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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 621EEH083 

ALAN Bahçecilik 

DAL/MESLEK DıĢ Mekân Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Fidanlık ĠĢletmesinin KuruluĢu Hazırlığı 

MODÜLÜN TANIMI 

Fidanlık iĢletmesinin kuruluĢunda arazi hazırlığı, fidanlıkta 

üretim, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi konularının 
anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠLĠK Fidanlık iĢletmesini kurmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

fidanlık iĢletmesini kurabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak araziyi 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak fidanlıkta üretim 
yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak ürünleri 

değerlendirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, sera 

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, 
bilgisayar, internet, tırmık, bel küreği, kürek, tesviye 

bıçağı, bitki dikim kapları, elek, ekim kasaları, söküm 
bıçakları, budama makası, sulama sistemi parçaları, yazı 
tahtası vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları 
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme 

araçları ile değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci; 

 
Türkiye, değiĢik iklim bölgeleri ile çeĢitli ağaç, ağaççık, çalı ve diğer süs bitkileri 

yetiĢtirmede geniĢ olanaklara sahip bir ülkedir. Süs bitkileri yetiĢtirmeyi amaçlayan fidanlık 

ve sera iĢletmeleri bugün Türkiye’de çok kârlı bir iĢ alanı olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
 
Son yıllarda hem devlet kuruluĢları hem özel kurumlar binalarını, yollarını ve 

parklarını yeĢillendirme çalıĢmaları yapmaktadır. Bunun için de çok sayıda süs bitkisine 
ihtiyaç vardır. Bu yüzden ülkemizde süs bitkisi üreticileri, pazarda talebi yüksek olan kolay 
ve hızlı bir Ģekilde üretilebilen ürünleri yetiĢtirmektedir. Burada üretim tekniklerinin iyi 
bilinmesi, bakımının en iyi biçimde yapılması baĢarıyı arttırmaktadır. Ayrıca yetiĢtirilecek 

bitkilerin üretim tekniklerinden hangisinin daha kolay, hangisinin daha ekonomik ve 
hangisinin daha iyi geliĢeceğini bilmek önemlidir. ĠĢletmenin geliĢmesi açısından bunları 
bilmek Ģarttır. Bunun yanında bu iĢe girmeden önce pazar payı araĢtırılmalı ve buna göre 
ürün yetiĢtirilmelidir. Çünkü fidancılık kısa zamanda para döngüsü olan bir iĢ değildir. Ġlk 
baĢta sürekli yatırım yapmak gerekir.  

 
Fidanlık iĢletmesi kurarken ürünü çoğaltmak, yetiĢtirmek, büyütmek, repikajını 

yapmak için yer, zaman ve para gerekmektedir. Bu iĢ için seralara, açık alanlara ve yapılara 

gereksinim vardır. Kısacası fidanlık kurulurken çok büyük kalıcı yatırımlar yapılmaktadır. 
ĠĢte siz bu modül ile fidanlık kurmanın inceliklerini öğrenecek ve daha ilk aĢamada 
yapılması gereken tüm ayrıntıyı bileceksiniz. Zaman içinde fidanlığınızdaki ürünleri 
yetiĢtirecek, büyütecek ve satıĢa sunacaksınız. O zaman emeğinizin karĢılığını aldığınızda 
doğru bir iĢ yaptığınızın farkına varacaksınız. 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ-1 
 
 
 
 
 

Tekniğine uygun olarak arazinizi hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Tesviye iĢlemini gerçekleĢtirebilmek için nerelerden yardım alabilirsiniz? 

AraĢtırınız.  

 Kendinize bir arazi belirleyerek tesviye ve toprak iĢleme için ne kadar maliyet 
gerektiğini araĢtırınız ve maliyet tablosu oluĢturunuz. 

 

1. FĠDANLIK ĠġLETMESĠNĠN KURULUġU 
 

1.1. Arazinin Hazırlanması 
 

Fidanlık kurulacak alanın düz olmasına özen gösterilmelidir. Düz alanlarda çalıĢmak 
daha kolaydır. Böyle bir durumda tesviye iĢlemi çok daha ekonomik olur. Ayrıca sulama 
daha rahat yapılabilir ve eĢit oranlarda her yer sulanabilir. Drenaj problemi en aza indirilmiĢ 
olur.  
 

 
Fotoğraf 1.1: Ġtalya’da bir fidanlık 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fidanlığımız bir yamaç arazi üzerinde kurulacaksa mümkün olduğunca az eğimli 
kesimi tercih edilmelidir. Eğer düz alan değilse arazide düzeltme iĢlemleri yapılmalı, hatta 
gerekirse teraslama yöntemi kullanılmalıdır. 

 

Burada yapılacak tesviye iĢleminden sonra ekim parselleri için eğim % 1 – 2, çelik ve 
repikaj parselleri için % 5 eğimi aĢmayacak Ģekilde yapılmalıdır. 

 
Fidanlık kurulacak yerde yapılan dikimlerde, dikimin baĢarısında ve dikilen fidanların 

geliĢiminde toprak önemli bir faktördür. Toprağın besleme gücü ve köklerin geliĢimi toprak 
bünyesine bağlı olarak değiĢir. Toprağın % 12 – 35 oranında kil içermesi fidanların geliĢimi 
için uygundur. Toprakta kum oranı arttıkça ibreli bitkiler yapraklı bitkilere oranla daha iyi 
geliĢim gösterir. Kil oranı arttıkça yapraklı bitkilerin geliĢimi daha iyi olur. Fidanlık 

kurulacak yerde toprak derinliği önemlidir. Eğer toprak derinliği 120 cm’den az ise buraya 
toprak ilave etmek gerekir. Ancak bu da çok masraflı bir iĢtir. Bu konu dikkate alınarak 
toprağın iyi olmadığı yere bina, sera ve atölye yapılabilir. Kaplı fidan dizimi 
gerçekleĢtirilebilir. Sadece yere dikim yapılacak yer ve ekim yapılacak yerin toprağı 
iyileĢtirilmelidir. Buralarda toprak için gerekli olan organik madde içeriği fazla olan toprak 
ilave edilmelidir. Ayrıca toprak yüzeyinden itibaren 50 cm derinliğindeki taĢlar 
temizlenmelidir. Temizleme iĢlemi yapılmazsa ileriki zamanlarda problemler ortaya çıkar. 

Özellikle repikaj iĢlemlerinde ve makine ile çalıĢmak gerektiğinde büyük sorunlar çıkabilir.   
 
Fidanlıklarda toprak bünyesini iyileĢtirdikten sonra fidanlığın çevresiyle 

ilgilenilmelidir. Fidanlık kurulacak alanda rahat çalıĢabilmek için etrafında büyük ve yaĢlı 
ağaçların olması istenmez çünkü bu alanda makineli tarım yapmak zorlaĢmaktadır.  

 
Bu yüzden ortamdan bu ağaçlar uzaklaĢtırılmalıdır. Ağaçlar kesilmeli ve kökleri 

temizlenmelidir. 

 

1.1.1. Fidanlıkta Toprak ĠĢleme 
 
Fidanlık planı araziye aktarılırken tesviye iĢlemlerinin bitmiĢ olması gerekir. 

Fidanların yetiĢtirileceği yerlerdeki toprak kısmın iĢlenmesi bu aĢamada yapılır. Bu Ģekilde 
fidanlıkta kullanılacak yollar da ortaya çıkmıĢ olur. Yollarda yapılması gereken iĢlemler 
varsa (menfez geçidi, kenarda kanallar vb.) yine bu aĢamada yapılmalıdır. 

 



 

 5 

 

Fotoğraf 1.2: Bir fidanlıkta kaplı fidan konulan kısımlar ve yolları 

 
Yollar belirlendikten sonra ilk iĢ alanın yabancı otla mücadelesinin yapılmasıdır. 
Fidanlıklarda ilk toprak iĢleme mümkün olduğunca derin yapılmalıdır. Toprak 60 – 70 

cm kadar derinlikte iĢlenmelidir. Bu iĢlemle toprağın alt katmanlarında var olan geçirimsiz 
tabaka kırılmıĢ olacaktır. Böylece toprağın havalanması en iyi Ģekilde sağlanmıĢ olur. Ayrıca 

toprakta mikroorganizma faaliyetleri artmakta, fidanların ileriki aĢamada su ve besin alımını 
kolaylaĢtırmaktadır. Bu sayede rahatça sağlıklı ve ucuz yollardan fidan elde edilir. 

 
Toprak iĢlemeyi yaparken bir konu üzerinde özellikle durmamız gerekir. Bu da 

arazinin üzerindeki toprağın kalitesidir. Eğer toprağımızın kalitesi iyi ise yani toprak organik 
maddece zengin ve alt kısmı da yetiĢtirme açısında iyi nitelik taĢıyorsa toprağın alt üst 
edilerek iĢlenmesi en uygunudur. Bu durumda toprak iĢlemede kulaklı pulluklar 

kullanılmalıdır. 
 

 

Fotoğraf 1.3: Toprağın iĢlenmesi 

 
Ancak alt katmandaki toprak çok iyi değilse toprağın alt üst edilmesi arzu edilmez. Bu 

durumda toprağın havalandıran toprak iĢleme aletleri (riper, dip kazan) ile sürülmesi 
uygundur. Daha sonra diskaro ile toprak iĢlenmelidir. 
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Fotoğraf 1.4: Toprağın dipkazan ve diskaro ile iĢlenmesi 

 

1.1.2. Arazinin Tesviyesi 
 
Sulama iĢlemi sırasında suyun arazi yüzeyinde yavaĢ ilerlemesi, karığa bırakılan 

suyun taĢması, arazi yüzeyinde meyil boyunca toprak sürüklenmeleri ve birikmelerinin 
meydana gelmesi durumunda arazinin tesviye edilmesi gerekir. 

 

Sulama suyunun arazide eĢit olarak uygulanması ile bitki kök bölgesinde eĢit su 
dağılımı sağlanarak drenaj ve erozyon sorunlarına yol açmadan sulama yapabilmek amacı ile 
yapılan her türlü düzeltme iĢlemine tesviye denir.  

 
Araziyi dikkatlice inceleyerek tesviye iĢlemini yapmak gerekir. Burada en az 

zamanda, en az masrafla toprak yüzeyini düzeltmek gerekir. Ancak toprağın topografik 
yapısı, toprağın yapısı, toprağın derinliği, taban suyu seviyesi ve drenajın yetersizliği 

çalıĢmalarımızı yavaĢlatabilir.  
 
Arazimizde düzgün bir tesviye yapabilirsek hem üretim aĢamasında hem de satıĢ 

aĢamasında rahat ederiz. Ayrıca sulamadan kaynaklanan olumsuz koĢullar ortadan kalkmıĢ 
olur. En önemlisi de erozyondan korunmuĢ oluruz. 

 

  

Fotoğraf 1.5: Arazide tesviye iĢlemi 

 
Fidanlığımızda tesviye iĢlemine baĢlamadan önce yabancı ot temizliği yapılmalıdır. 

Arazinin tesviyeye hazırlanması amacı ile tarla içindeki kesekler bastırılarak düzeltilmelidir. 
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Daha sonra arazi ölçüm iĢlemlerine baĢlanır. Arazi ölçüm iĢinden sonra 20'Ģer metre 
aralıklarla kazıklar çakılarak kazı ve dolgu yapılması gereken alanlar renkli iplerle belirlenir. 
Tesviye yapan makine operatörü kazı yapılacak yerdeki toprağı, dolgu yapılacak yere 
taĢıyarak tesviyeyi tamamlar. 

 

1.1.3. Sahanın Drenajı 
 
Düz ve ağır toprakların bulunduğu ortamlarda en önemli problem drenajdır. 

Arazimizde iyi bir drenaj sistemi olmazsa fidanlarımızın kökleri çürür. Toprağımız 
havalanamaz ve fakirleĢir. Bu yüzden fazla suyun alandan atılması gerekir. Drenaj sistemi 
iyi çalıĢmazsa bu mümkün olmaz. Ġyi bir drenaj sistemi, topraktaki suyu drene edip 
gözeneklere havanın girmesini sağlamakla toprağın çabuk ısınmasını ve zamanında tava 

gelmesini sağlar. Böylece toprak iĢleme kolaylaĢır ve zamandan tasarruf sağlanmıĢ olunur. 
YetiĢme periyodunda gecikme olmaz ve tam zamanında fidanlar geliĢir. 

 
Drenaj sistemi yapılırken dikkat edilecek hususlar: 
 
 Yerin topografik haritasından faydalanılır (Topografik haritada kot farkları, 

yollar, 

 Menfezler ve kaynaklar gösterilir.). 

 Yüzey akıĢı tespit edilir. 

 Toprağın yapısı incelenir. 

 O bölgenin yağıĢ rejimi incelenir. 

 Arazinin taban suyu seviyesi tespit edilir. 

 
Fazla su araziden atılırken ana kanallardan ve yan kanallardan faydalanılır. Burada ya 

arazinin eğiminden yararlanılır ya da pompa sistemi kurulur. Ayrıca fazla suyun miktarına 
bağlı olarak da değiĢik tiplerde drenaj sistemlerinden faydalanılır. Drenaj tipleri genellikle 
ikiye ayrılır.  

 
 Yüzeysel drenaj: Tarlaya verilen sulama suyu veya sağanak yağıĢlar, sel suları, 

sulama suyu kanallarından akan sular gibi nedenlerle toprak yüzeyinde biriken 
zararlı suyun açık kanallar yardımı ile tarladan uzaklaĢtırılmasına denir. 

Üst toprağın ıslaklığını engeller. Bu sistemde çukurlarda oluĢan fazla su 
ortamdan uzaklaĢtırılacaksa kanallar açılarak yapılabilir. Eğim yönünde 
pulluklarla kanallar açılır. Kanalların uzunluğu 200 metreyi geçmemelidir.  
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Resim 1.1: Yüzeysel drenaj 

 

 Derin drenaj: Kök bölgesinde bulunan fazla suyun atılmasıdır. Küçük 
fidanlıklarda açık sistem Ģeklinde, büyük fidanlıklarda ise kapalı drenaj sistemi 
Ģeklinde yapılmaktadır. 

 Açık drenaj sistemi: Kolay inĢa edilir. Belli aralıklarla kanallar açılır ve eğim 

verilir. ÇalıĢmak burada biraz zordur. Kanallarda fazla otlanma olur. Kanalların 
sıklığı, uzunluğu ve derinliği gereksinime göre ayarlanmalıdır. Derinlik 
genellikle 75 cm’yi geçmez. Kanallar arası da yaklaĢık olarak 8 metre kadardır.  

 Kapalı drenaj sistemi: Arazide çalıĢma rahatlıkla yapılır, engel oluĢturmaz. 

