklıdır. 

 

Nane; iklim istekleri bakımından seçici bir bitki değildir. İklim şartlarına toleransı 

yüksektir. Ancak ılık ve rutubetli iklimlerden hoşlanır. Sıcak ve kurak koşullarda iyi gelişim 

göstermediği gibi bitki boyu ve yaprakları küçülür, yapraklardaki tüylülük ve içerdiği eterik 

yağların miktarı artar. Optimum gelişme sıcaklığı 12-15 °C arasında olmalıdır. Düşük 

sıcaklıklara dayanabilir, dona hassas değildir. Çünkü toprak alt kısımları odunlaştığından 

toprak üstü zarar görse bile toprak altı kısımları orta derecedeki donlardan zarar görmez. 
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Dereotu; tercihen fazla güneş almayan, ağaç altı gibi gölge olan yerlerde yetiştirilir. 

Böyle bir imkân bulunamıyorsa, yüksek boylu bitkilerin kuzey kısımlarında, ara ziraatı 

olarak yetiştirilmelidir. Dereotu ılık iklim sebzesidir. Düşük sıcaklıklardan zarar görmemesi 

için genelde ilkbahar ve sonbaharda yetiştirilir. Ilıman iklim ve yüksek nemin olduğu 

bölgeler ideal üretim bölgeleridir. Yüksek sıcaklık ve güneşlenme bitkinin generatif faza 

geçmesine neden olur. 

 

Biberiye; yazları kurak, kışları yağışlı geçen Akdeniz ikliminde olan bölgelerde 

yetişir. Güneşli yerleri sever. Deniz iklimine dayanıklıdır. 1500-1700 m yüksekliğe kadar 

yayılmasında iklim değişikliklerine dayanıklı olması sebeptir. Serin iklim koşullarında da 

rahatlıkla üretilebilir. Yoğun yağış ve geçici yüksek sıcaklıklara da toleransı vardır. 

 

Sumak; sahil bölgelerinden rakımı 2000 m’ye kadar olan bölgelerde yetişebilir. 

Sıcaklık, yağış ve rüzgâr gibi iklim hareketlerine dayanıklıdır. Güneşi seven, gölgede 

yetişemeyen, kuraklığa toleranslı bir bitkidir. 

 

Ada çayı; sıcağı seven çok yıllık bir bitkidir. Soğuktan olumsuz etkilendiği için bol 

güneşli ve rüzgârdan korunmuş bir yer seçilmelidir. Kurak koşullara dayanıklı olmasına 

rağmen sulu koşullarda daha yüksek verim vermektedir. Özellikle genç gelişme devresinde 

yüksek oranda neme ihtiyaç duyar. Daha ileri büyüme devrelerinde kuraklığa dayanıklı bir 

bitkidir. Normal koşullarda kurak yaz dönemlerinde 3-4 defa sulanması uygundur. 

 

1.4.2. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerin Toprak İstekleri  
 

Bu grupta yer alan bitkilerin toprak bakımından çok özel isteklerinin olmadığı 

görülmektedir. Hemen her türlü toprakta bu bitkileri yetiştirebilirsiniz. Çevrenizde gözlem 

yaparken bahçesi olan her evde bu bitkilerden bir ya da birkaçına rastlayabilirsiniz. Hatta bu 

bitki gruplarından kekik, ada çayı, biberiye ve defne bitkisinin doğada kendiliğinden 

yetiştiğini görmek mümkündür. Bütün bitkilerin istediği gibi besin maddelerince zengin 

olan, pH 6,5-7,5 değerleri arasında olan, havalanması iyi, su tutma kapasitesi iyi, organik 

maddece zengin, çok ağır veya hafif kumlu yapıda olmayan, drenaj ve taban suyu problemi 

bulunmayan araziler yetiştiricilik açısından en uygun arazilerdir.  

 

Defne; Akdeniz iklimine özgü maki denilen bitki örtüsünün karakteristik bir türüdür. 

Toprak bünyesi ise balçık, kumlu balçık, balçıklı kum, kumlu killi balçık, killi balçık, kil 

olup toprak pH’sı 6,5–8 arasındadır. Kireçli, humuslu, serin toprakları sever. Organik 

maddesi yüksek kumlu-tınlı topraklardan çernozem topraklara kadar yetiştirilebilir. Defne 

ağacı dipleri kurudukça sulanmalıdır. Yaz aylarında bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından 

bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir. Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır. 

 

Kekik; toprak istekleri bakımından çok seçici değildir. Her türlü toprakta 

yetişebilmekle beraber, tınlı-killi allüvial toprakları tercih eder. Kumlu topraklar uygun 

değildir. Tınlı-killi ve kireçli toprakları sever. Kayalık alanlarda da yetişir. Humusça zengin 

topraklarda aroması düşük olur. Toprak humus düzeyi arttıkça bitki gelişimi olumlu 

etkilenirken, büyük gelişmiş bitki hacmine düşen aroma azalmaktadır. 
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Nane; pratik olarak her türlü toprakta yetişebilir. Fakat toprağın normal düzeyde nem 

içermesi şarttır. Genellikle kumlu – tınlı, kireççe fakir, nötr ve zayıf alkali (pH 7.0-7.5), 

azotlu, organik maddece iyi durumlu ve nispeten tuzlu topraklarda yetişmektedir. Çok asitli 

topraklar, ekimden önce kireçlenmelidir. Çamurlu topraklar, nane tarımı için uygun değildir. 

Nanenin yetişmesi için uygun olan topraklar; soğan, kereviz, lahana vb. sebzelerin 

yetiştirilmesinde de kullanılan, iyi drene edilmiş, gübreli topraklardır. Bu topraklar, kuvvetli 

ve hızlı gelişmeyi sağlayan besin elementlerini içerirler. Ayrıca; patates, mısır yetiştirilen 

kumlu, çakıllı, kuvvetli ve çok verimli topraklar nane tarımı için uygundur. 

 

Dereotu; toprak isteği bakımından çok seçici olmayan dereotu besin maddelerince 

zengin, tınlı toprakları sever. Kireçli topraklarda aroması ve eterik yağ içeriği artar. pH 

değerleri 5-7.5 arası olan toprakları tercih eder. Taze tüketimine yönelik dereotu 

yetiştiriciliği için organik maddesi yüksek humuslu topraklar uygun olup aynı topraklarda 

dane üretimi için bitkinin biraz seyrek ekilmesinde dane kalite ve aroması açısından fayda 

vardır.  

 

Biberiye; toprak isteği yönünden fazla seçici bir bitki değildir. Bu bitki kireçli, tınlı 

kumlu topraklarda iyi gelişir. Rüzgârdan korunan hafif toprakları seçer. Drenajı iyi olmak 

koşuluyla her toprakta yetişir. Organik maddece zengin kumlu humuslu topraklarda kök ve 

gövde gelişimi iyi olmaktadır. 

 

Sumak; kuru, erozyonlu sahalarda ve hiçbir bitkinin yetişemediği arazilerde bile 

yetişebilmektedir. Sumak bitkisi hafif (kumlu), orta (tınlı) ve ağır (killi) toprakları tercih 

eder. İyi drene olan toprakları sever. Besin maddesinden yoksun topraklarda büyüyebilir. 

Bitki asit, nötr ve bazik (alkali) toprakların hepsinde yetişebilir. Kısaca sumak bitkisi toprak 

bakımından seçici değildir. 

 

Ada çayı; drenajı iyi, güzelce işlenmiş topraklara ekilir. Toprak istekleri bakımından 

özellikle kireçli, kumlu - tınlı toprakları tercih eder. Killi-tınlı ve tınlı bünyeye sahip besin 

maddelerince zengin topraklarda iyi gelişeceği belirlenmiştir. Ada çayı, besin maddelerince 

zengin toprakları tercih ettiğinden ekim nöbetinde baklagillerden sonra veya ahır gübresi ile 

gübrelenmiş bir çapa bitkisinden sonra ekilebilir. 

 

Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitki 

yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi doğadan toplanmaktadır. 

Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, ada çayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan 

toplanmaktadır. Türkiye’de, bu şekilde doğadan toplanan şifa kaynağı ve aromalı bitkiler 

ihraç edilerek ekonomiye azımsanmayacak katkı sağlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yaprağından yararlanılan bitkilerin 

literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapılarını 

açıklayabilmek için uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaprağından yararlanılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin bitkisel 

özelliklerini gösteren bir pano 

oluşturunuz. 

 Ülkemizde ve çevrenizde yaprağından 

yararlanılan tıbbi ve aromatik bitkileri 

belirlemelisiniz. 

 Bu bitkilerin iç ve dış pazar olanaklarını 

araştırmalısınız. 

 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde yaprak ve 

çiçek özelliklerini gösteren resimler 

bulmalısınız. 

 Bu resimlerden bir pano oluşturmalısınız. 

 Yaprağından yararlanılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yetişme 

ortamlarını toprak, iklim ve 

yetiştiricilik sistemleri bakımından 

gösteren tablo oluşturunuz. 

 Yaprağından yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirileceği toprak tiplerini 

belirlemelisiniz. 

 Bu toprak tiplerine ait örnekleri almalı veya 

fotoğraflamalısınız. 

 Yaprağından yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirilebileceği iklim koşullarını 

belirleyip panolaştırmalısınız. 

 Yaprağından yararlanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirme şekillerini ve nerelerde 

yetiştirilebileceklerini panolaştırmalısınız. 

 Tüm bu topladığınız verileri tek bir pano hâline 

getirmelisiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. (    ) Ülkemizde, tıbbi ve aromatik bitkilerin genelde işlenmeden ham olarak ihraç 

edilmesi ekonomik kayıplara neden olur. 

2. (    ) Dünyada en önemli kaliteli defne ihracatçısı ülke olan Türkiye, defne yaprağı dış 

satımı yapan birkaç ülkeden birisidir. 

3. (    ) Uçucu yağında karvakrol ve timol uçucu yağ bileşenleri bulunan türler “nane” 

olarak kabul edilir. 

4. (    ) Biberiye bitkisinin yaprakları karşılıklı, sapsız ve kulakçıksızdır. 

5. (    ) Sumak bitkisinin meyvesi; küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur ve 

mercimeğe benzer bir görünümdedir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

6. Maydanozgiller (Apiaceae) familyasından anavatanı Asya olan tek yıllık bir bitki türü 

……………….dır. 

7. Yaprağından yararlanılan bitki türlerinden ………… , ……………. ve 

………………. doğada kendiliğinden yetişebilir. 

8. Kabukları ve yaprakları hekimlikte, sadece yaprakları dericilikte ve gıda sanayisinde 

kullanılan bitki ……………….. dır. 

9. Çayır ada çayının çevresine hoş bir koku yayan ……………………..renkli çiçekleri 

bulunur. 

10. Özellikle …………….. ikliminin yaşandığı bölgelerde yaprağından yararlanılan 

bitkilere sıkça rastlanır. 

 

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 
 

Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan, bir yaprağından 

yararlanılan bitkiyi yetiştirmek için belirleyiniz. 

 

 Yaprağından yararlanılan bir bitki belirleme. 

