
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAHÇECİLİK

ENGİNAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ankara, 2010



2

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
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 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanmaya
başlanmıştır.

 Teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu
ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler
Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireylerin internet üzerinden ulaşabileceği şekilde hazırlanır.

 Eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.
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AÇIKLAMALAR
KOD 621EEH064

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK Sebzecilik

MODÜLÜN ADI Enginar Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak enginar
yetiştiricisi hazırlayan öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak enginar yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ekonomik şartlara uygun, ekolojik enginar bahçesi
kurabileceksiniz.

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak sebzelerin hasadını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, İnternet ortamı, sınıf, açık
ortam, enginar fidesi, tohumu traktör, toprak işleme aletleri,
drenaj boruları, kum, çakıl, kazma, kürek, bel, makas

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon
bilgisayar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenci 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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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar; çünkü sebzelerin yerlerine
kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme
uzmanlarının diyet programlarında da sebzeler sıkça yer almaktadır.

Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini özellikle
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler
yapar. Bu nedenledir ki Türk halkının sebzelerle ilgisi oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarla
insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır. Bu sayı gün geçtikçe artma
eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu rahatlıkla üretilmektedir. Son
yıllarda ülkemizde yetiştiriciliği yapılan bir sebze de enginardır.

Bileşik çiçekliler familyası sebzesi olan enginarın anavatanı Akdeniz havzası ve
Kıbrıs adası olarak belirtilmiştir. Günümüzde Batı ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile Kuzey
Afrika ve Güney Avrupa ülkelerinde hem yabani formları hem de kültür formlarına bol
miktarda rastlanır. Enginar eski Yunanlılar ve Romalılar dönemlerinden beri bilinen ve bu
dönemlerde kral sofralarının en geçerli yemeği olarak tüketilen bir sebzedir. Ayrıca
günümüz tarihi kalıntılarında enginar başının sütun ve sütun başlıklarında bir motif olarak
kullanılması enginarın 15. yüzyıldan beri sebze olarak değerlendirildiğini ve enginara verilen
önemi gösterir.

Bu modül sayesinde; sebze üretiminin azalmasına sebep olan önemli etkenlerden
“hatalı tarımsal uygulamalar” azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi; siz değerli öğrencilerin
öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun enginar bahçesi kurabileceksiniz.

Enginar tohumu temin ederek uygun ortamlarda çimlendiriniz.

1. ENGİNAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bileşik çiçekliler familyasından olan enginarın anavatanı Akdeniz havzası ve Kıbrıs
adası olarak bilinir. Günümüzde Batı ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile Kuzey Afrika ve Güney
Avrupa ülkelerinde hem yabani hem de kültür formlarına bol miktarda rastlanılır.

Fotoğraf 1.1: Bitkinin genel görünüşü

Enginar eski Yunanlılar ve Romalılar dönemlerinden beri bilinen ve kral sofralarının
en geçerli yemeği olarak tüketilen bir sebzedir. Ayrıca günümüz tarihi kalıntılarında enginar
başının sütun ve sütun başlıklarında bir motif olarak kullanılması enginarın 15. yüzyıldan
beri sebze olarak değerlendirildiğini ve enginara verilen önemi gösterir.

Bugün Akdeniz ülkeleri, dünyanın en çok enginar üreten ülkeleridir. İspanya, Fransa,
İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsrail, ABD, Arjantin ve Mısır en çok enginar üreten ülkelerdir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan üretimin % 55'i Ege, %
45'i ise Marmara Bölgesinde gerçekleşir. Akdeniz Bölgesindeki üretim, şimdilik önemli
boyutlarda değildir. Toplam enginar üretimimiz 24.500 ton civarındadır

1.1. Tanımı ve Önemi

Enginar, halk arasında deve dikeni olarak bilinen ve kırlarda kendiliğinden yetişen
bitkinin seleksiyonu sonucu elde edilmiştir. Kültürü yapılan enginar sistematikte, Asteraceae
familyasında yer alır. Enginarın yer aldığı Cynara cinsi içinde üç yabani tür daha bulunur:

 Cynara cardunculus L. Akdeniz’in kıyı bölgeleri ve Latin Amerika'da yaygındır.