Ancak ilk tesis masrafı yüksektir. Tıkanıklık olursa gidermek zordur. Burada da 
kanallar açılır. Kanalların içine künkler döĢenir (15 – 25 cm çapında). Fazla 
yağıĢ ve sulama sularının derinlere sızan kısmı, sulama kanallarından sızan 
sular ve artezyenik beslenmeler nedeniyle toprak altındaki taban suyunun 
bitkinin kök bölgesine zarar vermemesi için kapalı 1-2 metre derinlikte 50-100 
metre aralıklarla kanal açılarak yapılır.  

 

 

Resim 1.2: Kapalı drenaj 



 

 9 

YetiĢtirilen bitkilerin etkili kök derinliğine, sulama suyunun tuzlu veya tatlı olmasına, 
toprak yapısına (kumlu, killi vb.), toprak altı suyunun debisine ve tarladaki suyun 
boĢaltılacağı yerin müsait olup olmamasına göre drenaj kanallarının derinliği ve aralığı tespit 
edilir.  

 
Kapalı kanallarda beton büz, kil büz veya kıvrımlı delikli plastik PVC borular 

kullanılır. Kullanılan boruların etrafı asgari 8-10 cm kaba kum veya çakılla doldurularak 
toprak altındaki drenajı yapılmak istenen zararlı suyun boruların içerisine girmesi sağlanır. 
 

 

Fotoğraf 1.6: Drenaj borularının kanallara yerleĢtirilmesi 

 

Kapalı drenaj sisteminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise sisteme yakın 
alanlarda ağaç veya çalılar yetiĢtirilmemelidir. Çünkü bitkilerin kökleri künklerin içine 
girerek tıkanmalara neden olur. 

 

1.1.4. Ekim Yerlerinin Hazırlanması 
 
Fidanlıklarda üretim genellikle tohumdan yapılmaktadır. Bunun için ilk iĢ olarak ekim 

yerinin belirlenerek ekim yastıklarının hazırlanması gerekir.  
 
Ekim yerlerini tespit ederken Ģu hususlara dikkat etmeliyiz: 
 
 Ekim yerleri dondan korunaklı olmalıdır.  

 Fidanlığın toprak yapısı ağır olmamalıdır. 

 Hastalık etmeni olan yerlerde bir yıl ara verilerek ekim yapılmalıdır. 

 Toprağın besince zengin olmasına özen gösterilmelidir. 

 Rüzgârdan korunaklı yerler tercih edilmelidir. 

 
Ekim için fidanlığın ıslak, soğuk ve ağır topraklı kısımlarından kaçınılmalıdır. Ağır 

topraklı kısımlarda ekim alanı zorunlu olarak oluĢturulacaksa kum, kompost, torf ve yanmıĢ 
ahır gübresi ilave edilerek toprağın yapısı ekime uygun hâle getirilir. Hastalıklı yerlerde 
ekim yastığı oluĢturulmamalıdır. Yaz boyunca iki üç kez toprak iĢlenmelidir.  
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Fotoğraf 1.7: Toprak frezesi 

 
Ekim için seçilen parsellerin iyi hazırlanması ekimdeki baĢarıyı arttırır. Ekim yastığı 

hazırlanırken ilk iĢ olarak toprak iĢlemi yapılmalıdır. Toprak birkaç defa pullukla 
sürülmelidir. Daha sonra diskaro ve frezelerle iĢlenerek toprağın kesekleri kırılmalıdır. 

 
Toprağın bünyesine dekara 8 – 10 ton olacak Ģekilde yanmıĢ ahır gübresi atılarak 

tekrar frezelerle karıĢtırılmalıdır. Bu Ģekilde iĢlenen parseller düzgünce tesviye yapılır. 
Yastıklar oluĢturulur. Yastıkların geniĢliği genellikle 120 cm olarak yapılır. Ara yolların 
geniĢliği ise 30 – 40 cm olmalıdır. Yastıklar birbirine paralel yapılmalıdır.  

 

Büyük fidanlıklarda yastıklar makinelerle yapılmaktadır. Traktöre bağlı yastık yapma 
makineleri sayesinde gerçekleĢtirilir. Yastık yapma makineleri iki tarafında derinliği 
ayarlayabilen iki adet disk bulunmaktadır. Burada traktör ilerledikçe diskler yollardan 
yastıklara toprak aktarmaktadır. Hemen arkasından gelen merdane yastık yüzeyini 
düzeltmektedir. Böylece yastık ekime hazır hâle gelmiĢtir.  

 

 

Fotoğraf 1.8: Sedir tohumu için hazırlanmıĢ ekim yastığı 

 

Küçük fidanlıklarda ekim parselleri bel ve kürekle yapılmaktadır. Toprak ilk önce 
bellenir. Sonra tırmık yardımıyla tesviyesi yapılır. Burada parselleri belirlemek amacıyla 
ipler çekilir. Yollar belirlenir ve buna göre çalıĢılır. Yastık yollardan çıkan topraklarla 
yükseltilir. Bu durumda yastık yüksekte, yollar aĢağıda kalır. ĠĢte bu Ģekilde tesis edilen 
yastıklara yüksek yastık adı verilir. Yollar aynı zamanda drenajı da sağlamıĢ olurlar. 
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Rutubetli bölgelerde özellikle bu metot kullanılır. Ancak kurak bölgelerde yastık yolları 
yukarıda, yastıklar aĢağıda olacak Ģekilde tesis edilir ki buna alçak yastık adı verilir. Alçak 
yastık çok kullanılan bir yöntem değildir. Daha çok kavak yetiĢtirmede kullanılır.  

 

1.2. Fidanlığın Sulama Tesisleri 
 

Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağıĢlarla karĢılanamayan suyun, toprakta bitkinin kök 
bölgesinde gereken yere zamanında verilmesine sulama denir. Sulamada esas ilke tarla 
baĢına kadar getirilmiĢ suyun, en az kayıpla bütün fidanlığa eĢit bir Ģekilde yayılmasıdır. 
Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Tabii bunlardan birinin ya da birkaçının seçilmesi 
birçok faktöre bağlıdır.  

 

Örneğin tarlanın tesviyesinin düzgün olup olmaması, yetiĢtirilen mahsulün cinsi, 
toprağın ve toprak altının kimyasal ve fiziksel özellikleri, sulama suyunun miktarı ve 
kalitesi, çiftçi alıĢkanlıkları, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle 
oradaki çiftçilerin ekonomik durumu; bölgenin rüzgâr, sıcaklık, oransal nem, don, yağıĢ gibi 

egemen iklim Ģartları sulama sistemlerini etkiler. Örneğin tesviyeli arazilerde bütün sulama 
sistemleri uygulanabildiği hâlde tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama, hâkim rüzgârı 
Ģiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi yerine ya damla sulama ya da karık sulama 
daha uygun bir sistem olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Fidanlıklarda genelde üç tip sulama söz konusudur. Bunlar; toprak altı, toprak üstü ve 
toprak yüzeyinden uygulanan sulama sistemleridir. 

 
Toprak altı sulama sisteminde iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlar: 
 

 Damla sulama yöntemi:  
 

Burada temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan her 
defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliĢtiği ortama 
vermektir. Bu yöntemde bazen her gün hatta günde birden fazla sulama yapılabilmektedir.  

 

 

Fotoğraf 1.9: Damla sulama 
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Resim 1.3: Damla sulama sistemi düzeneği 

 
Damla sulama yönteminde arındırılmıĢ su, basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına 

yerleĢtirilen damlatıcılara kadar iletilir ve damlatıcılardan düĢük basınç altında toprak 
yüzeyine verilir. Bu yöntemde genellikle alanın tamamı ıslatılmaz. Bitki sırası boyunca ıslak 
bir Ģerit elde edilir ve bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru bir alan kalır. Böylece, mevcut 

sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır. Damla sulama sistemi sabit sistem 
biçimindedir. Sistem unsurları, sulama mevsimi boyunca aynı konumda kalır ancak sulama 
mevsimi sonunda bazı unsurlar araziden kaldırılır. 

 
 Damla sulama sisteminin unsurları: 

 
Bir damla sulama sistemi sırasıyla pompa birimi, kontrol birimi, ana boru hattı, 

manifold boru hatları, lateral boru hatları ve damlatıcılardan oluĢur. 
 
 Yeni sızdırma sulama yöntemi: 

 

Üstü bol delikli plastik borular, toprak altında yayıldığı alana döĢenerek içlerinden 
geçen suyu bu deliklerden sızdırarak toprağın nemlenmesini sağlar. Burada çok sayıda delik 
olduğu için tıkanma problemi pek olmaz.  

 
Sistem toprak altında olduğu için de çalıĢmalarda sorun oluĢturmaz. 
 

Toprak yüzeyinde sulama sisteminde üç yöntem karĢımıza çıkmaktadır.  
 
Burada su, açılan kanallarla arazi eğiminden faydalanılarak parsellere verilir.  
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 Salma sulama yöntemi: Tarla baĢı kanalından tarla parseline alınan su, 
parsel boyunca arazi üzerinde rastgele yayılmaya bırakılır. Su toprak 

yüzeyinde ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla toprak içerisine girer ve 
bitki kök bölgesinde depolanır. Bu uygulama biçiminde sulama 
doğrultusunda eğimin % 3’ü geçmemesi ve sulamaya dik yönde eğimin 
olmaması gerekir.  
Bu yöntem sulama suyunun bol ve sulama kültürünün olmadığı yerlerde 
kullanılır. Bu tip sulamada su kaybı fazla, sulama randımanı da çok 
düĢüktür. Ayrıca tarla yüzeyinde üniform bir su dağılımı da sağlanamaz, 

erozyona neden olur. Fazla iĢçilik ister. Kaymak tabakası oluĢur ve bu 
nedenle çapalama yapmak gerekir. 

 

 Tava sulama yöntemi: Sulanacak tarla parseli toprak seddelerle 
çevrilerek eğimsiz alt parsellere ayrılır. Bu alt parsellere tava adı verilir. 
Tarla baĢı kanalından alınan su bu tavalara bir ya da birkaç yerden verilir. 

Burada sulama için arazi önceden tavalara bölünür.  
Bu yöntemde suyun tavada kısa sürede göllendirilmesi için 30 l/sn 
üzerinde debili su kaynağına ihtiyaç vardır. Ayrıca suyun çok fazla 
verilip derine sızmasını önlemek için kontrollü sulama yapılmalı ve 
drenaj tedbirleri de alınmalıdır. Bu yöntemin en olumsuz yanı su sarfiyatı 
ve sulama zamanının fazla olmasıdır. 

 

 Karık sulama yöntemi: Bitki sıra aralarına karık adı verilen küçük 
kanalcıklar açılır ve su, bu karıklara verilir. Su karık boyunca ilerlerken 
bir yandan da infiltrasyonla toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde 
depolanır. Sulama sırasında mevcut debiye göre çok sayıda karığa su 
verilebilir. Karık sulama yöntemi sıraya ekilen ya da dikilen tarla 
bitkileri, sebzeler, meyve bahçeleri ve bağlarda kullanılır.  

Bitkiler burada karık üzerindeki sırtlara yapıldığından bitki kök boğazının 
ıslatılması söz konusu değildir. Bu nedenle adi sulama ve tava sulamaya 
göre sulama randımanı, su tasarrufu ve bitki hastalıkları yönünden en 
uygun sulama metodudur. Ancak bu sulama yönteminin tuzlu topraklarda 
uygulanması son derece sakıncalıdır. Çünkü su karık içerisinde hareket 
ederken su kapillarite ile karık sırtlarına doğru yükselir ve bitki kök 
bölgesinde tuz yoğunlaĢmasına neden olarak bitkiye zarar verir.  
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Fotoğraf 1.10: Ekim yastıklarında yolların kullanılarak sulanması 

 
 Toprak üstünden sulama yöntemi: 

 

Küçük fidanlıklarda daha çok kullanılır. Hortumlarla sulama yapılır. Hortumun baĢına 
süzgeç takılmalıdır. Bu yöntemin geliĢmiĢ Ģekli ise yağmurlama sulama sistemidir. 

Yağmurlama ideal bir sulama sistemidir. 
 

 

Fotoğraf 1.11: Yağmurlama sulama 

 
Yağmurlama sulama yöntemi genç ve sık repikaj yastıkları için önerilir. YaĢlı fidanlar 

için karık ya da hortumla sulama daha çok kullanılır. Burada arazi üzerinde belirli aralıklarla 
yerleĢtirilen yağmurlama baĢlıklarından basınç altında havaya verilen sulama suyu buradan 
arazi yüzeyine düĢer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolanır. 
Bu su uygulama biçimi doğal yağıĢa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıĢtır. 
Suyun baĢlıklardan basınç altında verilmesi için basınçlı bir boru sisteminin bulunması ve 

iĢletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması (yerçekimiyle) 
gerekmektedir.  
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1.3. Sınırlama ve Sahayı Koruyucu Önlemler 
 
Fidanlığın kurulacağı alanda tesviye ve düzenlemeler yapıldıktan sonra sınırlama 

çalıĢmaları yapılmalıdır. Burada canlı ve cansız çitlerden faydalanılarak sınırlama yapılır. 
Fidanlıklarda çoğu zaman canlı çitler, cansız çitlerle bir arada kullanılır. Cansız çit dıĢ 
kısımda, canlı çit iç kısımda yapılır. Burada cansız çit koruma amaçlıdır. 
 

 
Fotoğraf 1.12: Canlı ve cansız çitlerin birlikte kullanımı 

 

1.3.1. Canlı Çitler 
 
Sınırların belirlenmesinde bitkiler kullanılır. Alanın emniyetini sağlamanın yanında 

rüzgârdan ve soğuktan koruma etkisi de yapar. Canlı oldukları için zaman içinde geliĢtikçe 
etkileri de artmaktadır.  

 
Canlı çitler özellikle rüzgârdan koruma amaçlı da kullanıldığından ekim yastıklarının 

bulunduğu bölgede daha etkilidir. Çünkü tohumun üzerine örtülen kapak rüzgârın etkisi 
ortadan kalktığı için savrulmamakta ve tohumlar yüksek oranda çimlenebilmektedir. Hatta 
yeni çıkan fidelerin rüzgârdan ve soğuktan korunmalarına yardımcı olmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 1.13: Canlı çitler 
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Canlı çitler oluĢturulurken çitlerin boyu ne kadar uzunsa koruyuculuk etkisi de o kadar 
artmaktadır. Etki alanı boyunun 10 – 15 katıdır. Fidanlıkta canlı çitler, sadece bodur çit 
özelliği için kuruluyorsa alanda sınırdan yarım metre kadar içeriye dikilir. Eğer rüzgârı da 
önlemesi için dikiliyorsa en az iki metre iç kısma dikilmesi gerekir.  

 
Canlı çitlerden bodur olarak Hatmi, Kurtbağrı, Kadıntuzluğu, Mazı ve Alıç; boylu 

çitler olarak Selvi, Kavak kullanılmaktadır. Ayrıca toprak tuzlu ise Ġğde ve Ilgından 
yararlanabiliriz. Hayvanlara karĢı fidanlığımızı koruyorsak Maklora ve Alıcı tercih 
etmeliyiz. 
 