 

 Malzemeler 

o Yaprağından yararlanılan bitkiler 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 Yaprağından 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 
Kârlılık 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 
 

 

 

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin tekniğine göre dikim öncesi tohum yatağını 

hazırlayabilecek dikim makinelerini ayarlayabilecek ve dikim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek yaprağından yararlanılan tıbbi ve 

aromatik bitkileri nasıl ürettiklerini araştırınız. 

 Doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin yetişme koşullarını 

araştırınız. 

 Belirlediğiniz bu üretim yöntemlerini seçme nedenlerini araştırınız. 

 

2. YAPRAĞINDAN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

EKİM-DİKİM 
 

2.1. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerde Çoğaltım Teknikleri 
 

Ekim; tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve 

belirli bir miktarda 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. 

 

Yaprağından yararlanılan bitkileri incelediğimizde genel anlamda hem ekim hem de 

dikim yapılabilen bitkilerle karşılaşırız. Yani bu bitkiler hem generatif hem de vejetatif 

üreme yöntemleri ile çoğaltılabilirler. 

 

2.1.1. Generatif Yolla Çoğaltım 
 

Generatif yolla üretim tohumla üretim ve sporla üretim olmak üzere 2 çeşittir. 

Yaprağından yararlanılan bitki gruplarında tohumla üretim yöntemi sıkça kullanılır. 

Tohumla üretimde tohumlar direk olarak tarlaya mibzer yardımı ile ya da elle ekilir. Tarlaya 

tohum ekimi yapılırken sıra aralıklarına ve üzeri mesafelere dikkat edilir. Bu özellikler 

bölgenin iklim ve toprak koşullarına göre farklılık gösterebilir. Eğer fide ya da fidan elde 

etmek istiyorsak tohumlar ayrı kaplara ya da saksılara ekilerek fide ve fidanlar elde 

edilebilir. Yaprağından yararlanılan bitkilerin hemen hepsinde tohumla üretim yöntemi 

kullanılabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Ancak tarlaya direk tohum ekimi maliyetli ve riskli olacağından çok tercih edilmez. 

Genelde ayrı bir yerde tohumlardan fide ya da fidan elde edilerek çoğaltım yoluna gidilir. 

Defne, kekik, nane, dereotu, maydanoz, biberiye, mercan köşk, sumak, ada çayı bitkilerinin 

çoğaltımında tohumları kullanılabilir. 

 

2.1.2. Vejetatif Yolla Çoğaltım 
 

Vejetatif yolla çoğaltım; ana bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlarının döllenme 

olmaksızın gelişerek yeni bitkiyi oluşturmasıyla gerçekleşir. Bitkilerin değişik yaşlarda 

gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları ya da 

özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde ve kök parçaları kullanılır. Bitkinin özelliklerine 

göre kullanılacak kısım değişebilir. Vejetatif çoğaltma çelikle çoğaltım ve daldırmayla 

çoğaltım olmak üzere 2 çeşittir. Yaprağından yararlanılan bitkilerde her iki yöntemde sıkça 

kullanılır. Bu şekilde çoğaltım zaman, mekân, işçilik ve maliyet açısından avantaj sağlar. 

Nane rizom kök, kekik ve biberiye gövde çeliği, defne çelik ve daldırma yolu ile 

çoğaltılabilirler. 

 

2.2. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerde Kullanılan Üretim 

Yöntemleri 
 

 Doğrudan tarlaya tohum ekimi yoluyla üretim: Doğrudan tarlaya tohum 

ekimi özellikle geniş alanlarda işçiliğin pahalı olduğu ve makineli tarımın 

yapılabildiği işletmelerde uygulanır. Sıra arası ve üzeri mesafeler toprak, iklim 

ve bakım koşullarına göre arttırılıp eksiltilebilir. 

 

 Fide ve fidanla üretim: Önce tohumlardan fide veya fidan elde edilir. Fide 

üretimi yetiştirme mevsimine göre tava, tahtalarda, saksılarda ve viyollerde 

yapılır. Üretilen fideler, üretim yapılacak araziye şaşırtılır. Ayrıca son yıllarda 

geliştirilen topraklı fide üretimi de fide ile üretimin bir diğer şeklidir. Sıra arası 

ve üzeri mesafeler toprak, iklim ve bakım koşullarına göre arttırılıp 

eksiltilebilir.  

 

 Daldırmayla üretim: İlkbaharda toprağa yakın uzun bir dalın eğilerek toprak 

içine bir kısmının gömülmesiyle köklendirme yapılır. Bu şekilde defne dalının 

köklenmesi sağlanabilir. Sonbaharda bu defne dalını ayırıp ayrı bir yere dikerek 

yeni bitki elde edebiliriz. Ancak bu işlem aylar sürmektedir. Zaman ve işçilik 

açısından düşünüldüğünde çok fazla uygulanan bir yöntem değildir. 

 

 Rizom ile üretim: Bu üretim şeklinde önce rizomlar (rizom kök ) uygun 

koşullarda çeliklere ayrılır ve hazırlanan çelikler hazırlanan araziye uygun sıra 

arası ve üzeri mesafe ile dikilir. Nane rizomla üretilir. 
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2.3. Ekim ve Dikim Ortamının Hazırlanması 
 

Ekim veya dikim ortamı hazırlanmadan önce hangi üretim yöntemini kullanacağımızı 

belirlemeliyiz. 

 

2.3.1. Toprak İşleme 
 

Bütün bitkilerde olduğu gibi yeşil yaprağından yararlanılan bitkilerde de toprak işleme 

önemlidir. Yabancı otları yok etmek, toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamak, bitki 

besin maddelerinin alımını kolaylaştırmak, toprağın su alımını ve tutma kapasitesini 

arttırmak, kılcal borucukları kırarak taban tavını muhafaza etmek ve gübrelerin toprağa 

karıştırılmasını sağlamak için toprak işleme yapılır. 

 

Toprak işlemenin ana amaçlarından bir tanesi yabancı ot mücadelesidir. Yabancı otlar, 

topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında bitkilerle rekabete girerek bitkimizin 

güneşlenmesini engelleyerek onların gelişmelerini, ürün verim ve kalitesini olumsuz yönde 

etkiler. Ayrıca, bitkiler arasındaki hava hareketliliğini azaltır ve ortam neminin yükselmesine 

ve mantari hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, yabani otlar sık sık 

yapılacak toprak işlemesiyle yok edilebilir. 

 

Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde kaymak adını verdiğimiz 

geçirimsiz bir tabaka oluşur ve toprak sıkışır. Bu olumsuz durum fidelerin ilk başta yavaş 

gelişmelerine ve normal gelişmelerinden geri kalmalarına neden olmaktadır. Fidelerin 

normal gelişimlerini sağlamaları için toprağın işlenerek kabartılması ve gevşetilmesi 

gereklidir. Kaymak tabakası, yağış ve sulama sularının toprağa işlemeden yüzey akışı 

şeklinde akıp gitmesine ve ayrıca toprakta bulunan suyun, oluşan çatlaklardan hızlı bir 

şekilde buharlaşarak kaybolmasına neden olur. Bu nedenle, özellikle yaz döneminde 

meydana gelen yağışlardan veya sulamalardan sonra oluşan kaymak tabakasının kırılması 

amacıyla mutlaka yüzeysel toprak işleme yapılmalıdır. 

 

Toprak işlemelerde derinlik 5–10 cm gibi yüzeysel olmalıdır. Bundan daha aşağı 

inilmesinin hiçbir faydası ve amacı olmayacaktır. Toprağın tavlı olduğu dönemlerde 

işlemeler yapılmalı, kuru toprak koşullarında işlemeden kaçınılmalıdır. Gereksiz toprak 

işlemesi yapılmamalıdır. Aksi takdirde toprağın yapısında bozulmalara neden olabiliriz ki bu 

da toprağın verimliliğinin azalmasına neden olacaktır. Toprak işleme sırasında toprağın 

yapısını bozmamak için mümkün olduğunca hafif alet ve ekipmanlar ile çalışılmalıdır. 

 

2.3.2. Doğrudan Tohum Ekimi İçin Arazi Hazırlığı 
 

Nane ve dereotu gibi çok küçük tohumlara sahip bitkiler için çok ince toprak hazırlığı 

gereklidir veya kaplanmış tohum kullanılmalıdır. Arazi ilk önce derince işlenir ve yüzeysel 

toprak işleme aletleri ile iyice parçalanırlar. Toprağın ne kadar küçük parçalara ayrılacağını 

belirleyen tohumun büyüklüğüdür. Tohum küçüldükçe daha iyi ekim yatağı için toprağın 

daha küçük parçalara ayrılması gerekmektedir. Bu grupta doğrudan tohum ile üretilen 

bitkilerin tohumlarının olmasından dolayı da çok iyi bir toprak hazırlığı yapılmalıdır.  
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İri kesekli hazırlanacak bir arazide, tohumlar derine düşecek ve tohum çıkışlarında 

sorunlar yaşanacaktır. Tohumların derine düşenleri geç çıkacak, yüzeyde olanları erken 

çıkacaktır. Bu farklı tarihlerde çıkışlar, bitkiler arasında gelişim farklılıklarına ve rekabet 

oluşmasına neden olacaktır. 

 

Tohumlar doğrudan düz araziye ekilebileceği gibi tavalara, yastıklara, fide yetiştirme 

kaplarına veya tahtalar oluşturup bunların üzerine de  ekilebilir. Özellikle yağışın fazla, 

toprağın ağır olduğu ve mekanizasyon kullanılacak yerlerde bu tür yapılardan 

faydalanılmalıdır. Tahtaların ve yastıkların genişliği makine genişliğine göre veya iki 

taraftan bir işçinin rahatça çalışacağı kadar olmalıdır.  

 

2.3.3. Tohum Ekimi İçin Harç Hazırlığı 
 

Harcın besin maddelerince zengin, hastalık ve zararlılardan arî, kimyasal bulaşığı 

olmayan, havalanmış, hafif ve su tutma kapasitesinin iyi olması istenir. Bu özellikleri taşıyan 

bir harç elde edilir. Harç yapmak için gerekli şartları sağlayacak materyal bulamıyorsak en 

azından kumlu ve tınlı yapıdaki toprakları fide elde etmede kullanmamız gerekir. Hazırlanan 

harcın bir örnek olmasına dikkat edilmelidir. Karıştırma ve harmanlama sırasında azami 

özen gösterilmelidir. Harcın topraktan geçen hastalıklara, toprak altı zararlılarına, nematod 

ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Hazırlanan bu harç kasalara, 

yastıklara, tavalara dağıtılır veya viyollere doldurulur, ardından tohumlar ekilir. 

 

2.3.4. Fide Dikimi İçin Arazi Hazırlığı 
 

Fide dikimi üretici için erkencilik, tohum tasarrufu, sağlıklı üretim, erken verim ve 

homojen üretim gibi avantajlar sağlar. Fidelerin dikim dönemine göre yapacağımız işlemler 

değişmektedir. Eğer ilkbaharda fide dikimi yapılacak ise sonbaharda araziyi derince sürer ve 

ilkbahara kadar o şekilde bırakırız. İlkbaharda yüzeysel bir toprak işleme aleti ile kesekler 

parçalanır ve arazi dikime hazır hâle getirilir. Sonbaharda ve yaz dikimi yapacak ise aynı 

şekilde derin ve yüzeysel toprak işlemleri ile toprak partikülleri bitki kök gelişimi için uygun 

büyüklüğe kadar parçalanır. Toprak dikime hazır hâle getirildikten sonra seçtiğimiz sulama 

sistemine göre sulaması yapılır. 