Fotoğraf 1.2: Cynara cardunculus L.

 Cynara syriaca Boiss: Orta Akdeniz'de (Suriye, Lübnan, Türkiye, İsrail)
yaygındır.

Fotoğraf 1.3: Cynara syriaca Boiss
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 Cynara Sibthorpiana Boiss ve Heldr: Yunanistan ve Ege adalarında yaygındır.

Kültürü yapılan enginar Cynara scolymus L. ise Cynara cardunculus L.'in değişime
uğramasıyla meydana gelmiştir.

Enginar çok yıllık bir sebzedir. Bulunduğu yerde 8-10 yıl kalarak ürün vermeye
devam eder. Ancak enginar yetiştiriciliğinde ekonomik bir üretim için 5-6 yılda bir
plantasyonun yenilenmesi gerekir. Enginarın çiçek tablası ve çiçek tablasında bulunan
yaprakları (brakte yaprakları) yenir. Taze dönemlerde ise sap kısmında belirli bir bölümü
değerlendirilir.

Fotoğraf 1.4: Brakte yapraklar

Enginar ülkemizde genelde taze olarak tüketilir. Ancak enginar dünya ülkelerinin pek
çoğunda büyük boyutlarda konserve edilerek değerlendirilir. Büyük marketlerde enginar
konservesi diğer sebze konserveleri yanında yer alır. Genellikle konserve sanayinde etli ve
büyük tablalı çeşitlerin kullanılmasının yanında brakte yaprakları ile tam olarak konserve
edilebilen ve pratikte enginar kalbi olarak ifade edilen küçükbaşlı (1 kg’da 12-14 adet)
çeşitlerin konserveleri de önemli boyutlarda kullanım alanı bulmuştur.

Fotoğraf 1.5: Konserve enginar
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Enginarın bilimsel sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

 Bilimsel sınıflandırma

 Alem: Plantae
 Bölüm: Magnoliophyta
 Sınıf: Magnoliopsida
 Takım: Asterales
 Familya: Asteraceae
 Cins: Cynara
 Tür: Cynara scolymus

100 gr. taze ve çiğ (pişirilmemiş) sebze olarak enginarın içerdiği önemli besin
değerleri şunlardır:

Protein (g) 3 C vitamini (mg) 10

Yağ (g) 0.2 Kalori (g) 80

Karbonhidrat (g) 7,8 Kolestrol 0

Ca (mg) 55 Lif (g) 1,5

Vit. A (IU) (karoten) 280 Fosfor (mg) 70

Thiamine (mg) B1 0.15 Potasyum (mg) 330

Riboflavin (mg) B2 0.05 Fe (mg) 0,8

Na (mg) 45 Mg (mg) 30

Zn (mg) 0,5 B6 (mg) 0,7

Tablo.1.1: 100 gr taze enginar’ın besin değeri

Enginarın insan sağlığına olan yararları ise şunlardır:

 Enginar, karaciğer için çok faydalıdır. Karaciğeri korur ve karaciğer
hastalıklarının daha çabuk iyileşmesini sağlar.

 Karaciğer, böbrek ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak böbrek
kumlarını döker.

 Sindirimi kolaylaştırır, idrar söktürücüdür.

 Kandaki şeker oranını ayarlar, kolesterolü düşürür.

 Vücuda dinçlik verir. Bedeni ve zihinsel yorgunluğu giderir.

 Meme, rahim ağzı ve prostat kanserini önlemeye yardımcı olur.

 Kalbi ve damar sağlığını korumakta da etkilidir.

 Hücrelerin yıpranmasını engelleyerek yaşlanmanın etkilerini azaltır.
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 Sarılıkta faydalıdır.