 

Fotoğraf 1.14: Canlı çitler ile kültür alanı arasındaki hendek  

 
Canlı çitlerin tesisinde ilk yapması gereken sınır boyunca 50 cm geniĢliğinde ve 

derinliğinde hendekler açılmalıdır. Büyük ağaçlardan çit yapılacaksa tek sıra hâlinde 3-4 
yaĢında fidanları dikmeliyiz. Ancak kısa boylu bitkilerden çit yapılacaksa iki sıra hâlinde 
dikmeliyiz. Dikim sonrası fidanlara iyi bir bakım yapmalıyız. Ot alma ve çapalama iĢlemini 

aksatmamalıyız. Daha sonraki yılda haziran – temmuz aylarında bitkileri budayarak sık bir 
görünüm almasını sağlamalıyız. Ayrıca her 2 – 3 yılda bir çit bitkilerinin yan köklerinin 
fidanların yetiĢtiği kültür alanına girmemesi için çit boyunca hendek açmalıyız. 

 
Canlı çitlerin fidanlığımız için yukarıda saydığımız yararlarının yanında olumsuz 

etkileri de vardır. Ġlk baĢta çalıĢma alanımızı daraltmaktadır. Bunun yanında drenaj 
kanallarımızı tıkayabilir. Ayrıca bitki olduğu için kendi üzerinde yaĢayan hastalık ve 

zararlıları bizim bitkilerimize bulaĢtırabilir.  
 
Bu nedenle canlı çit tesisi yapmadan önce fidanlık için çok gerekli olup olmadığına 

karar vermek gerekmektedir. 
 

1.3.2. Cansız Çitler 
 
Bu tür çitler için çok çeĢitli malzemeler kullanılabilir. Beton duvar, çıtalı parmaklı çit, 

dikenli tel, kafesli tel vb. Çitlerin kullanılma amacı, fidanlığı dıĢ etkilerden korumaktır. Bu 
sayede özellikle dıĢarıdan gelecek hayvanların fidanlığa girerek yeni ekim ve repikaj 
yastıklarını bozmaları ve fidanlara zara vermeleri engellenir.  
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Fotoğraf 1.15: Cansız çitler 

 
Cansız çitler çeĢitli duvar ve tel gibi materyallerle yapılır. Duvarlar, harçlı taĢ, tuğla, 

briket ve kerpiç, harçsız taĢ yığma olarak kısımlara ayrılır. Bu çitlerin dayanma güçleri diğer 
çit Ģekillerine göre daha fazladır. Fakat maliyetleri oldukça yüksektir. Bu bakımdan tercih 
edilmez. TaĢ duvarların 50-100 yıl, tuğla duvarların 25-50 yıl, briket duvarların 10-20 yıl 
ömürleri vardır. Dayanma sürelerine dıĢ Ģartların büyük etkisi olmaktadır. 

 

   

Fotoğraf 1.16: Beton ve demirli çitler 

 

Teller dikenli, dikensiz ve kafesli Ģekildedir. Bu çitleri kurarken ayrıca kazıklara 
gerek vardır. Kazıklar beton, demir ve ağaç direklerdir. Direkler birbirinden 3-5 m aralıkla 

dikilir. Boyları 150-200 cm arasındadır. Demir direkler (T,L,O) Ģeklinde olur. Ağaç direkler 
5x5 veya 10x10 cm kalınlığında dört köĢe, dikdörtgen, yuvarlak kesitlidir. Demir direkler 
dayanma güçlerini artırmak, çürümelerini, paslanmalarını önlemek için kırmızı kurĢun 
boyası ile astarlanır. Gerekirse yağlı boya ile de boyanır (1 litre boya 6-8 m2lik yeri boyar.). 

 

  

Fotoğraf 1.17: Dikenli tel kullanılmıĢ çitler 

 

http://www.hilaltel.com/resim/dikenlitel/3.jpg
http://www.hilaltel.com/resim/dikenlitel/3.jpg
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Tahta direklerin özellikle toprak altı kısımlarının çürümesini önlemek için % 5’lik 
bakır sülfat eriyiği katran içine batırmak veya uç kısımlarını hafif yakmak gerekir. Yukarıda 
belirtilen iĢlemlerin yapılmayanları 5-6 yıl dayanmasına karĢın yapılanlar 20-24 yıl 
ömürlüdür. Direkler üzerine tellerin çekilmesinde telgrafçı manivelası, makara ve makas 

kullanılır. Teller önce 20-25 cm aralıkla birbirine paralel olarak çekilir. Daha sonra direkler 
arasına çapraz gerilir. Çapraz teller, paralel tellere bağlanır. 

 

   

Fotoğraf 1.18: Tahta malzemeli çitler 

 

Ağaç kazıklar üzerine ağaçları örtmek, dikenli çalıları, otları koymak ve kapak 

tahtalarını çakmak suretiyle kuru çitler yapılır. Ayrıca bu iĢ için güneyde kargı denilen kuru 
kamıĢlar kullanılır. 

 

  

Fotoğraf 1.19: Demir ve betonla kullanılmıĢ tel çitler 

 

  

Fotoğraf 1.20: Farklı dikenli tel uygulamalı çitler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fidanlık kuracağınız araziyi belirleyiniz. 
 Bitki üretimi yapabileceğiniz bir yer 

olmasına özen gösteriniz. 

 Fidanlığınızın planını oluĢturunuz. 

 Pazara yakın olmasına çalıĢınız. 

 Sera yerlerini, ekim yerlerini, kaplı fidan 

koyacağınız yeri, ofisinizi, otoparkınızı 
belirleyiniz. 

 Arazinizi hazırlayınız. 

 Yollarınızı belirleyiniz. 

 Fidanlıkta toprak iĢleme yapınız. 

 Arazinin tesviyesini yapınız. 

 Sahanın drenajını yapınız. 

 Ekim yerlerini hazırlayınız. 

 Fidanlığınızın sulama tesisatını 
oluĢturunuz. 

 Size en uygun ve en ucuz metodu 
kullanınız. 

 Fidanlığınızı dıĢ etkilerden koruyunuz. 
 DıĢ etkilerden korunmak için canlı ve 

cansız materyallerden yararlanınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fidanlık 

iĢletmesinde ya da okulunuzda ekim yastığı hazırlayınız. YapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı 

aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ekim yapacağınız yeri belirlediniz mi?   

2. Belirlediğiniz alanda toprağı iĢlemek için bel ya da buna 
uygun bir makine ile çalıĢma yaptınız mı? 

  

3. Toprağınızı derin iĢleyebildiniz mi?   

4. Tohumları atacağınız yastıkların boyutlarını belirlediniz mi?   

5. Yastıkların üzerinde bulunan büyük kesekleri kırdınız mı?   

6. Yastıkların üzerini tırmıkladınız mı?   

7. Yastıkların üzerinden merdane ile geçtiniz mi?   

8. Yastıkların arasındaki yolları yapabildiniz mi?   

9. Yastıklarınızın yabancı ot mücadelesi için kimyasal 
mücadele yaptınız mı? 

  

10. Yastıklarınızı hastalık ve zararlılardan korumak için 
kimyasal mücadele yaptınız mı? 

  

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Hayır Ģeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise 

ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete 

iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 
 

1. Fidanlıklarda tesviye iĢleminden sonra ekim parselleri için eğim %............., çelik ve 
repikaj parselleri için %..........eğimi aĢmayacak Ģekilde yapılmalıdır.  

 
2. Fidanlıklarda yollar belirlendikten sonra ilk iĢ alanın…………………………. 

yapılmasıdır.  
 
3. Sulama suyunun arazide eĢit olarak uygulanması ile bitki kök bölgesinde eĢit su 

dağılımı sağlanarak drenaj ve erozyon sorunlarına yol açmadan sulama yapabilmek 

amacı ile yapılan her türlü düzeltme iĢlemine …………………denir. 
 
4. Kapalı drenaj sisteminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu sisteme yakın 

alanlarda………………………yetiĢtirilmemelidir.  
 
5. Küçük fidanlıklarda ekim parselleri ………ve………….yapılmaktadır.  
 

6. Fidanlıklarda yastık yüksekte, yollar aĢağıda kalacak Ģekilde tesis edilen yastıklara 
……………………..yastık adı verilir.  

 
7. Fidanlığımız kurak bölgelerde tesis edilirse genellikle……………….yastık kullanılır. 
 
8. Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağıĢlarla karĢılanamayan suyun toprakta bitkinin kök 

bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesine ………………denir. 

 
9. Cansız çit…………..kısımda, canlı çit………kısımda kullanılır. 
 
10. Cansız çitler çıtalı parmaklı çit, ………………….ve………………..tel olabilir. 

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen 

doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Fideleri tekniğine uygun olarak üretebileceksiniz. 
 
 

 

 

 
 Çevrenizdeki ağaçlardan bulduğunuz tohumları sınıfa getiriniz. Bu tohumları 

inceleyiniz ve tohumların özelliklerine göre tablo oluĢturunuz. 

 Bitki tohumlarının hangi zamanda ekileceğine ait bir çizelge oluĢturunuz. 

 

2. FĠDANLIK ĠġLETMELERĠNDE ÜRETĠM 

FAALĠYETLERĠ 
 
Bitkilerin üretilip yetiĢtirilmesi ve kullanımı bilgi, deneyim, planlama ve teknik 

gerektirir. Bitkilerin çok değiĢik fiziksel ve genetik özelliklere sahip olmaları üretimlerinin 
de farklı olmasına neden olmaktadır.  

 
Bitkilerin istediğimiz kadar ve kolay bir Ģekilde üretilmeleri üreteceğimiz bitkilerin 

özelliklerini bilmekle baĢlar.  
 

 

Fotoğraf 2.1: Bir fidanlıkta açıkta ve kapalı alanda üretim yerleri  

 
Ekim yoluyla direkt yapılan üretim çalıĢmalarında kaliteli tohum kullanılmalıdır. 

Uygun ekim yöntemi seçilmeli ve özenli kültürel bakım yapılmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Ekim Zamanının Tespiti 
 
Fidanlıklarda tohumdan üretim yapabilmek için ilk baĢta bitkilerin ne zaman tohum 

verdiklerini bilmemiz gerekir. Unutulmamalıdır ki elimizde hazır materyal olmadan üretim 
yapamayız. ĠĢte bu yüzden özellikle fidanlıklarda tohumu kendimiz toplayacak isek tohumun 
toplanma zamanının bilinmesi gerekir. Doğru zamanda tohumlar toplanmazsa çimlenmede 
elde edeceğimiz baĢarı az olur.  

 

 

Fotoğraf 2.2: Zamanı gelmiĢ sedir tohumunu çıkarma iĢlemi 

 
 

Türler Çiçeklenme zamanı 
Tohum toplama 

zamanı 

Tohumların 

dağılma zamanı 

Acer campestre Nisan - mayıs Ekim Ocak 

Acer palmatum Nisan Ağustos Kasım 

Acer platanoides Mart sonu- nisan Ekim ġubat 

Acer saccharinum Mart Nisan Haziran 

Aesculus spp. Nisan - mayıs Eylül Ekim 

Ailanthus altissima Haziran Eylül Kasım 

Alnus cordata ġubat- nisan Eylül Ocak 

Berberis spp. Mayıs - haziran Eylül Ekim 

Betula spp. Nisan Ağustos KıĢ 

Carpinus betulus Mart Kasım Ġlkbahar 
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Castanea sativa Haziran sonu- temmuz Ekim Kasım 

Cercis siliquastrum Mayıs Eylül Ekim 

Cornus mas ġubat- mart Eylül  

Fagus spp. Mayıs Eylül  

Fraxinus excelsior Nisan Ağustos Ocak 

Ġlex aquifolium Mayıs Kasım ġubat 

Juglans regia Mayıs - haziran Ekim  

Morus alba Mayıs Haziran Ağustos 

Prunus cerasus Mayıs ortası Haziran  

Quercus robur Mayıs Eylül Kasım 

Rosa spp. Mayıs- yaz boyu Sonbahar Sonbahar 

Sorbus aucuparia Mayıs - haziran Temmuz Eylül 

Tilia cordota Temmuz Ekim  

Viburnum opulus Haziran Eylül Ekim 

Tablo 2.1: Bazı süs bitkilerin çiçeklenme, tohum toplama zamanları 

 
Tohumlar eğer meyve içinde ise meyve ağaç içinde tam olgunlaĢmalı sonra meyve 

toplanmalıdır. Eğer tohumlar kozalak içerisinde ise kozalaklar çatlamaya baĢlayınca 

tohumlar toplanmalıdır. 
 
Toplanan bu tohumlar, en kısa zamanda bulundukları meyve ya da kozalak içerisinden 

çıkarılmalıdır. Kurutulduğunda çatlayan, kapsülleri açılan bu meyveler gölgede kurutulmalı 
ve harmanlanmalıdır. Etli olan meyveler ise ezilerek, parçalanarak meyve etinden tohum 
ayrılır. Yıkandıktan sonra tohumlar kurutulur. Bitkinin türüne bağlı olarak ön iĢlemlere tabii 
tutulabilir. Tohumlar mantari hastalıklar ve böceklere karĢı ilaçlanmalıdır. Daha sonra 

tohumlar serin ve havadar bir yerde tutulmalıdır. Bundan sonra uygun zamanda tohumların 
ekimini yapmak gerekir. 

 
Bitkilerin tohumlarının ekim zamanları: 
 
 Türün özelliği: Tohumlarını sonbaharda dökenlerin ekimleri doğal Ģartlarda 

sonbaharda yapılmalıdır. Ġlkbahara kadar saklanması zor olan tohumlar (MeĢe, 

Kayın, Atkestanesi vb.) sonbaharda ekilir.  
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 Fidanlıktaki yetiĢme koĢulu: Ekim zamanı dıĢ koĢullara göre değiĢir. 
Fidanlığımızın bulunduğu bölgede sert kıĢlar hâkim ise ekimimizi ilkbaharda 
yapmalıyız. Ağır topraklarda ekim yapılması gerekiyorsa tohum ilkbaharda 
ekilmelidir. Ayrıca kuĢlar önemli bir tehdit oluĢturuyorsa tohum ekimi yine 

ilkbaharda yapılmalıdır.  

Örneğin ülkemizin birçok yerinde ekimler nisan ayında yapılırken doğuya 
doğru gidildikçe bu süre mayıs ayına doğru kaymaktadır. 

 

 Tohumun gördüğü ön iĢlem: Tohumlar bazı durumlarda ekime kadar 
dinlenme hâlinde kalır. Bu durumda olan tohum, çevre koĢulları uygun olsa 
dahi tohumun içyapısındaki koĢullar nedeniyle çimlenme gerçekleĢmeyebilir.  

 

Bu nedenlerden dolayı tohumlar, ekim iĢleminden önce iyi çimlenmeleri için bazı 
uygulamalardan geçirilmelidir.  