 
 

Resim 2.1: Serada tavalarda ve viyollerde fide yetiştiriciliği  
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Resim 2.2: Harç hazırlığı ve hazırlanmış fide yastıkları 

 

2.4. Tohum Ekimi 
 

Tohum ekimini elle serpme olarak veya makine ile yapmak mümkündür. Mibzerlerin 

kullanımı ülkemizde çok yaygın değildir. Araziye doğrudan ekimlerde daha çok elle serpme 

yöntemi ile ekim yapılmaktadır. Ancak büyük alanlarda üretim yapılacak ise mutlaka 

mibzerlerden faydalanılmalıdır. 

 

Tohumları çok küçük olan bitkilerin tohumlarının doğrudan tarlaya ekimleri sırasında 

büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. Özellikle sıra üzeri mesafeler ayarlanamaz ve birim 

alana hassas tohum ekimi yapılamaz. Bu nedenle, böyle problemleri ortadan kaldırmak için 

üretimde mutlaka kaplanmış tohum (peletli tohum) kullanılmalıdır. Kaplanmış tohumlar, 

tohum ilaçları ile beraber kullanıldığı zaman tohum ilaçlarının tohuma yapışmasını 

sağlayarak ilaçlama kalitesini ve başarısını artırır. Kurak şartlarda yapılan ekimlerde 

tohumların eş zamanlı çimlenmesini sağlayarak ürünün bir zamanda gelişmesini sağlar. Daha 

hızlı ve daha yüksek oranda çimlenme sağlar. Pratik diğer bir yöntemde tohumlar kum, kül 

ve harç gibi organik materyaller ile karıştırılır ve elle ekimleri yapılır. Bu yöntemle eşit 

tohum dağılımı sağlanır.  

 

Viyollere ekimlerde eğer az miktarda üretim yapılıyor ise elle ekim yapılabilir; ancak 

fide seraları gibi çok büyük üretim yapan firmalar makineli ekim yapmaktadır. 

 

Resim 2.3: Peletli tohum ve tohum ekimi 
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2.5. Ekim Sonrası Bakım 
 

İyi hazırlanmış bir çimlendirme ortamında sağlam tohumlar ekildiği takdirde, bitki 

çeşidine bağlı olarak genellikle 7–20 gün içerisinde tohumların çimlenmesiyle fideler toprak 

yüzeyine çıkar. Yastık veya kasalarında çimlenme başlar başlamaz tüm örtüler kaldırılarak 

fidelerin ışık almaları sağlanır. Çimlenmeden itibaren esas yerlerine şaşırtılıncaya kadar 

fidelerin iyi gelişmeleri için bakımlarına gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Başlıca bakım 

işleri arasında zamanında ve yeterli sulama, yabancı otları ayıklama, çapalama, havalandırma 

ile hastalık ve zararlılarla mücadele gelir. 

 

Sulamaların sabah saatlerinde yapılmasına özen gösterilmesi gerekir. Araziye 

doğrudan ekimlerde tavlı toprağa ekim yapıldığı için fideler çıkıp belli bir büyüklüğe 

ulaşıncaya kadar sulama yapılmaz.  

 

Hastalık ve zararlılara karşı düzenli olarak ilaçlama yapmanın da faydası vardır. Bu 

konuda ilgili bakanlığın teknik elemanlarından destek alınmalıdır. 

 

Örtü altında fide yetiştiriyorsak hava sıcaklığına bağlı olarak günlük havalandırmak 

gereklidir. 

 

Doğrudan araziye ekilen tohumlarda yabancı otlar problem oluşturabilir.  Toprağı 

kabartmak, rahat bir kök gelişimi sağlamak ve yağış sonrası toprak yüzeyinde oluşan 

kaymak tabakasını yok etmek için toprak çapalanır. Elle veya makine ile çapalama 

gerçekleştirilebilir. Fide elde etmede böyle bir işleme gereksinim yoktur. 

 

 

Resim 2.4: Arazide çimlenmiş kekik tohumları 

2.6. Fide Dikimi 
 

Fideler dikim büyüklüğüne ulaştığında, zaman kaybetmeden araziye şaşırtılır. Çıplak 

köklü olarak dikim yapılacak ise fidelerin kolay sökülebilmesi için fideler bir gün önceden 

bol su ile sulanırlar. Böylece ertesi gün sökümde meydana gelecek kök kopmaları en aza 

inecektir. Dikime hazır fideler taşınırken, sökülürken ve dikim yapılırken mümkün 

olduğunca gövdelerinden değil, yapraklarından tutularak çalışılır. 
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Viyollerde olan fidelerde aynı şekilde sulanırlar ve viyoldan kolayca çıkmaları 

sağlanır. Viyollerden çıkan fideler kök bölgesindeki harç dağılmadan direk olarak şaşırtılır. 

 

Toprağa dikilecek fide incelenir. Fazla gelişen kök ve yapraklar varsa bunlar 

alınmalıdır. Fazla yapraklar ilk dikimde su dengesini bozacağından dolayı azaltılmalıdır. 

Kökler çok uzun dikildiklerinde bükülme, topaklanma ve sıkışma yapabilir. Bu durumda 

kısaltılmalı ve düzgün bir şekilde dikim yapılmalıdır.  

 

Fideler söküldükten sonra dikim yapılır. Açılacak dikim çukuru yeterli büyülükte 

olmalıdır. Kökler kolayca çukura yerleşmelidir. Dikim sırasında en önemli konu dikim 

derinliğidir. Fidelerin gereğinden fazla derine dikilmesi durumunda köklerde çürüme veya 

gövdenin toprak altında kalmasına bağlı olarak gelişim geriliği görülür. Yüzlek dikim 

gerçekleştirilirse yeteri kadar kök oluşmayacağı için gelişme zayıf olur ve bu da ürünün 

miktar ve kalitesinin azalmasına neden olacaktır. 

 

Ülkemizde elle ve makine ile dikim yapılabilmektedir. Ancak genelde çok büyük 

arazilerde dikim söz konusu olmadığından elle dikim daha yaygındır. Bitkinin zarar 

görmeden toprağa şaşırtılması için arazi önceden sulanmalıdır. Böylece toprak yeterli 

yumuşaklığa ulaşır. 

 

 

Şekil 2.1: Fidelerde doğru dikim ve yanlış dikim şekli 

 

  

Resim 2.5: Viyollerde dikime hazır hâle gelmiş fideler  
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2.7. Dikim Sonrası Yapılacak İşlemler 
 

Dikimde öncelikli işlem can suyu verilmesidir. 

 

Can suyu verilip bitkinin ilk su ihtiyacı karşılandıktan sonra toprağın durumuna bağlı 

olarak sulama yapılmalıdır. Eğer dikim tavlı toprağa yapılmış ise fazla sulamaya ihtiyaç 

yoktur. Toprağı nemli tutacak derecede su verilmesi yeterli olur. Ancak kuru toprağa dikim 

yapılmışsa verilecek su miktarı artırılmalıdır. 

 

Dikim günü bitki zararlılarına karşı zehirli yem hazırlanıp araziye bırakılabilir. Bu 

uygulama fidelerde meydana gelecek kayıpları en aza indirecektir. 

 

Dikimden 3-5 gün sonra çeşitli sebeplerle tutmayan ve canlılığını kaybeden fidelerin 

yerine yenileri dikilmelidir. Ancak süre fazla uzatılmamalıdır. Yeni dikilen fideler ile sonra 

dikilen fideler arasında büyüme ve gelişme farklılığı olursa, ilk önce dikilen fideler daha 

hızlı büyüyerek sonradan dikilen fideleri baskılayacaktır. Böylece verim ve kalite düşecektir.  

 

Düzenli sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, çapalama ve yabancı otları 

ayıklama gibi dikim sonrası bakım işlemleri ile fidemizi en iyi şekilde yetiştirebiliriz. 

 

      

Resim 2.6: Tohum ekim ve fide dikim makinesi  

2.8. Yaprağından Yararlanılan Bazı Bitkilerin Çoğaltım Yöntemleri 
2.8.1. Defne 

 

Üretimi genelde çelikle yapılmaktadır. Çelikler ekim ayında 12,5-15 cm uzunluğunda 

hazırlanır. Soğuk yastıklara veya ılıman iklimli yerlerde araziye dikilir. Çeliklerin dip 

kısımlarının yaralanmasına gerek yoktur. Ekim ayında alınan çeliklerin köklenmesinin 

ardından mayıs-haziran aylarında araziye şaşırtılması yapılır. Daldırmayla üretiminde, 

ilkbaharda toprağa yakın, uzun bir dalını eğerek toprağa gömeriz. Köklenme gerçekleşince 

bu dalı ayırıp başka bir yere dikeriz. Ancak bu şekilde defne dalının köklenmesi aylar 

sürmektedir. Bu sebeple ticari üretimlerde tercih edilmemektedir. 
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2.8.2. Kekik 
 

Tohumu oldukça küçüktür. Tohum tarlaya direkt ekildiği zaman fidelerin gelişmeleri 

çok yavaş olduğundan yabancı otla mücadele çok önemlidir; fakat oldukça da zordur. Bu 

bakımdan fide dikimi tercih edilmelidir. Yastıklara veya kasalara ekilen tohumdan yeterli 

büyüklükte yetiştirilen fideler tarlaya şaşırtılır. Bu şekilde 80-100 gr tohumla 1 da’lık fide 

yetiştirilebilir. Fideler 20 x 15 cm aralık ve mesafeye dikilir. Ekim sonbahar ve ilkbaharda 

yapılabilir. Diğer bitkilerde olduğu gibi sonbaharda ekimi yapılırsa 1. yıl verim bakımından 

büyük artış sağlar. Çelikle üretiminde 15-20 cm boyundaki yarı odunsu çelikler hazırlanan 

tarlaya 45 cm sıra arası, 15 cm sıra üzeri olacak şekilde dikilirler. Sulama, karık usulü ya da 

yağmurlama sulama şeklinde yapılabilir. Ot alma, çapalama gibi bakım işleri düzenli 

aralıklarla uygulanır. 

 

2.8.3. Nane 
 

Tohumla ve vejetatif olarak üretilmektedir. 

 

Nane üretiminde kullanılan en yaygın yöntem çelik ile üretimdir. Nane çelikleri çok 

kolay ve hızlı kök oluşturabilme özelliğine sahiptir. Ancak çeliklerin güneşten zarar 

görmemesi için yerlerinin hafifçe gölgelenmesi yararlı olur. Bu üretim şeklinde dikim hem 

ilkbahar hem de sonbaharda yapılabilir. Dikimde gövde çelikleri kullanılır. Biçimden sonra 

gövdenin sertleşmiş kısımlarından 10-15 cm’lik parçalara ayrılır ve bu parçalar 2- 3 gözü 

toprak üzerinde kalacak şekilde yetiştirme yerlerine dikilirler. Ayrıca bu çeliklerin 

köklendirme ortamlarında köklendirilerek daha sonra esas yerlerine dikilmesi de 

mümkündür. 