 Romatizma şikâyetlerini azaltır.

 İshali keser.

 Ter kokusunu giderir.

 Ateş düşürücü ve iştah açıcıdır.

Enginarın morfolojik özellikleri ise şunlardır:

 Kök: Enginar kuvvetli bir kök yapısına sahiptir. Çok yıllık bir bitki olması
nedeniyle toprak altında yetiştiği yıl süresince kalınlaşan ve odunlaşan siyah
renkli bir rizom oluşturur. Bu rizomlar üzerinde etli yan ve saçak kökler oluşur.
Yan ve saçak kökler genelde 50 cm toprak derinliğine yayılır. Hafif toprak
koşullarında ise bu köklerin 1,5 m derine kadar inebilir.

Fotoğraf 1.6:Kök yapısı

Rizom üzerinde adventif (uyur) gözler olduğundan bu gözlerden sürgün ve yapraklar
oluşur. Yapraklarda oluşan depo maddeleri, rizomda birikir ve çok yıllık olan bitkilerin
gelecek yıllardaki yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. Rizom toprak altında mayıs-ağustos
ayları arasında susuz bir ortamda kaldığı sürece yaşamını sürdürür. Sulanması halinde
yeniden sürerek gelişir.
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Fotoğraf 1.7: Rizom kökler

 Gövde: Enginar gövdesi 50–200 cm boy alabilir. Gövde yuvarlak ve üzeri
boyuna çizgilidir. Gövdede yeşil renk hâkim olup bu renk bazı çeşitlerde
antosyan oluşturması nedeniyle mor renge döner.

Fotoğraf 1.8: Bitkinin gövde yapısı

Gövde üzerinde yapraklar almaşık olarak dizilmişlerdir. Bitki yaprak koltuklarından 2-
5 adet yan dal oluşturabilir. Ana gövde ve yan dallar bir çiçek tablası ile son bulur. Bir
enginar ocağından 10-15 adet ayrı gövde oluşabilir. Ancak kalite ve verim yükseltilebilmesi
için bunlardan 2-3 adedinin gelişmesine izin verilir.

 Yaprak: Yapraklar çok değişik yapıdadır. Enginar yapraklan 50-80 cm uzun-
luğa ulaşabilir. Şekilleri uzun ve oval, hafif parçalı veya çok parçalı yapıdadır.
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Fotoğraf 1.9: Bitkinin yaprak yapısı

Yaprak kenarları bazı çeşitlerde parçalı, girintili çıkıntılı (yerli enginar) olabildiği gibi
bazı çeşitlerde düzgün ve geniş ayalı (Sakız enginarı) olabilir. Yaprakların üzeri düz, gri ve
yeşil, alt yüzleri ise beyaz ince tüylerle kaplı ve boz renklidir.

 Başlar: Bir enginar ocağında ana sürgün ucunda oluşan başa, baş enginar yan
sürgünlerde oluşan başlara ise kol enginar adı verilir. Çeşitlere göre değişmekle
birlikte bir enginar başının çapı 3-15 cm, ağırlığı ise 200-700 g arasında değişir.

Fotoğraf 1.10: Bitkinin baş yapısı

Baş; uzun, oval, uzun-oval, omuzlu oval, yuvarlak ve basık şekilli olabilir. Baş
büyüklüğü bakımından da çeşitler farklılıklar vardır. Bazı çeşitlerde baş çapı 5 cm iken
bazılarında 10 veya 15 cm olabilmektedir.

Baş yüksekliği de 6-13 cm arasında değişir. Başın brakte yaprakları da uzun-dar veya
kısa-geniş olabilir. Bazı çeşitlerde ise brakte yaprağının ucu dikenlidir. Yine bazı çeşitlerde
brakte yapraklar sıkı olarak birbiri üzerine dizilmişken bazılarında oldukça gevşek bir yapı



10

gösterirler. Brakte yaprakların boyu genellikle eninden büyük ve üçgen şekillidir. Başın dış
tarafındaki brakte yapraklan koyu yeşil, iç kısmındakiler ise açık-yeşil renklidir. Violet de
Provence çeşidinde olduğu gibi bazı çeşitlerde brakte yaprakları menekşe-mor renkli de
olabilir.