 

Ekim mevsimi tohumların gördüğü katlama iĢlemine bağlı olarak değiĢim gösterir. 
Soğuk – ıslak iĢlem veya katlamaya alınan çimlenme engelli tohumlar erken ilkbaharda 
ekilmelidir. Katlamadaki bu tohumlar çimlenme baĢlarken ekimlerinde bir sakınca olmaz. 
Çimlenmenin ilk aĢamasında ekimi yapmalıyız. Erken ilkbaharda ekilen tohumlar geliĢme 

döneminde yaklaĢık bir aylık erkencilik sağlanmıĢ olur. Erkencilik kurak bölgelerde avantaj 
sağlarken geç donların olduğu bölgelerde dezavantaj yaratır. Bitkilerin çimlenme engeli 
yoksa tohumların ilkbaharda ekilmesi gerekir. 

 

Erken sonbahar Sonbahar KıĢ Erken ilkbahar Ġlkbahar 

Ekim Ekim + Kasım Aralık + Ocak ġubat + Mart Nisan + Mayıs 

Kızılçam MeĢe HuĢ HuĢ Karaağaç 

Fıstıkçamı Kayın Kızılağaç Kızılağaç Kavak 

 Kestane  Ladin Söğüt 

 Ceviz  Sarıçam  

 Kayacık  Karaçam  

 Akçaağaç    

 Ihlamur    

 DıĢbudak    

 Akasya    

 Badem    

 Mahlep    

 Göknar    

 Sedir    

 Ardıç    

Tablo 2.2: Bazı bitkilerin açık alanda ekim zamanları 
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2.2. Ekim Sıklığının Belirlenmesi 
 

Fidanlıklarda ekim yapmadan önce bir yastıkta ne kadar tohum kullanmamız 
gerektiğini tespit etmeliyiz. Eğer sık ekim yapılırsa çıkan fidelerin yaĢam alanları kısıtlanmıĢ 

olur. Fideler cılız geliĢir. Bu da maliyetimizin artmasına neden olur. Ancak sık dikimde bu 
Ģekilde dezavantajı olduğu için çok seyrek dikim de yapmamalıyız. Bu defa da birim alandan 
daha az fide elde etmiĢ oluruz ki bu da ekonomik değildir.  

 

 

Fotoğraf 2.3: Çizgiye ekimi yapılmıĢ sedir tohumunun çimlenmiĢ hâli  

 

Ekim sıklığı; ağaç türüne (Selvi, Catalpa gibi büyümesi farklı olanlarda), ekim 
metoduna (çizgiye ya da serpme ekim metoduna göre), amaca (bitkinin ĢaĢırtılıp 
ĢaĢırtılmayacağına göre), yetiĢme ortamına (ekim toprağının ağırlığına göre) ve tohumun 
çimlenme kabiliyetine göre değiĢim gösterir. 

 

W=  
A              x              S   

                              D x P x G x L 
 

W= m2 de kullanılacak tohum miktarı kg olarak 

A= Ekim alanı m2 olarak 

S= m2 de arzu edilen fidan adedi 

G= Tohumun çimlenme yüzdesi 

P= Tohumun temizlik yüzdesi 

D= Bir kg da tohum adedi 

L= Fidan yüzdesi 
 

Örneğin fidanlığımızda 300 adet fide elde etmek istiyoruz. Tohumumuzun özellikleri 
ise 1 kg’da 50 bin tohum varsa çimlenme yüzdesi % 90, fidan yüzdesi % 60, temizlik 
yüzdesi % 80 olması durumunda 1000 m2 lik ekim alanı için ekimde kullanılacak tohum 
miktrı kilgram olarak Ģu Ģekilde hesaplanır: 

 

Tohum miktarı = _1000           x                300   =  13,9 kg   

                               0,90 x 50000 x 0,60 x 0,80 
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2.3. Açık Alan Ekim Yöntemleri 
 

Fidanlıklarda ekim yöntemi olarak iki yöntem kullanılır. Bunlar: 
 

 Serpme ekim metodu: 
 

Tohum yastığın her yerine atılır. Tohumlar burada her yere yayıldığı için fidelerin 
geliĢme alanları daha geniĢtir. Kök geliĢimi de çizgiye ekime göre daha iyidir. Yastığın her 

yerinden yararlanıldığı için daha çok fide üretimi yapılır.  
 

Serpme ekimim olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönleri de vardır. Ot alma ve 
bakım zordur. Söküm güç ve pahalıdır. Bu yönteme daha çok tohumları küçük olan ve 

repikaj gerektiren türlerde baĢvurulur. Örneğin; Çınar, Kızılağaç, Kavak, HuĢ, Karaağaç vb. 
Ayrıca topraklı fide elde etmek istiyorsak yine serpme ekim yapmalıyız.  

 

 

Fotoğraf 2.4: Serpme ekim metodu ile tohum ekimi yapılmıĢ bir yastık 

 

Serpme ekim elle yapılır. Ekim yastığı ilk önce merdane geçilerek düzeltilir. Toprak 
bastırılır. Tohum atılır. Sonra tekrar toprak bastırılır. Tohumun büyüklüğüne göre kapak 
atılır.  

 

 Çizgiye ekim metodu: 

 

Ekim ot alma, fidan envanteri ve söküm, serpme ekimine göre daha kolay ve ucuzdur. 
Makine ile çalıĢmak kolaydır. Bu nedenle büyük fidanlıklarda bu yöntem çok 
kullanılmaktadır.  

 

Büyük fidanlıklarda yastıklar üzerine uzanıĢ yönüne paralel olarak açılan uzunluğuna 
çizgilerde ekim çok süratli yapılabilir. Bakım da o ölçüde kolaydır. Bazı küçük fidanlıklarda 
yastığın uzanıĢ yönüne dik olan enine çizgiler üzerine de ekim yapılmaktadır. Çizgi 
ekiminde çizgi geniĢliği bakımından da dar çizgi ekimi (2 cm geniĢlik) veya geniĢ çizgi 

ekimi (5 cm geniĢlik) söz konusudur. GeniĢ çizgi ekiminde az tohum kullanılırsa fideler daha 
serbest çıkacağından ekim yastığında daha uzun süre bekletilip daha boylanmıĢ ve tabakalı 
bir yapıya ulaĢmıĢ fidanlar elde edilebilir. GeniĢ çizgi ekimlerinde ekim çizgileri arası 
mesafenin 15 – 16 cm olması uygundur. Genellikle normal çizgi ekimlerinde çizgiler arası 
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mesafe türün özelliklerine göre değiĢmekle beraber ibreliler için 15 – 17 cm olup normal bir 
yastıkta 7 çizgi olmalıdır. Yapraklılarda ise bu mesafe daha geniĢ olmalıdır. Bir yastıkta, 20 
– 24 cm mesafeli 5 çizgi uygun kabul edilir. Ekim çizgileri bastırılarak veya yarılarak açılır. 
Bastırılarak çizgi açımında ekim için daha elveriĢli Ģartlar oluĢur. Bunun için merdane ve 

çizgi tahtaları kullanılır. Bunlarda çizgiler eĢit derinlikte açılır. Yarılarak açılan çizgiler tarak 
ya da daha derin açılması gerektiğinde çapalardan faydalanılır (MeĢelerde bu Ģekilde 
yapılır.). Çoğunlukla katlamaya alınmıĢ ve çimlenme baĢlamıĢ olan birçok yapraklılarda 
ekim yarılarak açılan çizgilere yapılır.  

 

Ġster serpme ister çizgiye ekim yapılsın ekimden sonra sulamanın sık yapılması 
gerekir. BaĢlangıçta sabah ve akĢam yapılan sulama daha sonra günde bir kez olmak üzere 
yapılır. 2 – 4 haftada çimlenme gerçekleĢir. Bundan sonra fidelerin kültürel bakım iĢlemleri 
aksatılmadan yapılmalıdır. 

 

AĞAÇ TÜRÜ 
ÇĠMLENME 

YETENEĞĠ % 

EKĠLECEK TOHUM MĠKTARI 

Çizgi ekimi beher 
metre uzunluğa g 

Tam alan serpme ekimi 
beher m

2 
ye g 

Karaçam Çok iyi 2.5 – 4  

Sarıçam Çok iyi 1.5 – 3  

Kızılçam Ġyi 4 – 6  

Fıstıkçamı Ġyi 80 – 100  

Sahilçamı Ġyi 20 – 25  

Ladin  Ġyi 1.5 – 3.5  

Göknar Ġyi 10 – 20  

Sedir 60 6 – 12  

Servi Ġyi 1.5 – 2  

Kayın Ġyi 25 – 40  

MeĢe Ġyi 60 – 120  

DiĢbudak Ġyi 5 – 10 100 – 200 

Atkestanesi Ġyi 120 – 150  

Ceviz Ġyi 150 – 200  

Ihlamur Ġyi 6 – 10 100 – 200 

Akçaağaç Ġyi 5 – 15 100 – 200 

Akasya Ġyi 5 – 10  60 – 100 

Ġğde Ġyi 8 – 12  

Gürgen 65 10 – 15 100 – 200 

HuĢ 30 3 – 5 20 – 50 

Okaliptus Ġyi  20 – 35 

Tablo 2.3: Önemli ağaç türlerine ait ortalama ekim değerleri 

 
Normal Ģartlarda ekim yapıldıktan 2 – 4 hafta sonra çimlenme baĢlamaktadır. Yapılan 

gözlemler sonucu Servi ve Mazılar 18 – 25 günde Akçaağaç, Sedir, Göknar ve DiĢbudaklar 
20 – 30 günde, Çamlar genellikle 15 – 20 günde çimlenmektedir. 
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Fotoğraf 2.5: Çizgiye ekim 

 

2.4. Ekimlerin Korunması ve Bakımı 
 
Ekim yapıldıktan sonraki bir ay çok önemlidir. Bu dönemde iyi bakım fidelerimizin 

sağlıklı geliĢmesi ve istediğimiz adedi yakalama açısından gereklidir. Bunun için ekim 
yerlerimizi dıĢarıdan gelebilecek olumsuz etkilerden korumamız gerekir. Bu olumsuz 
koĢulları iki grup altında toplayabiliriz: 

 
 Anorganik etkilerden korunmak için 

 Ekim yerlerimizi Ģiddetli don, kuraklık ve sıcaktan korumalıyız. Bunun 
için dallardan ve bitkisel materyallerden yararlanarak siperlikler 
yapmalıyız.  

 Ekim yerleri Ģiddetli rüzgârlara karĢı rüzgârlıklarla korunmalıdır. 

 Ekim yüzeyinde oluĢabilecek kaymak tabakası kırılmalıdır. Bunun için 

küçük toprak iĢleme aletlerinden, kirpilerden yararlanılır.  

 ġiddetli yağmurdan ve selden kaynaklanan zararlarda ise ekim yerlerinin 
yeniden yenilenmesi gerekir. 

 

 Organik etkilerden korunmak için 

 
Bölgede bulunabilecek kuĢ, danaburnu ve mantarlara karĢı mücadeleyi gerektirir. 

KuĢlar için korkuluk, ürkütme tabancaları ve kuĢları kaçıran ilaçlarla tohumlar ilaçlanabilir. 
Ayrıca tohumları korumak için küçük tüneller altında ekim yerleri hazırlanabilir. 

Danaburnuna karĢı yine ilaçlama yapılabilir. Toprak sterilizasyonu sağlanabilir. 
 
Ekim yerlerinin korunması yanında bakımı da önemlidir. Toprak iĢleme mutlaka 

yapılmalıdır. Burada hem ot alınmıĢ olur hem de toprak gevĢetilir. Ot alma iĢlemi ilk 
zamanlarda sık sık yapılmalıdır. KıĢ mevsimi gelinceye kadar en az üç kez ot alma iĢlemi 
yapılmalıdır. Burada ot alma zamanı her zaman vaktinde yapılmalıdır. Aksi hâlde otların 
kökleri kuvvetlenir ve alma iĢlemi zorlaĢır. Ayrıca yabancı otlar tohuma yatarsa etrafa 

tohumlarını bırakarak daha çok yayılmalarına sebep olur. Unutulmamalıdır ki ot alma 
masraflı bir iĢtir.  
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Son yıllarda geliĢmiĢ ülkelerde fidanlıklarda otla mücadelede kimyasal yollara 
baĢvurulmaktadır. Türkiye’de de birçok fidanlık, bu yöntemi kullanmaktadır. Böylece 
zamandan, iĢçilikten tasarruf ve birim alanda daha fazla fidan verimi sağlanmıĢ olur.  

 

2.5. Fidanlıkta Repikaj 
 
Ekim yastıklarında sıkıĢık olarak geliĢen fidanlar, yeterli ıĢık alamadıklarından ve 

birbirleriyle rekabet ettiklerinden homojen bir geliĢme gösteremezler. Ġyi bir kök ve gövdeye 
sahip olamazlar. Zayıf geliĢim gösterirler. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla fidelerin 
belirli bir süre ekim yastıklarında kaldıktan sonra geliĢimlerinin daha iyi olması için baĢka 
bir yere dikilmesine repikaj (ĢaĢırtma) denir.  

 

 

Fotoğraf 2.6: Ekim yastığında repikaj için fide sökümü 

 
Fidelerin repikaj iĢlemi bizim amacımıza bağlı olarak saksıya, kasaya, poĢete, açık 

alanlarda yastıklara veya araziye yapılabilir.  
 
Repikaj iĢlemi masraflıdır. Fidanlık sahibi bu masraftan kurtulmak için bazı yöntemler 

geliĢtirmiĢtir. Bu iĢlemlerin baĢında seyreltme gelir. Ekim yastığında fazla ve sıkıĢık 
gördüğü (özellikle cılız ve sağlıksız fideler) bölgedeki bazı fideleri keserek ya da çıkararak 
seyreltme yapabilir. Burada sadece sıkıĢıklık giderilmiĢ olur. Fidenin saçak kök yapması 
teĢvik edilmiĢ olunmaz.  

 
Ġkinci bir uygulama ise kök kesimidir. Burada amaç saçak kök yapımını teĢvik 

etmektir. Ekimden sonraki 2. veya 3. ilkbahar, kökler 10 – 15 cm alttan kesilir. Küçük 
fidanlarda bel küreği ara ara batırılarak kesim yapılır. Burada da tam anlamıyla repikajın 
görevi sağlanmıĢ olunmaz.  
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2.5.1. Repikaj YaĢı 
 
Fidanlar genellikle bir veya iki yaĢında repikaja tâbi tutulur. Genel olarak Çam, Sedir, 

Servi, Mazı ve yapraklı ağaçlar bir yaĢında; Göknar, Ladin ise iki yaĢında repikaja alınır.  
 
Repikajda fidanlara verilecek aralıklar, yetiĢtirdiğimiz fidanların geliĢme ve 

Ģekillenmelerinde büyük ölçüde etkilidir. Sık dikim yapılırsa bitki sayısı artmasına karĢın 
geliĢim iyi olmaz. Ancak seyrek dikim yapıldığında hem geliĢim iyi olur hem de pazarlama 
daha kolay gerçekleĢir.  