 

Tohumla üretimde tava veya tahtalar hazırlanır ve bu yerlere serpme ve sıravari olarak 

tohum ekimi yapılır. Çok küçük ve hafif olan tohumlar, hassas ekim için bir miktar kum 

veya kül ile karıştırılarak ekilebilir. Hafifçe bastırılan tohumların üzeri fazla kapatılmadan 

dikkatlice sulanır. 

 

2.8.4. Dereotu 
 

Tohumları, toprak sıcaklığı 8–10 °C’nin üstüne çıktığı an ekilebilir. Ekim zamanı iç 

kesimlerde şubat ayından başlar, mart ayı içerisinde bitirilir. Sahil bölgelerinde şubat ayında 

başlayıp eylül ayına kadar devam eder. Tohum ekimin 8-10 gün aralıkla parsellere 

yapılması, hasadın aynı şekilde oluşmasını sağlar ve işçilik yığılmasını önler ve pazara 

devamlı ürün yollama olanağını sağlar. Salma sulama yapılacaksa 3x5, 5x10 m’lik tavalar 

yapılır, toprak tekrar tesviye edilir ve tohum ekimine hazır hâle getirilip ekim yapılır. 

Dereotu tohumlarının çimlenme ve sürme oranı düşük olduğundan fazla tohum kullanılır ve 

dekara 1–2 kg ve hatta 3 kg kadar tohum atılır. Dereotu, ilk çıkış devresinde yabancı otlarla 

mücadele edemez. Bu yüzden maydanozlarda yapılan yabancı ot mücadelesi, dereotuna da 

aynen tatbik edilebilir.  
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2.8.5. Biberiye 
 

Biberiye bitkisinin generatif ve vejetatif yollardan üretimi mümkün olmakla birlikte, 

tohumla üretimi yaygın değildir. Daha çok köklendirilmiş sürgün çelikleri ile üretilir. 

Biberiyenin o yılki sürgünlerinden yaklaşık 12 cm uzunluğunda çelik alınır. Bu çelikler 

uygun köklendirme ortamlarına 5-7 cm'si toprağa girecek şekilde dikilir. 6-8 hafta 

sonrasında köklenme meydana gelir. Köklendirme ortamı olarak %100 perlit kullanılırsa 

köklendirmede başarı sağlayacaktır. Torf ve perlit karışımı humik asitle desteklendiğinde 

çeliklerde köklenme yüksek olmaktadır. Köklendikten sonra tarla tarımı için bitkinin 

formuna göre (dik büyüyen veya yayvan büyüyen) fidanlar belirlenmiş aralıklarla tarlaya 

dikilir. 

 

2.8.6. Sumak 
 

Meyveleri sonbaharda toplanır ve tohumlar çıkartılır. Ekimlerde 5’li çizgi ekimi 

uygulanır ve metrekareye 5-10 g arası tohum ekilir. Tohumların çimlenme oranı %75-88 

arasındadır ve metrekareden 100 adet fidan elde edilir. Tohumlar, toplamayı takiben 5 

dakika kaynar suya batırılır, ardından, 10-20 gün ılık suda bekletilir ve ardından doğal 

koşullarda katlamaya alınır. Bahar aylarında tohumlar kontrol edilir ve çimlenmeler 

başlamışsa ekilir. Sumak fidanları daha çok tüplü olarak üretilir ve 1 ya da 2 yaşlı olarak 

ağaçlandırma sahalarına dikilir.  

 

2.8.7. Ada çayı 
 

Ada çayı tohumundan ekilebildiği gibi çelikle de üretilmektedir. Çelikle üretim için 

olgunlaşmış bitkiden çelik alınır. Bu çelikler köklendirilir ve araziye dikilir. Fakat bu yöntem 

çok masraflı olduğu için pratik değildir. Tohumla üretimde ise tohumlar, yastıklara ekilir, 

fideler yetiştirilir ve fideler, tarlaya şaşırtılır. Tohum ekimi, doğrudan doğruya tarlaya 

mibzerle yapılabileceği gibi tohumların önce özel hazırlanmış fideliklere ekilmesi, buradan 

elde edilen fidelerin daha sonra tarlaya şaşırtılması şeklinde de uygulanabilir. Ada çayı 

tohumunun direk tarlaya ekimi mibzerle yapılmakta ve dekara 2,5 kg tohumluk 

kullanılmaktadır. Sıra arası mesafe 40 cm olarak önerilmektedir. Tohumla üretmede ekim 

zamanı ilkbahar veya sonbahardır. Tohumun direkt tarlaya ekiminde tohum zayiatı fazla 

olur. Bu nedenle çok tercih edilmez. En iyi yöntem önce tohumlardan fide elde edilip 

fidelerin araziye şaşırtmasını yapmaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yaprağından yararlanılan bitkilerin 

tekniğine göre dikim öncesi tohum yatağını hazırlayabilecek dikim makinelerini 

ayarlayabilme ve dikim yapabilme uygulamasını gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaprağından yararlandığınız bir 

bitkinin ekim ve dikimi için arazi 

hazırlığı yapınız. 

 Yetiştirmeyi düşündüğünüz bitkinin üretim 

yöntemini belirlemelisiniz. 

 Arazinizde uzun süredir pulluk tabanı kırma 

yapamamış iseniz, pulluk tabanın oluşturduğu 

sert tabakayı kırmalısınız. 

 Arazinizi pullukla derince işlemelisiniz. 

 Daha sonra seçtiğiniz bitkiye uygun olan tohum 

ekim yatağını hazırlamalısınız. 

 Eğer fide ile yetiştiricilik yapacaksanız, yine 

aynı şekilde dikim hazırlığını 

tamamlamalısınız. 

 Yaprağından yararlandığınız bir 

bitkinin tohum ekimini ve ekim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Tohumları ekmek için harç veya ekim yatağını 

hazırlamalısınız. 

 Tohumları elle veya makine ile tohum boyunun 

3-5 katı derinliğe ekmelisiniz. 

 Ekimden sonra sıkıştırma ve sulama 

yapmalısınız. 

 Yeni çıkan bitkilere zarar verebilecek etmenlere 

karşı ilaçlama yapmalısınız. 

 Direk araziye dikimlerde yabancı ot 

mücadelesini takip etmelisiniz. 

 Sulamalara düzenli olarak devam etmelisiniz. 

 Yaprağından yararlandığınız bir 

bitkinin fide dikimini ve dikim 

sonrası işlemlerini yapınız. 

 Fideleri dikimden önce sulamalı, ilaçlı suya 

bandırmalısınız. 

 Fideleri elle veya makine ile uygun sıra arası ve 

sıra üstü mesafelerde dikmelisiniz. 

 Dikimden sonra can suyunu vermelisiniz. 

 Zararlıların kök ve kök boğazı kısmını 

yememesi için zehirli yem hazırlamalı ve 

uygulamalısınız. 

 3-5 gün sonra fideleri kontrol etmelisiniz. 

 Tutmayan fideleri hemen yenileri ile 

değiştirmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. (  ) Tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve 

belirli bir miktarda gömülmesine ekim denir. 

2. (  ) Yaprağından yararlanılan tıbbi ve aromatik bitkiler yalnızca tohumla üretilir.  

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

göre arttırılıp  azaltılabilir. 

4. (  ) Fide dikimi sonrası hazırlanan zehirli yem, kök çürüklüklerinin önüne geçmek için 

kullanılır. 

5. (  ) Harç yapmak için gerekli şartları sağlayacak materyal bulamıyorsak  en azından 

kumlu ve tınlı yapıdaki toprakları fide elde etmede kullanmamız gerekir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Yaprağından yararlanılan bitkiler genel olarak ……………….ve …………….üretim 

yöntemleri ile çoğaltılırlar. 

7. …………………..üretimi yetiştirme mevsimine göre tavalarda, tahtalarda, saksılarda, 

soğuk ve sıcak yastıklarda ve viyollerde yapılabilir. 

8. Fidelerin gereğinden fazla derine dikilmesi durumunda 

………………………………ve……………………………. görülebilir. 

9. Tohumların direkt tarlaya ekiminde sorunlarla çok karşılaşmamak için 

………………..tohum kullanılması önerilir. 

10. Ada çayı tohumunun direk tarlaya ekimi ………………… yapılmakta ve dekara 2,5 

kg tohumluk kullanılmaktadır. 

 

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 
 

Seçtiğiniz yaprağından yararlanılan bir bitkinin üretimini yapmak için fidesini 

yetiştiriniz.  

 

 Nane fidesi yetiştirme 

 Malzemeler 

o Viyol 

o Harç  

o Nane tohumu (tercih edilen bitki tohumu) 

o Sulama ekipmanları 

o Hastalık ve zararlılardan koruyucu ilaçlar 

 

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 Bitkiye uygun harç hazırladınız mı?   

2 Viyole harcı doldurdunuz mu?   

3 Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?   

4 Ekim sonrası sulama yaptınız mı?   

5 
Viyollerde ilk çıkışları görene kadar üzerini gazete ve jüt bezle 

kapattınız mı? 

  

6 Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?   

7 
İlk filizler göründükten sonra tohum üzerindeki örtüleri kaldırdınız 

mı? 

  

8 
Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave 

ettiniz mi? 

  

9 
Fideler dikim büyüklüğüne kadar takip edip gerekli bakımlarını 

gerçekleştirdiniz mi? 

  

10 
Fideleri viyollerden çıkartıp saksıya ya da araziye fidelerin 

şaşırtmasını yaptınız 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-3 
 

 

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerde bitkiye göre çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarla mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Etrafınızda yaprağından 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. 

 

3. YAPRAĞINDAN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

BAKIM İŞLEMLERİ 
 

3.1. Çapalama 
 

Bütün bitkilerde gerekli bir işlemdir. Çapalama işlemini sıraya ektiğimiz veya 

diktiğimiz bitkilerde daha kolay yapılırken serpme yapılan ekimlerde oldukça zor bir 

uygulamadır. 

 

Çapalamanın önemli amacı, yabancı otlarla mücadele etmektir. Yabancı otlar, sürekli 

olarak o bölgede yetişmeleri ve doğal seleksiyon neticesinde o bölgenin iklim ve toprak 

koşullarına en iyi adapte olmuş bitkiler olmaları sebebi ile kültür bitkisinden her zaman daha 

hızlı ve güçlü gelişirler. Aralıklarla yapacağımız birkaç çapalamadan sonra kültür bitkimiz 

yabancı otlarla rekabet edebilecek ve onları bastırabilecek büyüklüğe ulaşır. Aksi takdirde 

kültür bitkilerimizi tamamen kaybeder veya hiç verim elde edemeyiz. 

 

Çapalamanın bir diğer amacı da toprağın kabarmasını ve gevşemesini sağlamaktır. 

Doğal yağışlar veya sulama neticesinde toprak sıkışır ve yüzeyinde kaymak tabakası 

dediğimiz geçirimsiz bir tabaka meydana gelebilir. Bu durum, özellikle ağır bünyeli 

topraklarda karşımıza çıkabilir. Böyle bir olay meydana geldiğinde, genç bitkilerin kökleri 

iyi gelişmez.  