Fotoğraf 1.11: Violet de Provence

 Çiçek: Enginarın sebze olarak değerlendirilen baş kısmı bitkinin çiçeğini
oluşturur. Tüketilen kısım bir çiçek tomurcuğudur. Çiçekler erselik yapıdır ve
bir baş 600-1200adet çiçek taşır. Çiçekler mor-erguvan renktedir Çiçeklenme
çiçek tablasının dışından başlar ve merkeze doğru ilerler.

Fotoğraf 1.12: Enginar çiçeği
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Çiçek 4-5 günde çiçeklenmesini tamamlar. Çiçek tomurcuğu üzerinde çok sayıda
brakte yaprağı bulunur. Brakte yapraklarının iç kısmında çeşitlere göre değişen irilikte çiçek
tablası vardır. Esas tüketilen kısım olan bu tablanın kenarlarında bir veya iki sıra dizilmiş
mor-erguvani renkte çiçeğin taç yapraklan bulunur. Ortada ise erkek ve dişi çiçeklerden
oluşan çiçek topluluğu mevcuttur. Eğer enginar başı hasat edilmezse bu taç yapraklar
gelişerek brakte yapraklan arasından dışarı çıkar ve mor-erguvani renk alır. Tablanın
ortasında bulunan çiçek topluluğu, tüylerle çevrilidir. Bu tüylerin tabla ucunda ise tohumlar
oluşur. Döllenmeden 35-40 gün sonra tohumlar olgunlaşır.

 Tohum ve çimlenme özellikleri: Enginar çiçeğinin tozlanma ve döllenmesi
tamamlandıktan sonra hem brakte yapraklar hem de taç yapraklar beyazlaşmaya
başlar. Erkek ve dişi organlarının oluşturduğu tüysü yapı kurur ve tabla üzerinde
tohumlar oluşur.

Fotoğraf 1.13: Tohum alınacak tablalar

Tohumlar; koyu kahverengi, siyah-mor renkli ve kırçıllıdır. Sert yapılı olan tohumlar
5–7 mm uzunlukta, 4-6 mm kalınlıkta olabilir. Bir gramda 15–25 adet tohum bulunur.

Çiçek yapısı nedeniyle yüksek oranda yabancı döllenen enginarda tohumluk amacıyla
üretim yapılsa taze tüketim için yapılan üretimden farklı olmaz.

Hasat edilmeyen başlar, ilkbaharda hava sıcaklığın 20°C üzerine çıkmasıyla hızla
brakte yapraklarını açarak çiçeklenmeye başlar. Çiçeğin kenarlarında bir-iki sıralı mor renkli
taç yapraklar ve ortada erkek ve dişi organlardan oluşan çiçek topluluğu görülür. Erkek
organlar dişi organlardan daha önce olgunlaştığı için yüksek oranda yabancı döllenme
meydana gelir.

Daha sonra tohumlar olgunlaşır ve erkek-dişi organ topluluğu uçucu tüyler oluşturur.
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Fotoğraf 1.14: Olgunlaşan tohumlar Fotoğraf 1.15: Uçucu tüyler

Temmuz ayı ortasında bitkilerle birlikte kuruyan başlar, bıçak ile kesilerek yarı gölge
bir yerde kurumaya bırakılır. İyice kuruyan başlar, silkelenmek suretiyle veya sopalarla
vurulmak suretiyle tohumlar ayrılır ve temizlenir. Orta büyüklükteki bir enginar başından 3-
4 g tohum, bir dekar alandan ise 7-8 kg tohum elde edilebilir.