 

 

  

Fotoğraf 2.7: Açık alanda dikim çukurlarının açılması 

 

YetiĢtireceğimiz fidanları arazimiz üzerinde dikim sıralarını kuzey-güney yönünde 
belirlemeliyiz. Bu Ģekilde fidanlarımız güneĢten daha iyi faydalanır.  

 

  

Fotoğraf 2.8: Açık alanda dikim çukurlarına bitki dikimi 
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2.5.2. Repikaj Zamanı 
 

Repikaj iĢlemi genellikle sonbaharda yapılır. Ancak ilkbaharda bitkilerimiz sürmeden 
de yapılabilir. Tomurcukların patlaması ve sürgün geliĢmesinin baĢlamasından sonra 
yapılacak repikajda baĢarı elde etmek güçtür. Burada önemli olan köklerin besin 
elementlerini en fazla depoladıkları ve bunu kullanmaya hazır oldukları zaman dilimidir. Bu 
zamanda yeni kök oluĢumu en yüksek seviyededir ki bu da Ģubat-mart aylarına denk 

gelmektedir.  
 

2.5.3. Repikaj Teknikleri 
 

Fidanlıklarda genelde üç repikaj yöntemi kullanılır. Bunlar: 
 
 Çukur repikaj: Arazi üzerinde ilk iĢ olarak ipler aracılığıyla fidan dikilecek 

yerler belirlenir. Plantuvar aracılığıyla yerleri açılır. Fidan bu açılan çukurlara 
dikilir. 

 Hendek repikaj: Arazide ipler yardımıyla dikim yerleri belirlenir. Ġp boyunca 
hendek açılır. Hendeğin içine dikeceğimiz fidanın kökleri yerleĢtirilir ve dikim 
yapılır. 

 Tüplü fidan repikajı: Bir ya da iki yaĢındaki dikim fidanları tüplere ĢaĢırtılır. 
Tüplerin yarısına gübreli toprak koyulur. Fidan yerleĢtirilir. Üzerine tekrar 
gübreli toprak koyulur. Tüpler fidanlıklarda bir vegetasyon dönemi geçirir. 
Daha sonra dikim polietilen kısım yırtılarak yapılır.  

 

2.6. Kaplı Fidan YetiĢtirme 
 

Kapta dikime hazır hâle gelen fidanlara kaplı fidan denir. Kaplı fidan üretimi modern 
üretim yöntemidir. Ġlk defa kaplı fidan yetiĢtiriciliği sıcak bölgelerde yapılmıĢtır. Ġlk 
zamanlarda tenekelere, konserve kutularına dikim yapılmıĢtır. Ancak bu kutular standart 

olmadıkları için çözüm aranmıĢ ve bu amaçla saksı ve poĢetler kullanılmıĢtır.  
 

 

Fotoğraf 2.9: Kaplı fidanların fidanlıktaki görünümü 
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Fidanlıklarda kaplı fidan yetiĢtirmek amacıyla birkaç aydan birkaç yıla kadar değiĢen 
sürelerde üretim yapılmaktadır. Böylece kısa sürede daha çabuk fidan yetiĢtiğinden 
ekonomik olarak döngüsü de daha çabuk olmaktadır. Bu iĢ fidanlıklarda ayrılan yer 
piyasanın isteğine, fidanın büyüklüğüne, kullanma amacına, iklim ve yetiĢtirme tekniğine 

göre değiĢim gösterir. Burada fidanlıklarda bulunan toprağın önemi yoktur. Çünkü özel 
olarak hazırlanan harçlar kaplara koyularak bitkiler buralarda yetiĢtirilmektedir.  

 
Özellikle arazinin ucuz olduğu yerlerde kaplı fidanları daha geniĢ aralıklarla alana 

yerleĢtirmek bitkilerimizin geliĢimi açısından avantaj sağlamaktadır.   
 

2.6.1. Kaplı Fidan YetiĢtirmenin Peyzaj ÇalıĢmalarındaki Yeri 
 
Kaplı fidanlar, peyzaj projelerinin uygulanmasında uygulama yapılacak alana kaplı 

olarak getirildikleri için dıĢ etkilerden (güneĢ, rüzgâr) zarar görmezler. Ayrıca burada çıplak 
köklü fidanlardaki gibi kökleri zarar görmediği için de geliĢimlerinde bir duraklama olmaz. 
Bu da kaplı fidanların her dönemde dikilmesini sağlamaktadır. O hâlde, üniform fidan 
üretimi ve uygulaması sağlamak için kaplı fidan kullanmak avantajlıdır.  

 

2.6.2. Kaplı Fidan Sahalarının Düzenlenmesi 
 
Kaplı fidan üretim alanlarının planlanmasında sulama, drenaj, materyal hazırlama, 

yetiĢtirme, fidanların yetiĢtirildiği kapların büyüklüğü, kültürel bakım ve maliyet konuları 
dikkate alınarak yapılmalıdır.  

 

   

Fotoğraf 2.10: Kaplı fidanların fidanlıkta düzenlenmesi 

 
Burada yapılacak ilk iĢ, arazimizin tesviyesi yapıldıktan sonra sulama tesisatını 

geçirmek olmalıdır. Drenajı yapılmalıdır. Daha sonra toprağın üzeri uygun olan malzeme ile 
kaplanmalıdır. Bugün iĢletmelerin çoğu toprak yüzünü kapatmakta jütü kullanmaktadır. 

Bunun yanında iri malzemeden oluĢmuĢ çakıl, kum da serebilmektedirler. Burada amaç 
fidanlıklarda yabancı ot kontrolünü sağlayabilmek ve aynı zamanda fidanların köklerinin 
aĢağılara gitmesini engellemektir.  

 
Zemin tesviyesi yapıldıktan sonra yastıklar belirlenir. Genellikle fidanlıklarda kaplı 

fidanların dizildiği yastıkların yastık geniĢliği 120 cm, yastık arası 50 cm’dir. Ama bu bizim 
kullanıĢ amacımıza göre değiĢebilir. Yastıkların düzenli olabilmesi için ip çekilerek yastıklar 

oluĢturulur. Fidanların yerleĢtirilmesi sırasında fidanların içinde bulundukları kapların 
büyüklüğü yastık boyutlarının farklı olmasına neden olabilir. Bunun için aynı kap 
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boyutundaki fidanların ancak fidanların alacağı büyüklük de dikkate alınarak aynı bölgede 
yetiĢtirilmeleri önerilir. 

 

2.6.3. Kaplı fidan YetiĢtirmede Kullanılan Kaplar 
 
Ülkemizde kap olarak ilk yıllarda tenekeler kullanılmaktaydı. Daha sonraları beton 

saksılar da kullanılmaya baĢlandı. Ancak hem teneke hem de beton saksılar çok kullanıĢlı 
olmadıkları için yerlerini polietilenden yapılan torbalara bıraktılar. Bu torbaların yanında 
mukavva kutular da kullanılmaya baĢlandı. Artık genellikle tüm iĢletmeler polietilen 
torbaları ya da plastikten yapılan saksıları kullanmaktadırlar. Gerek torbalarda gerekse 

saksılarda istenilen boyutlar bulunmaktadır. Bunların içerisinde üretim yapılmaktadır.  
Günümüzde kolaylık olması açısından torbaların ve saksıların altlarında delik 
bulunmaktadır. Kısaca tek tek ele alırsak fidanlıklarımızda kaplı fidan yetiĢtirmede 
kullanılan kaplar Ģunlardır: 

 
 Polietilen torbalar: Eskiden beri fidanlıklarda çok kullanılan kaplardır. Bugün 

için daha çok kamu ağaçlandırmalarına yönelik fazla boylandırılmayan, müĢteri 

açısından ekonomik sayılabilecek fiyatlarda satılan kitlesel fidan üretimlerinde 
kullanılmaktadır. Burada kullanılan polietilen torbaların boyutları 10 x 23 cm,  
16 x 25 cm, 18 x 30 cm, 25 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm olabilmektedir. 

 

 

 

Fotoğraf 2.11: Polietilen torbalarda fidan üretimi 

 
 Teneke, varil, bidon vb. kaplar:  Piyasada genellikle yağ, peynir tenekeleri  

(10 kg, 18 kg’lık) ve daha büyük ebattaki bidonlar genellikle boylu fidan 
yetiĢtiriciliği, peyzaj amaçlı fidan üretiminde kullanılmaktadır. Ancak teneke, 
bidon gibi kapların paslanması ve çürümesi sonucunda satıĢ sırasında kötü bir 
görüntü sergilemesi ve dikim sırasında kesim zorluğu gibi nedenlerle kullanımı 
giderek azalmaktadır. Ancak fazla özellik arz etmeyen ve pazarlanması 
sırasında alıcıya fazla ekonomik maliyet getirmeyen türler ve bunların yoğun 

olarak üretiminde tercih edilmektedir. 
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 Plastik ve toprak saksılar: Günümüzde boyut ve Ģekil bakımından çok çeĢitli 
olarak tüketicinin alımına sunulmuĢ saksılar, artık fidan üretiminde tercih edilen 
fidan üretim kabı konumuna gelmiĢ kap Ģeklidir. Özellikle tür itibariyle özellik 
arz eden ve boylu olarak pazarlanan fidanların üretiminde tercih edilmektedir. 

Saksı bedelinin teneke, torba gibi kaplara göre daha fazla olması nedeniyle 
fidan üretiminde bu yönde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kalınmaktadır. Ancak 
saksılı fidanlar, saksılı fidan üretiminde pazarlama sırasında daha özenli ve 
albenili görülmesi nedeniyle müĢteri tarafından daha kolay tercih edilmektedir.  

 

Fidanlıklarda belli bir boya kadar büyütülen fidan birkaç defa kap ebadı değiĢtirilerek 
repikaj yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan saksılar birkaç kez daha kullanılabilmekte, fidan 
repikajı sırasında iĢçilik tasarrufu sağlanmaktadır.  

 
Saksılı fidan için ayrıca yastık yapmaya gerek yoktur. Saksıların homojen yapıda 

olması nedeniyle sulamada karĢılaĢılacak sorunlar aza inmekte; kök yapısının daha sağlıklı 
olması sağlanmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 2.12: Saksılarda fidan üretimi 

 

 Özel amaca göre kaplar: Bu tip kapların firma yetkilisinin ve alıcının isteği 
doğrultusunda nasıl olacağına karar verilir. Bu kaplar daha çok fidanların 
topraktan sökümünden sonra kullanılır. Burada çuval veya jüt türü bir ürün 
kullanılırken bazen de sadece bu amaç için yapılmıĢ büyük saksılar (tahta veya 
plastik) kullanılır. 
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Fotoğraf 2.13: Söküm bir fidanın çuvala sarılması Resim 2.1: Büyük tahta saksı kullanımı 

 

2.6.4. Kullanılan YetiĢtirme Ortamları 
 
Kaplarda yetiĢtiricilik yapıldığında en önemli konu kapların içerisine konulacak 

bitkinin yetiĢtiği ortamdır. Ġyi ve kaliteli bir ortam kaplı fidan kalitesini çok yükseltir. Burada 
kullanılacak ortamın özellikleri; bitkinin dik kalmasını sağlamalı, su tutma kapasitesi yüksek 
olmalı, bitki için yararlı besin maddesi içermeli, bitkinin istediği pH değerine sahip olmalı ve 
iyi havalanabilir olmalıdır.  

 
Fidanlıklarda yetiĢtirme ortamı olarak toprak, kum, perlit, vermükulit, torf, yaprak 

çürüntüsü, orman toprağı, odun talaĢı kullanılmaktadır. Burada iĢletme için önemli olan 
bitkinin en uygun ortamını en ucuz maliyetle sağlamasıdır. Bu amaçla da iĢletmeler 
yetiĢtirme ortamlarını karıĢımlar hâlinde de hazırlayabilmektedirler. Fidanlıklarda 
kullanılacak yetiĢtirme ortamları kolay temin edilmeli ve ucuz olmalıdır. Nakli sırasında 
maliyeti çok olmamalıdır. Hastalık ve zararlılardan arındırılmıĢ olmalıdır.  

 

 

Fotoğraf 2.14: Fidanlıklarda yetiĢtirme ortamlarının hazırlanması 
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Fidanlıklarda bitkilerin yetiĢtirme ortamları ile köklendirme ve çimlendirme ortamları 
arasında farklılıklar vardır. Ülkemizde genellikle üretme ve yetiĢtirme ortamları karıĢık 
olarak kullanılmaktadır. KarıĢık yetiĢtirme ortamları, yetiĢtirilen bitki türlerine göre büyük 
ölçüde değiĢim gösterir. Genel olarak söylemek gerekirse asit karakterli yetiĢme ortamı 

isteyen türlerde yaprak çürüntüsü, kestane toprağı ve torf oranları yüksek tutulmalıdır.  
 
Saf ya da karıĢık hâlde bütün üretme ve yetiĢtirme ortamları üstü kapalı hangarlarda 

yani gölge alanlarda saklanmalıdır. Hangarlar seranın yakınında yer almalıdır. Kullanılacak 
harç mutlaka elenmelidir.  
 

 

Fotoğraf 2.15: Toprağın elenmesi 

 

2.7. Fidanlıklarda YaĢlı Fidan YetiĢtirme 
 
Büyük fidan yetiĢtirmede amaç türe ve türün geliĢme durumuna göre değiĢmekle 

birlikte geniĢ, dolgun ve gösteriĢli taç yapısına sahip bitkiler elde etmektir. Fidanlık sahipleri 
günümüzde peyzaj çalıĢmalarında kullanabilmek için büyük ve yaĢlı ağaç üretimi 
yapmaktadırlar. Burada en büyük problem zaman olarak uzun süre beklemek ve bitki 
büyüyünceye kadar burada o bitkiyi tutmaktır. Arazi ücretlerinin pahalı olduğu düĢünülürse 

bunun ne kadar önemli olduğu anlaĢılır. Ayrıca tecrübeli bir ekip de Ģarttır. ĠĢte bu yüzden 
genellikle büyük fidanlık sahipleri ancak yaĢlı fidan üretimi iĢine kalkıĢırlar. Ancak 
unutulmamalıdır ki büyük fidan yetiĢtirirciliği geniĢ büyütme alanları ve sermayesi olan 
iĢletmeler için çok kârlı bir yatırımdır. 

 
Fidanlıklarda yapılan çalıĢmalarda yetiĢtirilen ağaçların bakımı 5–10 yıl sürmektedir. 

Bu ağaçların boyu 12 metreyi bulmakta ve çok gösteriĢli olmaktadır. ĠĢletmeler fidanı bu 

duruma getirinceye kadar 3 – 5 kez repikaj iĢlemi yapmaktadırlar. Eğer repikaj iĢlemi 
yapılmazsa söküm iĢlemi yapılırken fidanın köklerinin büyük kısmı toprakta kalır. Ağacımız 
az bir kökle sökülmüĢ olur. Yeni dikildiği yerde terleme sonucu çok su kaybedecektir. Oysa 
fidanlıklarda yapılan her repikaj iĢlemi fidanımızın geniĢ bir kök oluĢturmasını önlemekte ve 
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hatta saçak kök oluĢumunu teĢvik etmektedir. Böylece taĢındığı toprağın içerisinde kendi 
yaĢamsal faaliyetini sürdürecek kadar köklere sahip olacaktır.  