 

Çapalama zamanı olarak belli bir zaman yoktur. Bitkinin gelişimi, yabancı ot miktarı 

ve gelişimi, toprağın durumu gibi faktörler dikkate alınarak çapalamaya karar verilir. Ancak 

dikimden sonra fide tuttuktan ve gelişmeye başladıktan sonraki dönemde çapalamaya 

başlanır. 10-15 gün ara ile çapalama yapılır. Çapalama sayısını belirleyecek olan kültür 

bitkisinin gelişme durumudur. Bitkinin türüne göre bu zaman aralıkları değişir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Çapalamayı elle ve makine ile yapmak mümkündür. Ülkemizde dikim alanların küçük 

olmasında dolayı daha çok elle çapalama yapılmaktadır. Elle çapalama sırasında derin 

çapalama yapılmamalı, bitkilerin kök boğazı kısımlarına çok yanaşılmamalı ve bitkilerin 

kökleri oynatılmamalıdır. Aksi takdirde çapalamadan beklenen faydalara ulaşılamaz. Makine 

ile çapalama yapılacaksa makinenin yetiştiriciliğini yaptığımız bitkiye uygun olmasına, çok 

derin işleme yapmamasına ve kültür bitkisine zarar vermemesine dikkat edilmelidir. 

 

  

Resim 3.1: Ada çayı ve kekik fidelikleri 

 

Çapalama ve diğer kültürel işlemlerin kolay gerçekleştirilebilmesi için mutlaka sıraya 

ekim veya dikim yapmak gereklidir. Özellikle makine ile çalışılacaksa en başta arazi 

hazırlığı ve sırların oluşturulması sırasında, sıra arası mesafe eldeki makinenin şartlarına 

uygun olarak oluşturulmalıdır. 

 

3.2. Gübreleme 
 

Yaprağından yararlanılan bitkilerde başarılı bir gübreleme için öncelikle toprak ve 

yaprak analizleri yapılmış olmalıdır. Toprak ve yaprak analizi yapılmadan yapılacak olan 

gübreleme çok faydalı olmayacaktır. Bitkilerin üretildiği bölgenin iklim ve toprak koşulları 

farklılık göstereceğinden, farklı yerlerde farklı gübrelemeler yapılabilir. Her bitki türüne 

özgü de gübreleme içeriği değişir. Toprak ve yaprak analizlerini bir bütün olarak 

değerlendirmek gereklidir. Toprak analizinde tespit edilmiş bir eksiklik varsa gübreleme ile 

bu yerine konur. Bazen toprak analizinde bitki besin maddesi vardır; ancak alınamaz 

formdadır.  Bunu tespit etmenin en kolay yolu da yaprak analizidir. Bu tür durumda 

gübreleme değil, toprakta değişik formlarda bağlı olan besin maddelerinin alınabilir forma 

dönüştürülmesi için çaba sarf edilir. 

 

Toprakta organik madde içeriğinin yüksek olması istenen bir özelliktir. Bunu 

sağlamak için ya yeşil gübreleme yapılır ya da yanmış çiftlik gübresi uygulanır. Çiftlik 

gübresinin mutlaka fermente olmuş olması gereklidir.  
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Aksi takdirde beklenen faydaların hiç birisine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Çiftlik 

gübresini dekara 2-4 ton gibi miktarda ve toprak hazırlığı aşamasından önce verilmesi 

tavsiye edilir. Böylece toprağa iyice karışmış olacaktır. Ayrıca toprakta bazı elementlerin 

noksanlığı ya da hiç bulunmaması durumunda da bitkide gelişimsel anormallikler oluşabilir. 

Bu durumda torak analizleri ve yaprak analizleri sonucuna göre toprağa ilave gübreleme 

yapılmalıdır. 

 

Gübre miktarı hesaplanırken ne kadar ürün hasat etmek istediğimizi belirlemeli ve ona 

göre gübreleme yapmalıyız.  

 

Toprağın pH konusu mutlaka dikkate alınmalı ve toprak analiz sonucundaki pH 

değerine göre kireç veya kükürt ilavesi ile pH ayarlanmalıdır. Aksi takdirde gübrelerden 

istenilen oranda faydalanamamış oluruz. 

 

 
 

Resim 3.2: Gübrelerin toprakta hareketliliği ve toprak numunesi alma kiti 

 

3.3. Sulama 
 

Yaprağından yararlanılan bitkiler genellikle nemli toprakları sever. Ancak kuraklığa 

karşı dayanıklıdırlar. Bitkiden en iyi verimi almak için bitki için en iyi koşulları 

oluşturmalıyız. Sulama ihtiyacı çok sık aralıklarla olmasa bile gereklidir. Doğal yağışlar ve 

havanın serin gitmesi sulama iş gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır.  

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin genellikle ilkbahar başı ve sonbahar başlangıcında 

ekim ve dikimleri gerçekleştirildiği için bu dönemde su ihtiyaçlarının sıkı bir şekilde takip 

edilmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 

 

Tohumları ekmeden önce arazi sulanarak tavlı hâle getirilmeli veya ekimden sonra iyi 

bir sulama yapılarak çimlenme için gerekli olan su sağlanmalıdır. Tohum çimlenmeye 

başladığında su eksikliğinden dolayı gelişim devam edemeyebilir. Bitkinin ölmesi durumu 

ortaya çıkabilir.  Tohum çimlenip toprak yüzeyine çıkana kadar toprak tavını kaçırmayacak 

şekilde sulamalara devam edilmelidir. Ancak burada çok fazla sulama yaparak tohumların 

çürümesine de sebep olunmamalıdır. Ölçü; toprağın ne ıslak ne de kuru olması değil, tavlı 

olmasıdır. 
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Fide dikiminden sonra da mutlaka can suyu uygulaması yapılmalı ve yağışlar 

başlayana kadar düzenli aralıklarla ve bitkiyi su stresine sokmayacak şekilde sulamalara 

devam edilmedir.  

 

Sulama yöntemi olarak salma, damlama ve yağmurlama sulama yöntemlerinden 

birisini seçmek mümkündür.  

Kekik, ada çayı, defne, sumak ve biberiyede damlama sulama sistemini seçmek 

mümkündür. Su ekonomisi ve gübrelemede kolaylık sağlar; fakat ilk maliyeti yüksektir. 

 

Yağmurlama sulama sistemi nane ve dereotunda kullanılabilir. Ancak unutulmaması 

gereken konu yağmurlama sonrasında mantari hastalıkların artacağı ve bitkiler üzerindeki su 

damlalarının bitki yapraklarında yanıklara sebep olacağı konularıdır. Yağmurlama sulamanın 

ilk yatırım maliyetinin olması da hesaba katılmalıdır.  

 

Basınçlı sulama sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sulama teknolojilerinin 

kullanılmasında devlet desteklerinin olduğu, tarımsal kredilerde faiz oranlarının düşük 

olduğu ve uzun vadede geri ödeme yapılacağı unutulmamalıdır.  

 

Salma sulama sistemi bu grup bitkilerinden hemen hepsinde uygulanabilir; ancak su 

kayıplarının fazla olması ve işçilik maliyetinden dolayı tavsiye edilmez. 

 

 

Resim 3.3: Kekik yetiştiriciliğinde damlama sulama sistemi 

 

3.4. Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik Bozukluklar 
 

Yaprağından yararlanılan bitkilerde de diğer tüm bitkilerde olduğu gibi bazı 

hastalıklar oluşabilir. Yetiştikleri ortamda bitki gelişimini engelleyen zararlılar meydana 

gelebilir. Bu durumda gerekli zirai mücadelenin yapılması sağlanmalıdır. Zirai mücadele 

yapılırken aşağıdaki hususlara mutlaka uyulması gerekmektedir. 
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 Zirai mücadele ilaçlarını ruhsatlı bayilerden veya yetkili kurumlardan satın 

alınız.  

 Zirai mücadele ilaçlarını kilit altında ve özel yerlerde depolayınız. 

 Zirai mücadele ilaç etiketini dikkatle okuyunuz, etikette yer alan bilgi ve 

ikazlara uyunuz. 

 Zirai mücadele ilaçlarına uygulama belgesi alınız ve ilaç uygulamalarının 

kayıtlarını tutunuz. 

 İlaçlamadan önce zirai mücadele makinenizi kontrol ediniz. 

 Zirai mücadele ilaçlarını hazırlamadan önce mutlaka koruyucu malzemelerinizi 

giyiniz ve ilaçlama bitinceye kadar çıkartmayınız. 

 Zirai mücadele ilaçlarını uygularken hedef dışı bulaşmaları engelleyiniz. 

 Zirai mücadele ilaç ambalajlarını çevreye atmayınız. 

 Uygulama sonrası temizliği ihmal etmeyiniz. 

 Uygulama yapılan tarım alanlarına insan ve hayvanların girmesine izin 

vermeyiniz. 

 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye (bekleme süresi) mutlaka uyunuz. 

 Acil yardım durumunda doktora başvurunuz. 

 İlaçlama sırasında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı ve uyarılar 

dikkate alınmalıdır. Zehirlenme belirtileri görülmesi durumunda Ulusal Zehir 

Danışma Hattı (UZEM): 114 aranmalı ve yardım alınmalıdır.  

 Bitki, hastalık ve zararlılardan korunamadığı takdirde bitki gelişimini 

tamamlayamaz. Yaprak, sürgün, çiçek ve meyve oluşumları tam gerçekleşmez. 

Ürün kalitesi düşer. Verim elde edilemez. 

 

3.5. Yaprağından Yararlanılan Bazı Bitkilerde Bakım İşlemleri 
 

3.5.1. Defne 
 

Budamaya çok dayanıklı olduğundan dolayı fidan düzeyinden itibaren uygun 

zamanlarda budamaya alınarak yaprak ve meyve kalitesi artırılabilir. Peyzajda kullanılan 

defne bitkisine, görüntüye göre uygun budama şekilleri yapılabilir. Yaz aylarında bitkinin 

suya olan ihtiyacı artacağından, su toprağın her tarafına ulaştırılmalı ve sulama suyu 

arttırılmalıdır. Defne dikim planlanmasında hâkim rüzgâr yönlerine dikkat edilmeli ve rüzgâr 

kesici bitkiler gerekirse defne bahçesi önüne sık dikilmelidir. Defne bitkisi fidan düzeyinde 

iken gübreleme düzenli olarak yapılmalıdır. Defnenin yağından ve yaprağından 

faydalanıldığı için azot (N), fosfor (P), potasyum (K), mikro element ve kireç ihtiyaçları 

toprak ve yaprak tahlilleri sonucuna göre ağaç başına düşen yıllık gübre dozları hâlinde 

verilmelidir. Defne aslında doğada kendiliğinden yetişebilen ağaçlardır. Ülkemizde Akdeniz 

Bölgesi’nde sıkça bu ağaçlara rastlayabiliriz. Defne hasadının büyük çoğunluğu doğadan 

yapılmaktadır. Defne yaprağı toplayıcıları, defnenin doğanın armağanı olduğunu söylerler. 