Fotoğraf 1.16: Enginar tohumları

Tohumlar çimlenme özelliklerini 4-6 yıl koruyabilir. Tohumların optimum çimlenme
sıcaklıkları 20-30°C’dir. Çimlenme için karanlık koşullar isteyen tohumlar 12-14 günde
çimlenmesini tamamlar. Enginar tohumlan genellikle ıslah çalışmalarında ve yeni çeşitlerin
elde edilmesinde kullanılır.

1.2. Ekolojik İstekleri

 İklim isteği: Enginar, ılık iklimlerde yetişen kışlık bir sebzedir. Çok soğuk ve
sıcaktan hoşlanmaz. Kış aylarında sıcaklık 0°C altına düşerse yaprak ve
başlarda önemli zararlar oluşur. 20°C üzeri sıcaklıkta gelişme yavaşlar, 25°C
üzerinde ise gelişme durur. Sıcak ve kurak koşullarda baş sertleşerek kalite
düşer.
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Enginar üretilen bölgelerdeki ilk donlar da önemli zararlar verir. Erkenci özellik
gösteren çeşitlerde, erkenci ve turfanda ürünün oluşumu engellenir. İlkbahar döneminde
oluşan kurak ve sıcak havalar ise özellikle geç konservelik çeşitlerde başların küçük
kalmasına, gevrekliğinin azalmasına, acılaşmasına ve liflenmeye neden olur. Artan sıcaklık
ile başlar hemen çiçeklenmeye geçer ve verim düşer.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde hüküm süren ılık ve nemli iklim şartları
enginar üretimi için son derece elverişlidir. Optimum gelişme sıcaklığı 15–18°C'dir. Bunun
yanında iyi bir hava nemi ve sulama koşullan sağlanmalıdır. Enginarın kışları donsuz, yazlan
serin ve bulutlu hatta sisli geçen serin iklimlerde en iyi gelişme gösterir.

 Toprak isteği: Enginar; çok yıllık bitki olduğundan derin bünyeli, humusça
zengin ve iyi drene edilmiş topraklardan hoşlanır. Çok hafif karakterli kumlu
veya çok ağır karakterli toprakları sevmez.

Hafif kumlu topraklarda daha erken verim alınması ve erkencilik sağlaması yanında
başların küçük kalması ve verimin azalması en önemli dezavantajdır. Bu tip topraklarda çok
iyi sulama yapılmalıdır. Ağır karakterli topraklarda ise çok yıllık olan kökler havasız kalarak
çürür. Enginar için toprak pH'ı 6,0-6,5 olmalıdır. Topraktaki organik madde miktarının ise %
2 civarında olması gerekir. Güneye meyilli yamaç arazilerinin erken ısınması nedeniyle
erkenci enginar üretiminde başarılı olarak kullanılabilir.

1.3. Önemli Çeşitleri

Tüketim şekline bağlı olarak ülkemizde yetişen enginar çeşitleri farklı özellikler
gösterir. Her ne kadar dünya ülkeleri arasında çok fazla bilinen bir sebze olmamasına
rağmen günümüzde tüketim amacına yönelik çeşitler geliştirilmiştir. Ülkemizde yaygın
olarak yetiştirilen çeşitler ve bunların özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

 Sakız enginar: Başları, Bayrampaşa çeşidinden küçük, söbü (yuvarlağa yakın)
şekilli ve açık yeşil renklidir. Yaprak boyları daha kısa ve yırtmaçsızdır. Kış
soğuklarına dayanıksız olduğundan Ege Bölgesinde, özellikle İzmir
dolaylarında çok yetiştirilir. Yaz sonunda salma su verilerek erken uyandırma
yapılır. Aslında meyvesini erken geliştiren bir çeşit olduğundan piyasaya
turfanda olarak çıkarılır. Memleketimizde diğer bölgelere gönderilerek yüksek
fiyatta değerlendirilir.
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Fotoğraf 1.17: Sakız enginar

 Yerli enginar: Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir. Yaprakları parçalı, başlar
Sakız enginarına göre daha küçük ve basıktır. Bu çeşidin bitkileri verime geç
yatar ve daha küçük ve basık baş oluşturur.