 
Yapılan araĢtırmalar sonucunda bir bitkinin her repikaj iĢleminde köklerinin % 10’luk 

kısmı kesilirken bitkinin daha sonraki yaĢamsal aktivitesini sağlamak için % 25’lik kök 
hacmine sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

 

 

Fotoğraf 2.16: SatıĢa gelmiĢ bir fidan 

 
Bitkiler istenilen form ve büyüklüğe geldiğinde üst tacı besleyecek mümkün olan en 

küçük hacimdeki toprakla çıkarılıp dağılmaması için sarılarak veya büyük saksılara alınarak 

piyasada yüksek fiyatla satıĢa sunulmaktadır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fidanlık iĢletmesinde üretim planı 
yapınız. 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 

 Üreteceğiniz bitkinin ekim ve dikim 
zamanını tespit ediniz. 

 Bitkilerin tohum tutma zamanlarını 

öğreniniz. 

 Tohumun nasıl elde edildiğini ve nasıl 
korunduğunu öğreniniz. 

 Ekim yöntemlerini araĢtırarak size uygun 
olanı belirleyiniz. 

 Ekim sırasında sık ekim yapmaktan 

kaçınınız. 

 Ekim sonrası fideleri koruyunuz. 

 Ekim sonrası fidelerin bakımını yapınız. 

 Repikaj iĢlemini doğru yapınız. 

 Repikaj zamanını kaçırmayınız. 

 Köklerin ve bitkinin zedelenmemesine 
dikkat ediniz. 

 Repikaj sonrası bakım iĢlemlerini özenle 
yapınız. 

 Ekim sonrası büyüyen fidanlarınızı kaba 

alınız. 

 Kaba aldığınız fidanların yerini 
ayarlayınız. 

 Fidanları dizeceğiniz yerin altına çakıl, 
jüt gibi örtü malzemesi koyunuz. 

 Burada sulama sistemlerini ve drenaj 

sistemlerini yapınız. 

 YetiĢtirdiğiniz fidanları uygun kaba 
koyunuz. 

 Kaba alınan bitkileri uygun toprak 
harçlarına dikmeye özen gösteriniz. 

 YaĢlı fidan yetiĢtirme tekniklerini 
uygulayınız. 

 Uygun zamanda araziden söküm yapınız. 

 Söküm sonrası fidanlarınızın köklerini 

koruyunuz. 

 Fidanlarınızın rutubetini kaybetmesine 
olanak vermeyiniz. 

 Söküm yaptığınız fidanlarınızı uygun bir 
ortama yerleĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ  
 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda ekim 

yastığındaki fidenin araziye repikajını yapınız. YapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı aĢağıdaki 
ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ekim yastığının yanına gittiniz mi?   

2. Repikaj zamanını doğru tespit ettiniz mi?   

3. Repikaj için gerekli olan aletleri getirdiniz mi?   

4. Repikaj yaparken köklerin zedelenmemesine dikkat ettiniz 
mi? 

  

5. Fidelerinizi boylandırıp sınıflandırdınız mı?   

6. Fideleri gölge bir yere taĢıdınız mı?   

7. Fidelerin sularını kaybetmemesine özen gösterdiniz mi?   

8. Arazide fideleri dikeceğiniz yeri belirlediniz mi?   

9. Fideleri yerlerine yerleĢtirip derin dikimden kaçındınız mı?   

10. Can suyu verdiniz mi?   

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Hayır Ģeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise 

ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
 

AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete 

iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 
1. Ekim iĢlemi için toplanan tohumlar, en kısa zamanda bulundukları………………ya da 

…………………..içerisinden çıkarılmalıdır. 
 

2. Etli olan meyveler……………………., parçalanarak meyve etinden tohum ayrılır.  
 

3. Toplanan tohumlar……………………………………………karĢı ilaçlanmalıdır.  
 

4. Tohumlarını …………………………döken bitkilerin tohum ekimleri genellikle 
sonbaharda yapılmalıdır.  
 

5. Bitkilerimizden elde ettiğimiz tohumların çimlenme engeli yoksa …………………….. 
ekilmesi gerekir. 
 

6. Fidanlıklarda ekim yöntemi olarak……………………ve……………….ekim olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 
 

7. Fidelerin belirli bir süre ekim yastıklarında kaldıktan sonra geliĢimlerinin daha iyi 
olması için baĢka bir yere dikilmesine……………………………….denir.  
 

8. Repikaj iĢlemi genellikle …………………………yapılır. 
 

9. Fidanlıklarda genelde ………………………,…………………., …………….  olmak 
üzere üç tip repikaj yöntemi kullanılır. 
 

10. Fidanlıklarda yapılan çalıĢmalarda yetiĢtirilen ağaçların bakımı…………………. yıl 
sürmektedir.  
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen 

doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
 

Fidanlıkta yetiĢtirilen ürünleri değerlendirebileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 

 Fidanlıklarda büyük ağaçların sökümü sonrasında neler yapıldığını araĢtırınız. 

 

3. FĠDANLIK ÜRÜNLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

3.1. Fidanlık Envanteri ve Sökümü 
 
Envanter; belirli bir tarih aralığında borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve 

değerlerinin sayım, kontrol ve düzeltmeler yapılarak saptanmasıdır. Envanter çıkarmak bir 
iĢletmenin neyi ne zaman üreteceğini, ne kadar malzeme gideceğinin saptamakta kolaylık 
sağlar.  

 

Bu doğrultuda ürünün fiyatını belirlemede ve ne kadar yıl içerisinde kazanç 
sağlayabileceğimiz konusunda bize yardımcı olur. Örneğin kendimize aĢağıdaki gibi tablolar 
oluĢturabiliriz: 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ĠġLETME ENVANTER FORMU 

ARAZĠ VARLIĞI (Dekar) 
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Tarlada 
dikili fidan  

            

Ekim 
yastığındaki 
fide  

            

Fidelik             

Kaplı fidan              

SatıĢa hazır 
fidan 

            

TOPLAM             

 
BĠNA, MAKĠNE VE DĠĞER ARAÇ GEREÇ VARLIĞI 

 

B
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A
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A
R

L
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Cinsi 
Miktarı 

(Adet) 
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ĠĞ
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R
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R

A
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K
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E

 

V
A

R
L

IĞ
I 

Cinsi Miktarı (Adet) 

Ev  Traktör  

Ofis  Pulluk  

Yemekhane  Mibzer  

Toprak Hangarı  Römork  

Dikim Yeri  Diskaro  

Depo  Tırmık  

Hangar  Kültivatör  

Sundurma  Pülverizatör  

Garaj  Motopomp  

Gübrelik  Sulama sis.  

Diğerleri  Diğerleri  
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BĠTKĠSEL ÜRÜNLERĠN EKĠLĠġ VE ÜRETĠM MĠKTARLARI 

 

Ürünün ÇeĢidi 
Üretim Alanı (Dekar) Üretim Miktarı (Adet) 

Açık Kapalı Açık Kapalı 

     

     

     

     

     

     

TOPLAM     

 
KULLANILAN GĠRDĠLER 

 

Cinsi ÇeĢidi Miktarı 

   

   

   

   

   

   

   

Tablo 3.1: Bir iĢletme için oluĢabilecek basit envanter formu  

 

Düzenli bir fidanlık iĢletmesinin envanteri çıkarılırken gerek bitkilerin gerekse de 
ekipmanların ve malzemelerin birlikte düĢünülmesi gerekir. ĠĢletmeye giren tüm malzemeler 
sayılır. Bunlardan ne kadarı kullanılmıĢ ise belirlenir. Bu Ģekilde iĢletmenin bünyesinde 
hangi malzemeden ne kadar var olduğu tespit edilir.  

 

3.1.1. Fidan Envanteri 
 
Bir iĢletme için en önemli konu elinde hangi bitkiden ne kadar var olduğunu bilmektir. 

Eğer elindeki bitkilerin sayısını bilemezse müĢteri ile karĢı karĢıya geldiğinde zor anlar 
yaĢayabilir. Bu nedenle genellikle fidanlıklarda satıĢ öncesi bitki stok sayısı belirlenmelidir.  

 
Elimizdeki bitki sayısını belirlediğimizde satıĢ hedefimizi belirler ve yaklaĢık olarak 

iĢletmemize ne kadar maddi olanak sağlayacağını tahmin edebiliriz. 
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3.1.2. Söküm 
 
Repikaja tabi tutulan fidanların fidanlık parsellerine daha geniĢ aralıklarla dikilmek 

için sökülmelerinin yanında, satıĢa gelmiĢ fidanların satıĢı için de söküm yapılır.  
 

 

Fotoğraf 3.1: Çıplak köklü fide sökümü 

 
Söküm çıplak köklü ya da topraklı olarak yapılabilir. Çıplak köklü sökümlerde daha 

dikkatli olunmalıdır. Çünkü fidanın kök kısmında toprak yoktur. Bu durumda fidanın en 
hassas olduğu yer kökleridir. Kökler çıplak olduğu için kuru havada kurur ve hatta ölebilir. 

Ayrıca dıĢ koĢullardan daha çok etkilenecekleri için kolaylıkla kopabilir.  
 
Çıplak köklü fidan sökümleri yaparken küçük fidanlarda çatal beller ya da özel söküm 

belleri kullanılır. Söküm belleri toprağı alttan kaldırarak köklerin toprakla bağlantısını 
keserek köklerin zarar görmeden sökümünü sağlar. Elle rahatlıkla bulundukları ortamdan 
alınabilir hâle gelirler. Ülkemizde genellikle bel kürekleriyle söküm yapılmaktadır.  

 

Ġlk önce fidanın kökleri bel küreği yardımıyla kesilir. Sonra topraktan ayrılması 
sağlanır. Burada kökler çok zedelenir. Fidanın bundan sonraki geliĢme Ģansı azalmıĢ olur.  

 
Söküm iĢlemi eğer büyük fidanlarda yapılacaksa söküm yapılmadan en az bir yıl önce 

bazı ön iĢlemlerin yapılması gerekir. Sökümün buradaki amacı bitkimizi satıĢa sunmak ve 
fidanın naklini gerçekleĢtirmektir. Fidanların nakil için hazırlanması, fidanların bundan 
sonraki yaĢamları bakımından önemlidir.  

 

Fidanlıklarda kök terbiyesi yapılmıĢ büyük ağaçlar, kılcal ve saçak köklerce zengin 
kompakt bir kök sistemine sahip olduğu için nakil ve dikimde fidanlık menĢeli olmayan 
diğer büyük ağaçlardan daha emin sonuç verirler.  

 
Genç ve küçük topraktan sökülecek ağaçların nakle hazırlanmasında ilk olarak serbest 

büyüyen dalları ile kök sistemi yapısını dengelemekle iĢe baĢlanmalıdır. Besin maddesi fazla 
olduğu için kökler geniĢ alanda yayılır ve kılcal kök pek oluĢmaz. Böyle bir durumda 

herhangi bir iĢlem uygulanmazsa kök / taç dengesinde problemler olabileceği için kurumalar 
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söz konusu olur. Bu durumu ortadan kaldırmak için ağaç sökümünden birkaç yıl önce kök 
budaması yapılmalıdır. Burada sökümden 1 – 2 yıl önce köklerin kök faaliyeti baĢlamadan 
önce ağaç büyüklüğüne göre örneğin küçük ağaçlarda 25 – 30 cm yarıçapta olmak üzere, 
çizilen daire çevresi üzerinde keskin bir bel küreği yardımıyla kökler kesilir. Bitki sıkı bir 

kök oluĢturmaya zorlanır. Böylece söküm sırasında oluĢabilecek problemler en aza inmiĢ 
olur.  

 

 

Resim 3.1: Büyük ağaçlarda kök budaması (Bir boĢ bir dolu kazılmalı)  

 

Fidanlığımızdaki ağaçlar daha büyük bir yapıda ise o zaman daha kapsamlı bir kök 
budaması yapılmalıdır. Bunun için nakilden bir yıl evvel ağacın tepesi kuvvetli budanır.  
Ağacın çevresinde 40 cm kadar geniĢlikte dört köĢe veya yuvarlak bir hendek açılır. Hendek 

derinliğinin bütün yan kökleri kavrayacak derinlikte olması gerekir. Hendek kenarlarında 
ortaya çıkan bütün kökler düz ve parlak bir kesit bırakacak Ģekilde kesilir. 1 cm’den kalın 
kök kesitlerine ağaç macunu sürülür. Ağacın yeni besleyici kökler oluĢturması için açılan 
hendek kompost vb. organik materyal, yanmıĢ gübre ve iyi nitelikli hafifçe üst toprakla 
doldurulur ve bolca sulanır. O vejetasyon devresi kesilmiĢ olan köklerden çok sayıda ince ve 
sık kılcal kökler oluĢur. Bu kökler toprak kitlesini daha fazla birbirine bağladığı gibi ağacın 
tutma emniyetini de büyük ölçüde artırır.  

 

Hendek, büyük ağaçlarda çepeçevre bütünü ile bir yıl içinde kazılıp doldurulmaz. 
Hendek kazma ve doldurma iĢi ağacın çevresinde bir boĢ bir dolu olacak Ģekilde 
yapılmalıdır. Böylece budama iĢlemi iki yıla yayılmıĢ olur. Burada yan ve kılcal kök 
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geliĢimi, çıkacak kök toprağın içinde oluĢmaya zorladığı için kökü saran toprak kitlesi 
zenginleĢen kök sistemi ile daha iyi tutulur ve çıkarılırken söküm kök bakımından daha 
emniyetle yapılmıĢ olur.  

 

Büyük ağaç veya nakle hassas türlerin veya toprak koĢulları ve diğer faktörler 
dolayısıyla daha fazla özen gereken ağaçların nakle hazırlanmasında ön hazırlık olarak bir 
yıldan daha fazla zamana gereksinim vardır. Burada yine hendek açılır. Ancak bir yılda 
kazılıp hemen doldurulmaz. Yarısı birinci yılda ve yarısı da gelecek yılda yapılır.  

 

  

Fotoğraf 3.2: Çıplak köklü fidan sökümü 

 
Söküm iĢlemi toprağın çok kuru olmadığı bir dönemde yapılmalıdır. Eğer toprağımız 

çok kuru ise mutlaka birkaç gün önceden sulanmalıdır. Söküm sırasında hava çok güneĢli, 
rüzgârlı ya da çok soğuk olmamalıdır.  

 

  

Fotoğraf 3.3: Çıplak köklü fidanların söküm sonrası demetlenmesi 

 
Söküm, fidanlıklarda sonbaharda yapılır. Fidanlar bu dönemde odunlaĢır ve sertleĢir. 