Yani bulunduğu ortama adapte olmuş, zorlu şartlarda da yaşayabilen dayanıklı bir bitkidir. 

Elbette ticari yetiştiriciliğinde verimi arttırmak için bakım işlemlerine dikkat etmeliyiz. 

Defne ağacında yaprak bitleri ve koşnil ile karşılaşılabilir. Bu zararlılara karşı mücadelede 

uygun herbisitler kullanılmalı ve hastalıklı yapraklar temizlenmelidir. 
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3.5.2. Kekik 
 

Kekik yetiştirirken en önemli problem yabancı otlarla mücadeledir. Yabancı otla 

mücadele, el çapasıyla, mekanik yolla veya herbisitlerle yapılabilir. Kekik tarımında hangi 

tür herbisitlerin (yabancı ot ilaçlarının) kullanılabileceğine ilişkin araştırmalar henüz yeterli 

değildir ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı herbisit denemeleri devam etmektedir. 

 

Ahır gübresi ile gübrelenen bir bitki yüksek verime sahiptir. Özellikle azotlu gübreler 

belli periyotlarda verilmelidir. Kekikte azotlu gübre, özellikle ikinci yılda verimi büyük 

oranda arttırmaktadır. 

 

İzmir kekiği kurak koşullara dayanıklıdır. Sulama yapılmadan kurak aylarda da 

yaşamını devam ettirebilir. Ancak yüksek verim elde etmek için yaz aylarında sulanmalıdır. 

Böylece vejetasyon dönemi boyunca birden fazla biçim yapılabilir. Sulama sayısı toprak ve 

iklim koşullarına bağlıdır. Her biçimden sonra ve çiçeklenme döneminde sulama 

yapılmalıdır. Yaz aylarında haftada bir sulama yapılabilir. Sulama yöntemi; karık, damlama 

ya da yağmurlama sulama şeklinde olabilir. Fide dikiminden sonra yağmurlama sulama iyi 

sonuç vermektedir. Kekik bitkisi doğada kendiliğinden var olan bitkilerdendir. Doğadan 

direkt olarak hasadı oldukça yaygındır. Yani birçok zorluğa karşı dayanıklılığını koruyabilir.  

 

3.5.3. Nane  
 

Nane yetiştiriciliğinde en önemli husus; rizom, stolon ve yumru ile üreyebilen yabancı 

otlarla mücadeledir. Mücadele yapılmazsa verim ve kalitede düşme görülür. Nane, 

yaprağından faydalandığımız bir bitki türü olduğu için yaprak üzerinde kalıntı bırakacak 

uzun süre etkili olan ilaçlar tavsiye edilmez. Bu nedenle yabancı otlarla en uygun mücadele 

çapalamadır. 

 

Nane büyük ölçü de azotlu ve potasyumlu gübrelere ihtiyaç duyar. Besin 

maddelerinden azot, verimi ve uçucu yağ oranını artırıcı etkiye sahip olduğu hâlde potaslı 

gübrenin uçucu yağ oranını azalttığı tespit edilmiştir. Potasyum ve fosforun biri veya her 

ikisi de toprak analizi sonucuna göre verilmelidir. Yeşil aksamı tüketilen sebzelerde olduğu 

gibi nane azotlu gübreyi çok sever. Bol miktarda organik gübre ister. Gübreye en fazla 

tomurcukların oluşması ile çiçek açma devreleri arasında ihtiyaç duyar. 

 

Nanenin, subtropik bitki olması dolayısıyla kurak geçen yer ve yıllarda sulanması 

gerekir. İşçiliği biraz pahalı olsa da yaprak hassasiyetleri ve gıda olarak tüketilmesi 

nedeniyle toprak altı (5-10 cm derinden ) damlama sulama yöntemi yağmurlamaya göre daha 

fazla tercih edilmelidir. 

 

Nanenin önemli bir hastalık veya zararlısı yoktur. Yaprak bitleri ile külleme 

hastalığına ve yapraklarda leke oluşturan nane pası hastalığına karşı dikkatli olunmalı ve 

gerekli mücadeleler yapılmalıdır. 
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3.5.4. Dereotu  
 

Dereotu yetiştiriciliğinde tohum ekiminden önce tarlanın çok iyi hazırlanması ve 

özellikle yabancı otlardan temizlenmesi gerekir. Yabancı otlar elle veya çapa yardımıyla 

alınır. Yabancı ot mücadelesi ya mekanik ya da herbisit kullanılarak yapılabilir. Ancak 

dereotu için belirlenmiş bir herbisit yoktur. 

 

Gübreleme toprak analizine göre yapılmalı ve verilecek gübrelerin tamamı bir defada 

verilmelidir. Dekara 3-5 ton çiftlik gübresi verilerek derin bir toprak işlemesi yapılır ve 

ardından tava, tahta veya şeritler hazırlanır. 

 

Sulama işlemi yetiştirme mevsimine göre değişir. Tohum çimlenme döneminde ve 

bitkilerin ilk hakiki yaprak dönemlerinde sulama çok önemlidir. Bu dönemlerde mümkünse 

yağmurlama sulama yapılmalıdır. Sonraki dönemlerde salma sulama yapılabilir. Aşırı 

sulamadan kaçınılmalıdır. 

 

Dereotunun üretim aşamasında sorun oluşturan önemli bir hastalık ve zararlısı yoktur. 

Tohum çimlenme dönemlerinde toprak kurtları ve danaburnu gibi toprak altı zararlılarına 

karşı dikkatli olunmalıdır. 

 

3.5.5. Biberiye 
 

Biberiye, her türlü budamaya dayanır. Yoğun sulamadan kaçınılmalıdır. 

 

Bitkinin bulunduğu bölgeye ve üretim tercihine uygun kompoze ve azotlu gübre 

uygulamaları yapılarak bitkinin gelişimi sağlanır. 

 

Biberiye bitkisinde 7-10 günde bir günün sıcaklık dereceleri dikkate alınarak uygun 

sulama yapılmalıdır. 

 

Oluşabilecek yabancı otlar, dar ağızlı el çapaları ile çapalamayla bakım yapıldığı gibi 

geniş yapraklı yabancı otlara etkili herbisitler kullanılarak kimyasal mücadele yapılır. 

 

3.5.6. Sumak 
 

Hava kirliliğine toleranslı olduklarından, şehir içlerinde rahatlıkla yetiştirilebilir. Her 

yıl yeni sürgünlerinin kesilmesi kaydıyla daha küçük yerlere de adapte olabilirler. 

 

Kuraklığa dayanıklıdır. Ancak yaz aylarında sulamaya dikkat edilmelidir. Yeterli 

sulama verim oranını arttıracaktır. 

 

Yabancı otlarla çapalama ve herbisitlerle mücadele yapılabilir. 
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3.5.7. Ada çayı 
 

Ada çayında bitkiler 5-7 cm büyüklüğe geldiğinde ilk çapa yapılır. İlk yıl bitki 

gelişmesi yavaş olduğundan çapalama işlemi birkaç defa tekrarlanır. İkinci çapada, ada çayı 

bitkilerinin kök boğazı doldurulur. Çapalama biraz derin yapılarak toprak her iki sıraya 

doğru çekilir ve bitki sıraları arasında karıklar oluşturulur. Yabancı otlar hızlı bir gelişme 

gücüne sahip oldukları için kısa sürede ada çayını bastırarak zaten yavaş durumdaki 

gelişmeyi tamamen geriletir. Bu bakımdan ada çayı tarlasının vejetasyon başlangıcında el ile 

ot çapası yapılır. Daha sonraları makine çapası uygundur. 

 

Gençken sıkça sulanır. İleriki yıllarda fazla su istemez. Ada çayı biçimlerinden sonra 

sulanmalıdır. Bu dönem sonunda uygunsa damlama sulama sistemi döşenirse standart 

yakalanır. Özellikle Anadolu ada çayı kurak aylarda da yaşamını devam ettirebilir. Ancak 

yüksek verim elde etmek için sulama yapılmalıdır. Böylece bitkinin vejetasyon döneminde 

birden fazla biçim yapılabilir. 

 

Gübre kullanımı yönünden ada çayının yaşı dikkate alınmalıdır. Ada çayının kökeni 

Akdeniz Bölgesi olduğundan genel olarak kuvvetli soğuklara karşı biraz hassastır. Bu 

nedenle, özellikle böyle yerlerde potasyum sülfatla gübrelenmelidir. Yine dikimde ve her yıl 

ilkbaharda fosforlu gübre uygulanmalıdır. Ada çayının fosforlu gübre gereksinimi fazla 

değildir. Ancak çiçeklenmeyi destekleyip aromayı artırdığı için verilmesi uygundur. Birinci 

ve diğer biçimlerden sonra kolay çözünebilen bir azotlu gübre verilir. Erken ilkbahar, azotlu 

gübre vermek için uygun bir zamandır. Ada çayı çiçeklenmesini yükseltmek için 10 kg/da 

TSP, kışa dayanıklılığını artırmak ve aroma değerini yükseltmek için potasyum sülfattan 

dekara 20 kg/da düzeyinde atılır. Azotlu gübre yaprak verimini arttırır. Fakat uçucu yağ 

oranını azaltır. 

 

Ada çayı tarımında bitkilerin yetiştirileceği alanın fungal hastalıklarla bulaşık olması 

durumunda, özellikle Anadolu ada çayında büyük kayıplar meydana gelmektedir. Bu 

nedenle üreticilerin, bitki yetiştirilecek toprak fungal hastalıklarla bulaşık ise, çok dikkatli 

olmaları gerekmektedir. 

 

    

Resim 3.4: Defne ağacında yaprak yiyen böcek tahribatı ve koşnil zararlısı 
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Resim 3.5: Toprakta danaburnu zararlısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yaprağından yararlanılan bitkilerde 

bitkiye göre çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, sulama ve gübreleme 

gibi bakım işlemlerini yapabilme faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaprağından yararlanılan 

bitkilerde toprak işlemeyi 

yapınız. 

 Yaprağından yararlanılan bitkilerde hangi amaçla 

toprak işleyeceğinizi belirlemelisiniz. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçmelisiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini almalısınız. 

 Amaca uygun şekilde toprak işlemenizi 

yapmalısınız.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza etmelisiniz. 

 Yaprağından yararlanılan 

bitkilerde çapalamayı 

gerçekleştiriniz. 

 Yaprağından yararlanılan bitkilerde hangi amaçla 

çapalama yapacağınızı belirlemelisiniz. 

 Bu amaca uygun ekipmanı seçmelisiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanla ilgili iş güvenliği 

tedbirlerini almalısınız. 

 Amaca uygun şekilde çapalama işleminizi 

gerçekleştirmelisiniz.  

 Ekipmanın gerekli temizlik ve bakım işlerini 

yaparak ekipmanı muhafaza etmelisiniz. 

 Yaprağından yararlanılan 

bitkilerde gübreleme yapınız. 

 Seçtiğiniz bitki için toprak analizi 

yaptırmalısınız. 

 Toprak analiz sonucuna göre gübre miktarlarınızı 

ayarlamalısınız. 

 Gübrelerin atılma dönemlerini, yöntemlerini ve 

gerekli ekipmanları belirlemelisiniz. 