Fotoğraf 1.18: Yerli enginar

Sakız çeşidi ile yerli enginarın morfolojik açılardan bazı benzerlikler göstermesi, bu
iki çeşidin muhtemelen aynı olduğu tezini kuvvetlendirir; çünkü Sakız çeşidi ile yapılan çok
yıllık yetiştiriciliklerde, bitkilerde yıllar içinde artan oranda yaprak formasyonları ile dikkat
çeken, parçalı yapraklı ve verime geç yatan yerli tip enginar bitkileri oluşumu gözlenmiştir.

Sakız çeşidinde görülen ve tek yönlü olarak gerçekleşen bir değişimin sonucu
meydana gelen ve morfolojik özelliklerin yanında verim davranışları ile de Sakız çeşidinden
ayrılan özelliklere sahip farklı tip bitkiler “yerli enginar” olarak adlanır.

 Bayrampaşa enginarı: Marmara Bölgesinin, İstanbul ve Bursa yöresinde
yetişen sofralık ve konservelik bir çeşididir. Oldukça iri ve basık başlı özellik
gösteren bu çeşit aynı zamanda iri çiçek tablası taşır. Geççi çeşit olması, taze
tüketim oranını azaltmaktadır. İri çiçek tablası, konserveye uygundur.
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Fotoğraf 1.19: Bayrampaşa enginarı

Bu çeşitlerin dışında ülkemizdeki bazı seleksiyon çalışmaları sonucu elde edilen
klonlar ile yurt dışı orijinli bazı çeşitler geniş üretim alanları bulmamasına rağmen yeni de
ıslah çalışmalarında kullanılır. Başta Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olmak üzere Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü gibi araştırma ağırlıklı çalışan kuruluşlarda İtalya ve
Fransa orijinli çeşitler, gerek verimleri gerekse konservelik değerleri yönünden
incelenmektedir. Özellikle EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü orijinli olan 6
numaralı klon, konservelik özelliği yönünden mükemmel bir klon olup tescili gereklidir.
Yine Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalarda
konserveye uygun yedi yerli ve yabancı enginar çeşidi belirlenmiştir.

1.4. Üretimi

Enginarın üretimi daha çok vegetatif yolla yapılır. Ancak ıslah çalışmalarında ve yeni
çeşit geliştirmede tohum ile de üretilebilir. Bugün yapılan bazı çalışmalar sonucunda tohum
ile yetiştirilen çeşitlerin geliştirildiği ve İsrail ile Fransa’da tohumdan kurulmuş
plantasyonlar olduğu belirtilmiştir.

 Tohumla üretim: Tohumla üretimde genellikle önce fidelerin yetiştirilmesi
gerekir. Bunun için tohumlar, mart-nisan aylarında genelde harç dolu saksı veya
tüplere ekilir.

Fotoğraf 1.20: Enginar tohumları
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Her saksıya veya multipotlara 2-3 adet tohum ekilir. Çimlenen tohumlardan gelişen bir
veya iki bitki saksıda bırakılır ve gerekli bakım yapılır.

Fotoğraf 1.21: Çimlenmiş enginar fidesi

O yıl içinde gelişen fideler ertesi yıl yine mart-nisan aylarında saksıdan çıkarılarak
esas yerlerine dikilir.

Fotoğraf 1.22: Dikime hazır enginar fidesi

Enginar vegetatif yolla çoğaltıldığı için tohum üretimi bugün için çok önem taşımaz.
Ancak son yıllarda bazı ülkelerde tohumla üretilen çeşitlerin geliştirilmesi ile tohum üretimi
de gelecekte önemli olacaktır.