Söküm iĢi ilkbahara kadar devam eder. Burada dikkat edilecek konu bitki uyanmadan söküm 
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iĢlemi bitirilmiĢ olmalıdır. Ayrıca söküm yapıldıktan sonra en kısa zamanda fidan yerine 
dikilmeli ya da kaba alınmalıdır.  

 

  

  

  

Fotoğraf 3.4: Topraklı olarak fidan sökümü 

 

Söküm iĢlemi tamamlandıktan sonra mutlaka bitkilerimize iyi bakmamız gerekir. Aksi 

hâlde yıllarca verdiğimiz tüm emek boĢa gider. Bu yüzden söküm yapılan fidanlar uygun 
kaplara alınmalı ve satıĢa kadar iyi bir bakım yapılmalıdır. Eğer satıĢa daha zaman varsa ve 
gerekiyorsa söküm hâlindeki fidanlarımızı serada tutmalıyız. 
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Fotoğraf 3.5: Topraklı olarak sökümü yapılan fidanların serada bakımı 

 
Söküm yapılan fidanlar hemen uygulama yapılacak yere gönderilecekse o zaman 

kökleri güzelce ambalajlanmalı ve üst kısımları yani dallarının olduğu kısım folyo ya  da iple 
bağlanmalıdır. Bu Ģekilde hazırlanmıĢ fidanların nakli daha kolay olur. Ayrıca nakil sırasında 
fidanlarımız zedelenmemiĢ olur.  

 

  

Fotoğraf 3.6: Topraklı olarak sökümü yapılan fidanların nakil için hazırlanması 
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3.1.3. Fidanların Kaliteye Göre Sınıflandırılması 
 
Açık tohumlu bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler ne formda olursa olsun hepsi kendi 

aralarında sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırma birçok kategoriye göre yapılabilir. Bitkilerin 
kalite bakımından sınıflandırılmasında bitkinin gövde kalınlığı, boyu, yaĢı, taç geniĢliği gibi 
ölçütlere bakılmaktadır. Ülkemizde fidanların yaĢına ve boyuna göre sınıflandırma yapılır ve 
satıĢa sunulur.  

 

Resim 3.2: Türk standartlarının esas aldığı kavramlara göre bir fidanın genel görünümü  

 
Fidanlar ekim yastıklarında yetiĢip repikaja alınırsa yani bir vejetasyon dönemini ekim 

yastıklarında geçirmiĢlerse 1 + 0; iki vejetasyon dönemi ekim yastıklarında geçirmiĢlerse 2 + 
0 gibi adlandırılır. Bunun yanında bir yıl ekim yastığında daha sonra repikaja alınıp bir yıl  da 
repikaja alındığı ortamda kalmıĢsa 1 + 1; bir yıl ekim yastığında iki yıl repikaj ortamında 
kalmıĢ ise 1 + 2 Ģeklinde adlandırılır. Örneğin 2 +2 + 3 Ģeklindeki bir ifadeden bitkimizin 

yedi yaĢında olduğunu, iki yıl ekim yastığında, iki yıl repikajda ve üç yıl  da bulunduğu 
ortamda olduğunu anlamaktayız.  
 



 

 51 

 

Resim 3.3: Türk standartlarında yer alan topraksız, topraklı ve kaplı fidan Ģekilleri 

 

 1. Topraksız fidan 

 2. Topraklı fidan 

 3. Kaplı fidan 

 A. Yapraklı ağaç türlerinde 

 B. Ġğne yapraklı ağaç türlerinde 

 
Fidanlar büyüklüklerine ve boylarına göre de sınıflandırılır. Fidanlar büyüklüklerine, 

iriliklerine göre satılır. Fidanlar büyüklüklerine göre fide, küçük fidan, büyük fidan diye 

ayrılır. Birkaç aylık fidanlara fide veya fidecik denir. Bir, iki ve üç yaĢındaki fidanlara küçük 
fidan ve bu yaĢtan daha büyük olanlara ise büyük fidan adı verilir. Ancak fidanların boylu 
olması bir fidan için tek baĢına yeterli bir nitelik sayılmaz. AĢırı derecede boylanmıĢ fakat 
kök / gövde oranı dengesiz bir boylu fidan birçok durumda baĢarı olanağı çok zayıf bir birey 
oluĢturur.  
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Resim 3.4: Standart fidan tipleri 

 
Bugün ülkemizde genel amaçlı kullanımlar, ağaçlandırma ve fidanlıklar için yapraklı 

orman ağaçları fidan standartları, iğne yapraklı ağaç fidan standartları ve kavak fidanları 
standartları olmak üzere yürürlükte olan 3 TSE standardının dıĢında son zamanlarda Ģehir içi 
yol ve meydan ağaçlandırma kuralları adı altında standartlar oluĢmuĢtur.  

 
TSE yapraklı orman ağaçları standardında yapraklı ağaç fidanları, çıplak köklü ve 

kaplı olmak üzere iki gruba ayırmıĢtır. Çıplak köklü fidanlar ayrıca kendi aralarında 
ĢaĢırtılmıĢ veya ĢaĢırtılmamıĢ olarak ikiye ayrılır.  

 
Sınıflandırılması yapılmıĢ tüm fidanların mutlaka köklerinin ve gövdelerinin 

zedelenmemiĢ olmasına dikkat etmeliyiz. Fidanların kaliteli olup olmadığına karar verirken 
incelediğimiz fidanların; 

 

 YaĢına uygun büyüklükte olmasına, 

 Kuvvetli geliĢim göstermesine, 

 Zarara uğramamıĢ olmasına, 

 Üzerinde hastalık veya zararlı belirtisi olmamasına, 

 Bitkinin kendine has görünüm, koku ve biçimde olmasına, 

 Suyunu kaybetmemiĢ olmasına, 

 Kök/ gövde oranının orantılı olmasına, 



 

 53 

 Köklerin ambalajlanması sırasında açıklık olmamasına,  

 Gövdenin tür özelliğine uygun geliĢmiĢ olmasına dikkat edilmelidir.  

 

TÜRLER SINIF 
EN AZ 

BOY 

BOYLARA GÖRE EN AZ KÖK BOĞAZI ÇAPI 

(mm) 

20 30 40 50 75 100 150 200 

MeĢe 
I 

II 

30 

20 

 

3 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

10 

8 
  

Kestane 

Kayın 

I 

II 

30 

20 
2 

4 

3 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 
  

Yalancı Akasya 
I 

II 

50 

30 
 

 

4 

 

5 

7 

6 

8 

7 

10 

8 

12 

10 

15 

12 

DiĢbudak 

Akçaağaç 

Karaağaç 

I 

II 

40 

20 
3 4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

10 

8 

12 

10 

15 

12 

Kızılağaç 
I 
II 

50 
30 

 3 4 
6 
5 

8 
7 

10 
9 

13 
11 

16 
14 

Çınar 

HuĢ 

Ihlamur 

I 

II 

30 

20 
3 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

9 

7 

11 

9 

13 

11 

15 

13 

Ceviz 
I 

II 

30 

20 
6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

12 

11 

15 

13 
  

Kokarağaç 

Patlangaç 

I 

II 

40 

20 
3 4 

6 

5 

7 

6 

9 

7 

11 

9 

13 

11 

16 

13 

Kıbrıs akasyası 

Söğüt 

I 

II 

50 

40 
  3 

5 

4 

6 

5 

8 

6 

10 

8 

13 

10 

Atkestanesi 

Katalpa 

I 

II 

30 

20 
3 

5 

4 

7 

6 

9 

8 

11 

10 

13 

12 

16 

12 
 

Badem 

Mahlep 

I 

II 

50 

30 
 4 5 

7 

6 

8 

7 

10 

8 
  

Tablo 3.2: TSE’nin yapraklı çıplak köklü fidanların sınıflara göre çap ve boyları 

 
Fidanların standartları belirlenirken ülkelerin kültürlerine göre değiĢiklik gösterebilir. 

Örneğin ABD’de yaprağını döken ağaçların standardizasyonunu belirlerken ağacın dip 
kısmından 15 cm yükseklikteki çapı önemlidir. Buna göre ağaçları standart ağaçlar, yavaĢ 
büyüyen ağaçlar, küçük piramit formlu ağaçlar ve küçük dağınık formlu ağaçlar olmak üzere 
ayırt etmiĢlerdir. Bunun yanında gülleri ve çalıları boylarına, gövde veya dip sürgün sayısına 
göre ayırt etmiĢlerdir. 
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Resim 3.5: Yapraklarını döken çalıların boyutlandırılması (60 cm kadar boy) 

6 sürgünlü, 4 sürgünlü, 3 sürgünlü, 2 sürgünlü, tek gövdeli, kalın kök boğazlı 

 
Bugün ülkemizde çeĢitli süs bitkileri için yayınlanmıĢ bir standart yoktur. Ancak 

fidanların yaĢ, boy ve gördükleri iĢlem kategorisine göre sınıflandırılmaları yanında sağlık 
kontrolleri de önemlidir. Ayrıca fidanların kök muayenesi yapılır. Fidanın yan, saçak ve 
kılcal köklerce zenginliği yanında kök boğazı kalınlığı, tazeliği ve düzgünlüğüne de bakılır. 

 

3.2. Fidanlıklarda Ambalaj ve Pazarlama 
 
Ambalaj; ürünleri dıĢ etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak taĢıma, depolama, 

dağıtım, tanıtım ve pazarlama iĢlemlerini kolaylaĢtıran metal, kağıt, karton, cam, plastik, 
kumaĢ vb. malzemelerden yapılmıĢ dıĢ örtülerdir. Kısaca ambalaj,  içerisinde ürün bulunan 
koruyucudur. Ürünü çarpma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Ambalaj ürünün 

tüketiciye en ekonomik yolla ulaĢmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. 
 
Pazarlama ise insanların gereksinimlerini, değiĢimlerini yakalayıp onlar doğrultusunda 

ürün oluĢturmaktan hedef kitleye ulaĢtırılmasına kadar uzanan uygulamaları kapsayan 
süreçtir. O hâlde pazarlama, üretimden sonra değil, üretimden önce baĢlayıp üretim 
sırasında, satıĢ öncesi, satıĢ anı ve satıĢ sonrasında da devam eden bir eylemdir.  
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Günümüzde çağdaĢ pazarlamanın amacı, hedef tüketici ve müĢterilerin istek ve 
gereksinimlerini tatmin ederek kâr sağlamaktır.  

 

3.2.1. Fidanlarda Gömü ve Depolama 
 
Dikilecek fidanların sökümden dikime kadar taze muhafaza edilmeleri oldukça 

önemlidir. Bu nedenle dikim çalıĢmaları 3 – 4 günden fazla gecikecekse fidanların serin ve 
gölge bir yerde kazılan hendeklerde, gevĢetilmiĢ demetler hâlinde bekletilmesi gerekir. Bu 
iĢleme gömü denir. Gömü yeri dikim alanının yakınında, rüzgâr ve güneĢe karĢı korunaklı 
olmalıdır. Burada toprak yüzeyi yabancı otlardan temizlenmeli ve toprak düz, taze, hafif ve 

süzek bir yapıya sahip olmalıdır. Gömünün yapıldığı yer fidanlığımızın satıĢ bölgesine yakın 
bir yerde olmalıdır. 

 
Küçük fidanlar gömüye alınırken toprakta gömüye alınacak fidanlara yetecek kadar 

bir hendek açılır. Açılan bu hendeğin geniĢlik ve derinliği, gömüye alınacak fidanların kök 
büyüklüğüne göre ayarlanır. Burada gerekli görülürse fidanlara kök ve tepe budaması yapılır. 
Fidanlıkta sökülen ve uygulama alanına nakledilecek olan fidanların kökleri uzundur. Bu 

kökler kısaltılmazlarsa dikimde katlanır ve kök geliĢimi güçleĢir. Kesilen köklerde oluĢan 
yeni kesim yüzeyleri zengin kök oluĢumunu sağlar. Ayrıca yaralanmıĢ ve kısmen kopmuĢ 
olan kökler de bu sayede budanmıĢ olur. Kısaca söylemek gerekirse budama en uygun, 
fidanları gömüye alırken yapılır. Bu sayede gömüden alınan fidanlar doğrudan dikim yerine 
nakledilebilir. 

 
Hendeğin toprak yığılı bulunan tarafındaki hafif eğimli yan duvarı kenarına, kökleri 

ıslatılan fidan demetleri fazla kalın olmayan bir sıra hâlinde aralıklı olarak yerleĢtirilir. 

Açılan hendeğe yaslanmıĢ bulunan fidanların kökleri kürek veya belle, hendeğin karĢı 
tarafından alınan toprakla örtülür. Toprak, köklere ve gövdelerin alt kısımlarına doğru yayılır 
ve parmakla sıkıĢtırılır. Daha sonra fidanlar tepelerinden tutularak hendeğin ortasına doğru 
çekilir ve hendekte boĢluk kalmaması için üzeri her taraftan ayakla sıkıĢtırılır. Fidanların 
gömüye alınacakları toprak kuruysa, fidanlar gömülür gömülmez sulanmalıdır.  

 
Hassas fidanlar ise üstü kapalı yerlerde gömüye alınmalıdır. Hendekleme iĢleminde 

genellikle her sıraya belirli tür, yaĢ ve sayıda fidan koyularak kullanım kolaylaĢır. 
 



 

 56 

 
Fotoğraf 3.7: Çıplak köklü fidanların gömü için hazırlanması 

 
Fidanların gömüye alınmalarındaki amaç, geçici olarak nemli toprak içinde 

bulundurmak suretiyle köklerin kurumasının önlenmesidir. Yapraklı fidanlar ilkbaharda 
dikileceklerse sonbaharda gömüye alınabilir. Yapraklarını dökmüĢ bulunan bazı türlere ait 

fidanlar, üstleri tamamıyla toprak örtülerek gömüye alınabilir. Ġğne yapraklı fidanlar için 
gömü önerilmez. Bu bitkiler ancak zorunlu hâllerde kısa bir süre için (maksimum bir hafta) 
gömüde kalabilir. Gömüde toprak üstü kısımların doğrudan güneĢ ıĢığına maruz 
kalmamasına dikkat edilmelidir.  

 

  

Fotoğraf 3.8: Gömüye alınmıĢ fidanlar 

 
Dikimden önce uzun bir süre bekletilmesi gereken fidanlar için gömü yerine soğuk 

hava depolarında saklama önerilir. Soğuk hava depolarında saklamalarda ise 1 – 2 0 C’de ve 
nemin % 90 civarında olması istenir. Saklama süresi uzadıkça rutubetin dikkatli kontrol 
edilmesi gerekir. Rutubet yüksek oranda tutulmalıdır. Hatta fidanların üzerine su 
püskürtülerek rutubet arttırılmalıdır.  
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Fotoğraf 3.9: Soğuk hava depolarına alınmıĢ fidanlar 

 
Soğuk hava deposunda fidanlar demetler hâlinde yanyana istiflenir. Kökler toprakla 

örtülmez. DıĢ ülkelerde fidanlar plastik torbalar içinde saklanır. Soğuk hava depolarına 

fidanlar koyulmadan önce % 2’lik formalin ile ilaçlanmalıdır. Bu iĢlem dezenfeksiyonu 
sağlamaktadır. Buraya koyulan fidanlar sürmeden saklanabildiği için dikim mevsiminin 
uzatılmıĢ olmasını sağlamaktadır. Ayrıca fidanların sürmesini engellemek amacıyla piyasada 
bazı maddeler bulunmakta ve bunlar fidanlara püskürtülebilmektedir. 