 Gübreleme için iş güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 Zamanı geldiğinde taban ve üst gübrelemeyi 

yapmalısınız. 

 Yaprak analizi için örnek alarak analiz yaptırmalı 

ve sonuçlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri 

almalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yaprağından yararlanılan 

bitkilerde sulama sistemini 

kurunuz. 

 Seçtiğiniz bitki için su gereksinimini ve sulama 

yöntemini belirlemelisiniz. 

 Sulama ile ilgili iş güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 Seçtiğiniz sulama yöntemine göre gerekli alt yapı 

koşullarını (plan, proje, tesis) sağlamalısınız. 

 Sulama zamanlarını belirlemelisiniz. 

 Sulamaları gerçekleştirmelisiniz. 

 Yaprağından yararlanılan 

bitkilerde bitki sağlığı 

uygulaması yapınız. 

 Seçtiğiniz bitki için potansiyel hastalıkları, zararlı 

ve yabancı otları belirlemelisiniz. 

 Bitki sağlığı uygulamaları için gerekli iş 

güvenliği tedbirlerini belirlemelisiniz. 

 Bu belirlediğiniz potansiyel tehlikelere karşı 

alınacak kültürel tedbirleri almalısınız. 

 Gerekli olduğu durumlarda koruyucu 

ilaçlamaları, tekniğine uygun olarak 

yapmalısınız. 

 İlaçların seçiminde ve uygulanmasında ilgili 

talimatlara uymalısınız. 

 Gereksiz ve doz aşımı içeren uygulamalardan 

kaçınmalısınız.  
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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. (    ) Toprak işlemenin ana amaçlarından bir tanesi yabancı ot mücadelesidir. 

2. (    ) Yaprağından yararlanılan bitkilerde başarılı bir gübreleme için öncelikle toprak 

ve yaprak analizleri yapılmış olmalıdır. 

3. (    ) Toprağın pH’ı  mutlaka dikkate alınmalı ve toprak analiz sonucundaki pH 

değerine göre toprağa demir ilavesi yapılmalıdır. 

4. (    ) Defne ağacında yaprak bitleri ve koşnil ile karşılaşılabilir. 

5. (    ) Danaburnu bir toprak zararlısıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Yabancı otlarla kültürel mücadelede en çok kullanılan yöntem……………………. dır. 

7. Yaprağından yararlanılan bitki yetiştiriciliğinde gübreleme yapmadan önce 

……………..ve ………………….. analizleri yaptırılmalıdır. 

8. Nane bitkisi yetiştiriciliğinde, gübreleme için ………………… kullanımı, verimi ve 

uçucu yağ oranını artırıcı etki gösterir.  

9. Ada çayı yetiştirmede, ilk yıl bitki gelişmesi ………….  olduğundan çapalama işlemi 

birkaç defa tekrarlanır. 

10. ………………. bitkisi hava kirliliğine toleranslı olduklarından, şehir içlerinde 

rahatlıkla yetiştirilebilir. Bu bitkinin bakımı kolaydır. 

 

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 



 

 46 

UYGULAMALI TEST 

 
 Yaprağından yararlanılan bitkilerde genel bir sorun olan yabancı otlarla 

kimyasal mücadele yapınız. 

 Malzemeler 

o Sırt pompası 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Kova  

o 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 kullandınız mı?   

2 İlaç norm ayarını yaptınız mı?   

3 Kovada kimyasalı su ile karıştırdınız mı?   

4 Karışımı homojen hâle getirdiniz mi?   

5 
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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

Yaprağından yararlanılan bitkilerin hasat ve kurutma işlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan yaprağından yararlanılan bitki üreten işletmelerin hasat 

yöntemlerini ve kriterlerini araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan yaprağından yararlanılan bitki üreten işletmelerin ürünü 

pazara nasıl sevk ettiklerini öğreniniz. 

 Bölgenizde bulunan yaprağından yararlanılan bitki üreten işletmelerin depolama 

yapıp yapmadıklarını araştırınız. 
 

4. YAPRAĞINDAN YARARLANILAN BİTKİLERDE 

HASAT VE KURUTMA 
 

4.1. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerde Hasat 
 

Hasat; bir tarım ürününün zamanı geldiğinde yetiştirildiği bağ, bahçe, tarla veya 

araziden toplanmasıdır. Yaprağından yararlanılan bitkilerde genelde elle toplama yapılmakla 

birlikte, tarımını yapan bazı ülkelerde özel tarım ekipmanlarıyla toplama işlemi 

yapılmaktadır. Bir bitkisel drogun biyoaktif madde bakımından mümkün olduğu kadar 

zengin olması için bitkinin hasat yöntemi ve zamanı çok önemlidir. 

 

Hasatta dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar: 

 

 Tıbbi ve aromatik bitkilerde eğer yaprağından yararlanılan bir bitkiyi hasat 

edeceksek yapraklar çiçek açma döneminde toplanır. 

 Yaprak hasadı mutlaka kuru ve güneşli havalarda yapılmalıdır. 

 Toplanan bitki organları, toprak altı organlar hariç, su ile yıkanmamalıdır. 

 Toplama yaparken doğru bitki yerine yanlışlıkla zehirli bitkiler 

toplanmamalıdır. 

 Araç ve hayvan trafiğinin yoğun olduğu, zehirli ve kimyasal atık bırakılan göl 

ve dere yataklarından, tarımsal ilaçlama yapılan yerlerden bitkiler 

toplanmamalıdır. 

 Eğer doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yaprak hasat edeceksek; türlerin 

neslini devam ettirmesi için gereken özen gösterilmeli, sürdürülebilir bir doğa 

anlayışı ile ihtiyaçtan fazla toplama yapılmamalıdır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Yaprağından Yararlanılan Bitkilerin Kurutulması 
 

Kurutma, yaş tarımsal ürünlerin hasat sonrası işlemlerinden birisi olup çok farklı 

biçimlerde uygulanmaktadır. Kurutma işleminin hedefi, ürün kalitesinde herhangi bir 

bozulmaya imkân vermeden ürün nemini en kısa sürede ve en az enerji harcayarak son nem 

değerine düşürmektir. Taze materyal çok kısa zamanda bozulur. Bu sebeple eğer bitkinin 

yapraklarından kuru şekilde faydalanacaksak en kısa zamanda kurutma işlemi yapılmalıdır. 

 

Tıbbi ve aromatik bitkiler için uygun kurutma yönteminin seçimi başarılı kurutma için 

en önemli aşamadır. Kurutma esnasında, yaprak, içeriğindeki nemin %75'ini kaybeder. 

Kurutma için seçilecek yol, kurutulacak materyalin cinsine ve taşıdığı etkin maddelerin 

durumuna göre belirlenir. Ancak, enzimlerin en etkili olduğu ısının 35-50 °C arasında 

bulunduğunu göz önüne alınarak kurutma esnasında materyalin bu ısıda çok kısa bir süre 

kalmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kurutma bu derecenin altına veya üstüne çıkılmadan 

yapılmalı ve özellikle açık havada ve gölgede yapılan kurutma tercih edilmelidir. 

 

4.2.1. Kurutma Yöntemleri 
 

 Güneşte kurutma: Yeşil bitki kısımları için bu yöntem kullanılabilir; ancak 

çiçek için uygun değildir. Çünkü güneş çiçeklerin rengini soldurur. Etkin 

maddelerin azalmasına neden olur. 

 

 Gölgede kurutma: Yeşil bitki kısımları üzeri kapalı ve yanları açık çardak, 

sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir ve malzemenin 

doğrudan güneşle temas etmeden açık havada kurutulması esasına dayanır. 

Malzeme demetler hâlinde asılır veya çok ince bir tabaka hâlinde yere veya 

kurutma rafları üzerine serilir. Küflenmeyi önlemek ve kurutmayı hızlandırmak 

için ise sık sık alt üst edilir. 

 

 Cam mekân içinde kurutma: Kurutma ısısı yeterince yüksek olmadığı 

yerlerde cam sera gibi bir mekânda demetler hâlinde ya da raf sistemlerinde çok 

ince serilerek kurutma işlemi yapılır. Cam mekân içerisine yerleştirilen bir 

aspiratörle içerideki nem dışarı atılırsa çok daha kaliteli bitki materyali elde 

edilir. 

 

 Sıcak hava ile kurutma: Masraflı olmasına karşılık çok kaliteli kurutulmuş 

bitki kısımları elde edilir. Kurutulacak malzemenin miktar ve cinsine göre; 

kurutma dolabı (küçük miktarların kurutulmasında), kurutma odası (çok 

malzemenin kurutulmasında) ve kurutma tüneli (büyük miktarlardaki 

malzemenin kurutulmasında) yöntemlerinden biri seçilir. 
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4.3. Yaprağından Yararlanılan Bazı Bitkilerde Hasat ve Kurutma 

İşlemleri 
 

4.3.1. Nane 
 

Hem verimi hem de kalitesi bakımından uygun biçim zamanını tespit etmeyi 

gerektirir. Vejetasyon ilerledikçe nanedeki uçucu yağlarda menthom miktarı düşerken 

mentol oranı artmaktadır. Verim açısından nane bitkisini çiçeklenme başlangıcında biçmek 

en uygunudur. Soğuk yerlerde ürün toplamaya  çiçeklenme başlamadan önce; ılıman 

yerlerde ise temmuz sonunda başlanmalıdır. Çiçeklenme devresinde, nane yağının genellikle 

daha iyi olduğu düşünülmektedir. Bitkiler, fazlaca çiçeğe sahip olduğu zaman, çiçeklerden 

elde edilen yağın kalitesi değişir. Hasat, gövdelerin toprak üzerinden biçilmesi şeklinde 

yapılır. Bazı ülkelerde sadece tek tek yaprak hasadı yapılmasına rağmen genelde biçim 

yapılması önerilmektedir. 

 

Nane kuru olarak tüketilecek ise nane hasadı daha geç yapılır. Taze tüketim için 

yapılan biçim sayısından daha az sayıda biçim yapılarak yaprak miktarının artması sağlanır. 

Bu amaçla yapılan biçimden sonra sürgünler gölgede 20-25 °C’de 3-7 gün süreyle 

kurutulurlar. Kuruyan sürgünler ya olduğu gibi ya da ovularak muhafaza edilirler. Kurutma 

işlemi özel fırınlarda da yapılabilir. Ancak gölgede ve açıkta kurutma tercih edilir.  

 

Kurutulmuş nane drogu, kuru, havalanabilir yerlerde, pazarlanıncaya kadar saklanır. 

Taze ve kuru olarak tüketimi yapılan nane yaprakları, demetler halinde ve taze olarak uzun 

süre depolanamazlar. Soğuk depo koşullarında 2-4 °C’de %85 bağıl nemde ancak 8-10 gün 

depolanabilirler. İyi muhafaza edilmeyen nane, nemden dolayı küflenip bozulur. 

 

4.3.2. Kekik 
 

Kekik hasadı da çiçeklenme öncesi yapılır. Kekikte gün içindeki hasat zamanı dahi 

uçucu yağ miktarına etkili olmaktadır. Öğleden sonra biçilen kekik, sabah biçilenden daha 

fazla uçucu yağ ihtiva eder. Kekikte hasadın geciktirilmesi durumunda odunlaşma meydana 

gelir. İlkbaharda ekimi yapılan kekik genellikle 1. yıl biçilmez, biçilse bile verim düşüktür. 

 

Kekik hasadı, bitkinin dallarını koparmak yerine, bıçakla keserek yapılmalıdır. Biçme 

yüksekliği 15 cm kadar olmalı ve hasat esnasında kökler zarar görmemelidir. Hasat elle ya 

da geniş alanlarda çayır biçme makinesi gibi aletlerle de yapılabilir. 

 

Hasattan hemen sonra sulama ve ot alma gibi bakım işlemleri yapılmalıdır. Kışa 

girmeden önce fazla alçaktan olmayacak şekilde temizlik biçimi gereklidir. Hasat edilen 

kekikler tarladan hemen toplanmalı, temiz ve gölge bir yere taşınarak kurutulmak üzere 

serilmelidir. İyi bir kuruma için serme kalınlığı 20 santimetreyi aşmamalı, kekik dalları sık 

sık alt üst edilerek havalandırılmalı, kızışma ve dolayısıyla renk kararmasına meydan 

verilmemelidir. Kurutma sıcaklığı 30-35 °C olmalıdır. 

 

Uygun koşullarda kurutulmuş kekikler dövülerek ve yaprakları saplarından ayrılarak 

çuvallanır; pazarlanıncaya kadar serin ve kuru bir yerde muhafaza edilir. 
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4.3.3. Defne 

 

Kültür üretiminde dikimi takip eden dördüncü yıldan sonra defnede yaprak 

kesimlerinin yapılması ekonomik açıdan önerilmektedir. Defne yaprakları kültürü yapılan 

yerlerden hasat edildiği gibi hasadın büyük bir kısmı doğadan yapılır. Defne yaprağının 

toplama zamanı, bitkinin vejetatif büyümesinin durduğu temmuz-ekim ayı arasındadır.  

 

Yapraklar ya elle toplanır ya da direk dallar kesilerek hasat gerçekleşir. Doğada 

kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından yapılan toplamalar bilinçsizce yapıldığında bitkiye 

zarar vermektedir. 

 

Yapraklarında kurutma önemlidir. Doğrudan güneş altında kurutmalarda, yaprak 

kızarıklığı ve yaprakta kırıklar oluşmakta yaprak kalitesi bozulmaktadır. Yine yaprakların 

kurutulması esnasında çürümelere ve bozulmalara engel olmak için yeterli havalandırma 

yapılmalıdır. 

 

 

Resim 4.1: Defne yaprağı kurutulurken havalandırma işlemi ve kurutulmuş defne 

 

4.3.4. Sumak 

 

Sumak bitkisinde yapraklar, çiçek açma zamanından yeşil meyve bağlama zamanına 

kadar gelişme eğilimlidir. Yapraklar yazın, meyve sonbaharda tam olgunlaşmadan hasat 

edilir. 

 

Yapraklar bitkiden teker teker koparılarak toplanır. Toplanan yapraklar sepet, küfe ve 

buna benzer kaplara bastırılmadan konur. Torba gibi şeylere konmamalıdır. Bastırılan 

yapraklar çabuk kızışır ve kuruma esnasında esmerleşir. Sararmış ve kızarmış yapraklar 

toplanmaz. Endüstride kullanılacak yapraklar filizleriyle birlikte toplanmalıdır. 

 

Toplanan yapraklar temizlendikten sonra güneşte, gölgede veya 50 derece ısılı 

fırınlarda kurutulur. Kurutma esnasında bilhassa ilk zamanlarda sık sık karıştırmak gerekir. 

Yapraklar çiğden nem almamalıdır. Rutubet alan yapraklarda bulunan tanen miktarı birden 

azalır. Kurutulan yapraklar iyi paketlenmiş olarak kuru, havadar ve gölgeli binalarda 

rutubetten korunmalıdır. Rutubetten korunmazsa zira çabuk bozulur, kalitede düşüklük 

görülür. 
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Resim 4.2: Kurutulmuş ve dövülmüş sumak 

 

4.3.5. Dereotu 

 

Dereotu uygun koşullarda tohum ekiminden iki ay sonra hasat edilebilir. Bitkiler 20-

25 cm boy alınca maydanozda olduğu gibi yaprak sapları ile toprak üzerinden kesilir ve 

demetlenerek pazarlanır. Dereotunda genelde bir kez biçim yapılır. Ancak iyi bakım 

koşullarında ikinci bir biçimde yapılabilmektedir. Fakat yaprak sayısı azaldığı için verim çok 

düşer. Hasat edilen bitkiler demetler hâlinde piyasaya sunulur. 

 

4.3.6. Biberiye 
 

Akdeniz kıyılarında işlenmemiş bölgelerde bütün yıl çiçek açan bir bitkidir. Bu 

bitkinin bütün yıl çiçek açan dalları toplanır, demet yapılır ve gölgede kurutulur. Böylece her 

zaman kullanılır. Verim için oluşturulan üretim alanlarından hasat makineleri ile biçim 

yapılabilir. 

 

Hasat sonucu elde edilen biberiye yaş filizli, çiçekli bitki materyalleri gölgede 

kurutulurlar. Kutularda ve çuvallarda saklanır, pazarlanır. Satın alınırken iyi saklanmış 

olmasına, kokusunun azalıp azalmamasına, böcek ilacı yapılmamış olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Resim 4.3: Kurutulmuş biberiye yaprakları 
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4.3.7. Ada çayı 
 

Çok yıllık bir bitki olup her yıl birkaç kez biçimi yapılabilir. İlk dikim yılında, fideler 

tarlaya erken şaşırtılmış ise biçim yapılabilir. Kaliteli ürün elde etmek için biçim zamanı çok 

önemlidir. Genel olarak biçim, çiçeklenme döneminde çiçek oluşturmadan önce 

yapılmalıdır. Genelde mayıs-haziran dönemleri biçme için uygundur. Bu dönem en yüksek 

oranda uçucu yağ ihtiva ettiği devredir. Ancak zamanı ayarlanamazsa özellikle ilk biçimden 

sonra çiçeklenme olmayabilir. Bu durumda üretici ada çayının biçim zamanına gelip 

gelmediğine karar vermelidir ve ona göre biçim yapmalıdır. Biçim yüksekliği 5-10 cm’dir. 

 

Biçim bağ bıçaklarıyla yapılabileceği gibi biçme makineleri ile de yapılabilir. Bitkiler 

yılda 1-2 defa hafifçe biçilir ve kurutulur. Derin biçilmesi bitkiye zarar verebilir. Etken 

maddelerinin doruğa ulaştığı öğlen saatlerinde toplanan yapraklar, gölgeli ve havadar bir 

yerde kurumaya bırakılır. 

 

Yaprak, renklerinin muhafazası için gölgede kurutulur. Kurutma doğal koşullarda ya 

da suni kurutma şeklinde yapılabilir. Doğal koşullarda kurutmada, biçilen ada çayları özel 

hazırlanan kurutma alanlarına yaklaşık 20 cm kalınlığında serilir. Kurutulmak üzere serilen 

bitkilerin belirli aralıklarla alt üst edilerek kurumaları sağlanır. Yapay kurutmada ise 

sıcaklığın 35 °C’yi geçmemesine özen gösterilmelidir. İyice kuruduktan sonra ince kıyılarak 

hava almayan kaplarda saklanır. 

 

    

Resim 4.4: Ada çayı hasadı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yaprağından yararlanılan bitkilerin hasat 

ve kurutma işlemini yapabilmek için uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Belirlediğiniz bitkinin hasat 

zamanı ve yöntemini belirleyiniz. 

Hasatta kullanılacak malzemeleri 

temin ediniz. 

 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin hasat zamanını 

belirlemelisiniz. 

 Hasatta kullanacağınız malzemeleri tespit ve 

temin etmelisiniz. 

 Gerekli malzemeleri bir gün öncesinden temin 

edip bahçeye getirmelisiniz. 

 Hasat için gerekli işçi teminini yapmalısınız. 

 Hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve 

önlemler konusunda işçileri uyarmalısınız. 

 Ürününüzü belirlediğiniz dönemde uygun şekilde 

hasat etmelisiniz. 

 Belirlediğiniz bitkide kurutma 

yöntemini seçiniz ve kurutma 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 Hasat ettiğiniz ürünü göndereceğiniz yeri tespit 

etmelisiniz. 

 Ürünü göndereceğiniz yere göre ambalaj 

malzemesini seçmelisiniz. 

 Seçtiğiniz malzemenin ürünün özelliklerine ve 

standartlara uygun olmasını sağlamalısınız. 

 Ürünü depolamak gerekiyorsa uygun koşullarda 

depolamalısınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. (   ) Yaprağından yararlanılan bitkilerde genelde elle toplama ile hasat yapılır. 

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

devam ettirmesi için gereken özen gösterilmelidir. 

3. (   ) Doğru bir kurutma esnasında, yaprak içeriğindeki nemin %10’unu kaybeder. 

4. (  ) Özellikle açık havada ve gölgede yapılan kurutma tercih edilmelidir. 

5. (  ) Kekik bitkisinde hasat çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Kurutma esnasında cam mekan içerisine yerleştirilen bir aspiratörle içerideki 

…………… dışarı atılırsa çok daha kaliteli bitki materyali elde edilir. 

7. ………………….. ile kurutma yöntemi masraflı olmasına karşılık çok kaliteli 

kurutulmuş bitki kısımları elde edilir. 

8. Öğleden sonra biçilen kekik, sabah biçilenden daha fazla ………………… ihtiva eder. 

9. Kültür üretiminde dikimi takip eden ………………sonra defnede yaprak kesimlerinin 

yapılması ekonomik açıdan önerilmektedir. 

10. Ada çayı hasadında biçim ……………………… ve ……………………… ile 

yapılabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında yaprağından yararlanılan bitkileri yetiştirmek için aşağıda 

listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır 

kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Yaprağından yararlanılan bitkileri belirlediniz mi?   

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

özelliklerini gözlemleyebildiniz mi? 

  

3 Bölgenizde hangi bitkinin 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 Viyole harcı doldurdunuz mu?   

7 Harç doldurduğunuz viyole tohumunuzu ektiniz mi?   

8 Ekim sonrası sulama yaptınız mı?   

9 
Viyollerde 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? 

  

12 
Fideleri dikim büyüklüğüne kadar takip edip  gerekli bakımlarını 

gerçekleştirdiniz mi? 

  

13 Fideleri ekime hazır bir araziye şaşırttınız mı?   

14 Ekimden sonra gerekli bakımları yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

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

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 dereotu 

7 
kekik,nane,ada 

çayı 

8 sumak 

9 mavi-menekşe 

10 Akdeniz 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 vejetatif/generatif 

7 fide 

8 

köklerde 

çürüme-gelişim 

geriliği 

9 peletli tohum 

10 mibzer 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 çapalama 

7 toprak-yaprak 

8 azot 

9 yavaş 

10 sumak 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 nem 

7 sıcak hava 

8 uçucu yağ 

9 4. yıldan 

10 

bağ bıçakları ve 

biçme 

makineleri 
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