 

3.2.2. Fidanların Ambalajlanması 
 
YetiĢtirdiğimiz fidanlar, güzelce ambalajlandıktan sonra gideceği yere sevki 

yapılmalıdır. Ambalaj, fidanları her türlü dıĢ etkiden korumak için yapılır. Ambalaj yaparken 
fidanın gideceği mesafe, fidan adedi, fidanın yaĢı ve topraklı ya da topraksız oluĢu gibi 
etmenlere dikkat etmeliyiz. Ġklim koĢullarını her zaman göz önünde bulundurmalıyız.  

 
Çıplak köklü fidanlar 500, 1000, 2000’lik demetler hâline getirilir. Islak yosun veya 

testere talaĢı bulunan çuval alınır. Fidanların kökleri karĢılıklı gelecek Ģekilde kat kat 

hazırlanır. Bu çuvala yerleĢtirilir ve sıkıca bağlanır.  
 
Çıplak köklü küçük fidanlar plastik torbalara koyulur. Fidanlar demetlenir ve torbalara 

yerleĢtirilir. Ancak torbalar serin ve gölge yerde (dikime kadar) tutulmalıdır.  
 
Fidanlar topraklı veya çıplak köklü olarak sandıklarda tutulabilir. Sandıklar aralıklı 

tahtalardan yapılmalıdır.  

 
Küçük fidanlar toprağı ile saklanacağı zaman bezlere ayrı ayrı sarılarak ve 

tepelerinden telle bağlanarak da ambalajlanabilir.  
 

3.2.3. Fidanların Pazarlanması ve Nakliye  
 

Fidanlıklarda üretilen fidanlar ister tohumdan isterse vegetatif yoldan üretilmiĢ 
olsunlar köklerin örtülü veya örtüsüz oluĢuna göre üçe ayrılırlar. Bunlar: 
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 Çıplak köklü fidanlar: Yeterli miktarda kökleri ile sökülmüĢ olup kökleri 
toprak içinde olmayan ve kökleri toprakla örtülü olmayan fidanlardır. Bu tip 
fidanlar daha ucuzdur. Ancak iyi bakım gerektirir ve dikim baĢarısı düĢüktür.  

Çıplak köklü fidanlar bazen de gövdelerinden kesilerek büyütülürler. Bu 
uygulama daha çok kavak, söğütte sıkça yapılır. Bu tip fidanlara gövdesiz fidan 
adı verilir. Burada fidan bir yaĢında iken gövde kök boğazından kesilir. Böylece 
bir yaĢında fidan köklü çelik olarak satılır. Bu fidanların kökleri kuvvetli 
oldukları için kuvvetli geliĢim gösterirler. 
 

 Topraklı fidanlar: Bunlar kökleri toprağıyla çıkarılarak saz, çuval, naylon vb. 
materyalle sarılarak satıĢa arz edilen fidanlardır. Bu fidanlar çıplak köklü 
fidanlardan daha pahalı olmakla beraber peyzaj uygulamalarında baĢarı Ģansı 
büyük ve geliĢme hızları çok yüksektir.  

 

 

Resim 3.6: Standart genç fidan tipleri 

 
Fidanlık sahipleri üretimini yaptıkları fidanları ya toptan ya da perakende olarak 

satarlar. Toptan satıĢ fidanlık sahipleri için daha avantajlıdır. Çünkü elemanları bir müĢteri 
için saatlerce uğraĢmak durumunda kalmaz. Perakende müĢterileri hemen bitki beğenemez 
ve kararsızdır. Alacağı bitki adedi de çok değildir. Oysa toptan satıĢta fidanlık sahibi hem 
kendisi müĢteri ile iletiĢim kurar hem de bir kerelik alıĢveriĢte çok miktarda fidan satar.  

 

Fidanlık iĢletmelerinin bitkiler için belirli fiyatları olmalıdır. Kendilerine ait bitki fiyat 
listeleri oluĢturmalıdırlar. Hatta son yıllarda ülkemizde de yapıldığı gibi iĢletme sahiplerinin 
ürün katalogları mevcuttur. Fidanlıktaki toptan satıĢlarda üretici müĢterisine özel olarak 
indirimler yapabilir.  

 
Fidanlıklarda bitkilerin fiyatları belirlenirken tüm maliyetler hesaplanmalı, alet ve 

makinelerin amortismanları göz önüne alınmalı, vergi ve sigorta bedelleri saptanarak 

oluĢturulmalıdır. Hatta piyasa araĢtırması yaparak bitkinin değeri göz önünde 
bulundurulmalıdır. ĠĢletme sahibi tüm bunları hesaplamalı ve olumsuz herhangi bir riski de 
unutmamalıdır. Yani bitkilerin hepsini satamayacağını ya da bozulabileceğini, 
hastalanabileceğini bilmelidir.  
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Kısaca söylemek gerekirse tüm geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ülkemiz de artık fidan 
yetiĢtiriciliğinde kendini kanıtlamıĢ durumdadır. Eskiden sadece yurt dıĢından ülkemize bitki 
gelirken artık bizim de yurt dıĢına fidan gönderdiğimiz unutulmamalıdır. Pazar payımızı 
arttırabilmek için ürünlerimizi kaliteli yapmalı, standardını korumalıyız. Kataloglar 

yapmalıyız. Gönderdiğimiz ürünlerin yanına bitkinin Türkçe ve Latince adını eklemeliyiz. 
Hatta hangi dönemde çiçeklendiği, ne gibi istekleri olduğu ve nasıl dikileceği kısaca etikette 
belirtilebilirse daha etkili olacağı Ģüphesizdir. 

 
 

 

Fotoğraf 3.10: PoĢetteki bitkilerin kamyona yükleniĢi 

 
Fidanlarımızı bir yerden bir yere gönderirken dikkatli olmalıyız. Sıcak havalarda 

nakliye iĢini serin saatlere bırakmalıyız. Çok soğuk zamanlarda sevkiyat yapacaksak Ģoförün 
yolda oyalanmadan gitmesini sağlamalıyız. Uzun süreli yolda beklemesine engel olmalıyız. 

Eğer bir aksilik olmuĢsa korunaklı yerlerde mola vermeliyiz.  
 
ÇeĢitli nakil yöntemleri söz konusudur. Bu yöntemler belirlenirken nakledilecek ağaç 

veya odunsu diğer bitkilerin büyüklüğü, ağaç türü, toprağı, yetiĢtirme ortamı koĢulları, 
nakilden önceki ön hazırlıklar, nakil zamanı, nakil mesafesi, söküm dikim arasında geçen 
süre, mevcut ekipman, deneyim ve para gücü önemlidir.  

 

Fidanlar, dikim mevsimi olan sonbahar ve ilkbaharda dikim sahalarına taĢınır. Gerek 
fidan yataklarından gerekse gömü yerinden çıkarılan fidanlar, köklerinin kurumaması ve 
zarar görmemesi için dikim sahasına ambalajlı olarak taĢınmalıdır. 

 
Bunun için fidanın türüne, yaĢına, boyuna, uygulama sahasına uzaklığına, sevk ve 

bekleme süresine ve hava koĢullarına (özellikle sıcak ve kuru hava koĢulları) göre değiĢen 
bir ambalaj yöntemi seçilir. Fidanların nemli yosun, sepet, bez çuval vb. içinde uzun süre 
muhafaza edilerek yapılan nakilleri son yıllarda yerini yeni yöntemlere bırakmaya 

baĢlamıĢtır. 
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Çıplak köklü ve topraklı fidanların ambalajları farklı olur. Çıplak köklü fidanların 
nakledilmeden önce dikkatlice ambalajlanmaları gerekir. Eğer fidanlık ile uygulama sahası 
arasında fazla mesafe yoksa fidanlar ambalajsız olarak nakledilir. Bu durumda kamyon 
tabanına naylon serilip üzerine fidanlar kökleri içe gelecek ve aralarına yosun, ot gibi 

materyal serilecek Ģekilde tabaka tabaka dizilir. 
 
Özellikle iğne yapraklı türlerde ve küçük, çıplak köklü fidanlarda ise polietilen 

torbalarla yapılan ambalajlamalar tercih edilir. Topraklı ve kaplı fidanlarda toprak  kitlesi 
çuval ya da polietilen bir örtü içine alınıp kök boğazından telle bağlanarak ambalajlama 
yapılabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki bir fidanlığa gidiniz.   Fidanlığın alt yapısına dikkat ediniz. 

 Fidanlıkta çıplak köklü fidan sökümü 
yapınız. 

 Özellikle hangi bitkilerde çıplak söküm 
yapıldığına dikkat ediniz. 

 Söküm için uygun zamanı belirleyiniz.  
 Söküm zamanında bitkinin durumunu 

gözlemleyiniz. 

 Sökümde uygun alet kullanınız. 
 Hangi aletlerin söküm iĢlemi için 

kullanıldığına dikkat ediniz. 

 Söküm sırasında fidanınıza zarar 
vermeyiniz. 

 Fidanınızı topraktan çekerek 
çıkarmayınız. 

 Toprakla alt bağlantısını keserek ve 
bitkiye zarar vermeden topraktan 
çıkarınız. 

 Söküm sonrası sınıflandırma yapınız. 

 Bitkilerinizi boylarına, kalınlıklarına ve 

türlerine göre ayırınız. 

 Mutlaka demet yapınız. 

 Demetler üzerine etiket koyunuz. 

 Söküm sonrası fidanınızı satıĢ zamanına 

kadar gömüye alınız. 

 Gömü iĢlemi sırasında köklerin hava ile 

temasını önleyiniz.  

 Fidanlarınızın nemini kaybetmesine 
olanak vermeyiniz. 

 
 
 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda mazı bitkisinin 

araziden sökümünü yaparak satıĢa sunumunu yapınız. YapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı 

aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fidanlıkta mazıların olduğu yere gittiniz mi?   

2. Mazılarınız satıĢ için uygun boya geldi mi?   

3. Söküm zamanını doğru belirlediniz mi?   

4. Toprak fidan sökümü için uygun mu?   

5. Söküm için gerekli aletleri temin ettiniz mi?   

6. Fidanınızı topraklı olarak söktünüz mü?   

7. Fidanınızı söküm sonrası ambalajladınız mı?   

8. SatıĢ zamanına kadar fidanınızı kaba aldınız mı?   

9. SatıĢa kadar bitkilerinizi uygun yere dizebildiniz mi?   

10. Kültürel bakım iĢlemlerini yapabildiniz mi?   

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Hayır Ģeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise 

ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

 

AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete 

iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 

1. Belirli bir tarih arlığında borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin 
sayım, kontrol ve düzeltmeler yapılarak iĢletmenin……………………oluĢturulur. 
 

2. Söküm……………………ya da…………………..olarak yapılabilir. 
 

3. Çıplak köklü sökümlerde fidanın kök kısmında…………….yoktur.  
 

4. Çıplak köklü fidan sökümleri yaparken küçük fidanlarda……………………kullanılır. 

 
5. Fidanlıkların kalite bakımından sınıflandırılmasında ülkemizde 

fidanların…………………………………….. göre sınıflandırma yapılır. 
 

6. SatıĢa sunulmak üzere sökülen ve sınıflanan fidanlar hemen gönderilmeyecekse satıĢa 
hazır hâlde ………………….. ve depolarda bekletilir.  
 

7. Çıplak köklü fidanların hendeklerde, gevĢetilmiĢ demetler hâlinde ve kökler toprakla 
kapatılmıĢ olarak bekletilmesi iĢlemine……………………adı verilir. 
 

8. Fidanların gömüde bekletilmesi yapraklı bitkilerde tüm dikim mevsiminde olurken 
iğne yapraklı ve her dem yeĢil bitkilerde ise en fazla ………………………. kalabilir.  
 

9. Ġğne yapraklı fidanlar soğuk hava depolarında……………0 C’de saklanmalıdır.  

 
10. Çıplak fidanlar……………………………..’lik demetler hâline getirilir.  

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen 

doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek modüle 

iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz. 

 
1. Fidanlık kurulacak alan…………….olmasına özen gösterilmelidir. 

 
2. Fidanlık planı araziye aktarılırken………………. iĢlemlerinin bitmiĢ olması gerekir. 

 
3. Açık drenajın en önemli problemi kanallarda ……………………olmasıdır. 

 
4. Kapalı kanallarda……………..ve................. borular kullanılır. 

 

5. Ekim mevsimi tohumların gördüğü ………………..iĢlemine bağlı olarak değiĢim 
gösterir.  
 

6. Ekim sıklığı;…………………, …………………………., amaca, yetiĢme ortamına, 
tohumun çimlenme kabiliyetine göre değiĢim gösterir. 
 

7. Ekim yerlerini………………………,…………………….olumsuz etkilerden 
korumalıyız. 

 
8. Repikaj iĢlemi yerine bazı fidanlıklarda …………………………iĢlemi yapılabilir. 

 
9. Bir iĢletmede…………………….çıkarmak, belirli bir tarih arlığında borç, alacak ve 

varlıkların miktarlarının ve değerlerinin sayım, kontrol ve düzeltmeler yapılarak 
saptanmasıdır.  
 

10. Gömüde çok fazla kalamayan fidanlar ……………………………..depolarında 
depolanmalıdır. 
 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız 
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 1-2, 5 6 Yüksek 

2 
Yabancı ot 

mücadelesi 
7 Alçak 

3 Tesviye 8 Sulama 

4 Ağaç ve çalılar 9 DıĢ, iç 

5 Bel ve kürek 10 Dikenli, kafesli 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Meyve, kozalak 6 Serpme, çizgiye 

2 Ezilerek 7 Repikaj 

3 
Hastalık ve 

zararlılar 
8 Sonbaharda 

4 Sonbaharda 9 
Çukur, hendek, 

tüplü 

5 Ġlkbahrda 10 5- 10 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Envanter 6 Gömü 

2 
Çıplak köklü, 

topraklı 
7 Gömü 

3 Toprak 8 Ġki hafta 

4 Çatal beller 9 1-2 

5 YaĢına ve boyuna 10 500, 1000, 2000 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Düz 6 
Ağaç türüne, ekim 

metoduna 

2 Tesviye 7 Anorganik, organik 

3 Otlanma 8 Seyreltme 

4 Büz, PVC 9 Envanter 

5 Katlama 10 Soğuk hava 

 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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