 Vegetatif üretim: Enginarın vegatatif üretim ise iki şekilde yapılabilir:

 Dip sürgünleri ile yapılan üretim: Yaygın olarak kullanılan, dip sürgünleri ile
üretimdir. Ülkemizde yeni uygulanmaya çalışılan dip sürgünlerinin
köklendirilerek tarlaya dikilmesidir. Bu üretim şeklinde genellikle homojen
bitki özelliği gösteren, görünüş olarak açılma göstermemiş enginar
plantasyonlarındaki bitki ocaklarından yararlanır.
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Mart-nisan aylarında seçilen ocaklardaki bitkilerin etrafı 10–12 cm derinlikte
dikkatlice açılarak dip sürgünleri keskin bir bıçak veya çapa ile kesilerek alınır. Alınan bu
sürgünlerde yapılan hafif bir yaprak temizliğinden sonra dip sürgünlerinin kök boğazı
çapının 2,0-2,5 cm olması, köklenme oranını artırır.

Fotoğraf 1.23: Dip sürgünlerinin alınacağı ocaklar

Dip sürgünlerinin esas yerlerine dikimi, genellikle 100x60–70 cm mesafelerle yapılır.
Dikime hazır hale getirilen tarlada 1 m ara ile karıklar açılır. Bu karıkların boyun noktalarına
60-70 cm ara ile dip sürgünleri, söküm derinliğine açılan çukurlara dikim yapılır. Dikim
sonrası hemen can suyu salınır.

Fotoğraf 1.24: Dip sürgünlerinin dikimi
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Fotoğraf 1.25: Enginar tarlası

Dip sürgünleri, köklendirilmeden bitkiden alındığı şekliyle yerlerine dikilebilir. Ancak
bu şekilde yapılan üretimde dip sürgünler, köklü olmadığı için dikim sonrası kurumalar çok
olacağından tarlada yer yer boşluklar oluşur. Bu boşluklar sulama yapılarak doldurulmaya
çalışılırsa da hem bitkiler arasında homojen gelişme olmaz hem de işçilik maliyetleri artar.

Ağustos ayı ortalarında esas yerine dikilen dip sürgünlerinde gerekli bakım işlemleri
yapıldığında hızla gelişir. O yıl içinde çoğunlukla baş oluşturularak verime geçer. Özellikle
erkenci çeşitlerde yapılan bu tip üretimde erkenci verim büyük oranda artar.

Dip sürgünlerinin köklenmesinde sulamanın önemi büyüktür. Yağmurlama sulama
yapılması dip sürgünlerinin gelişimini olumlu yönde etkiler. Haziran ayı başına kadar sulama
çapalama ve gerekli ise gübreleme yapılmalıdır.

Eğer dip sürgünleri mart ayı içinde dikilmişse bitkilerde 5-6 gerçek yaprak ve iyi
gelişmiş kök yapısı sağlanmış olur. Bu aşamadan itibaren köklendirme parselinin suyu
kesilir ve bitkiler dinlenme dönemine girer. Ağustos ayı başına kadar kendi haline bırakılan
köklendirme parseline uyandırma suyu verilerek 2-3 gün beklenir. Dinlenme dönemini
geçiren kökler uyandırma suyunu alınca üzerlerindeki uyur gözleri aktif hale geçerek hızla
sürgün verir. Bu sürgünler toprak üzerinde belirince bel küreği ile dikkatlice sökülür ve
hemen esas yerlerine dikilir.

 Memelerle (kök parçaları) yapılan üretim: Enginarın dip kısmında, toprak
altında geniş kök parçaları vardır. Bunların üzerinde her sene yeniden teşekkül
eden gözler bulunur. Üzerinde göz taşıyan bu gövde parçalarına meme adı
verilir.
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Fotoğraf 1.26: Üretimde kullanılacak meme parçaları

Yaşlı enginar plantasyonlarının toprak altı gövdelerinden alınan 5-8 cm çapında ve 10-
15 cm uzunluğunda, üzerinde 1-2 göz içeren parçalar ya olduğu gibi esas yerlerine dikilir ya
da köklendirme yastıklarında köklendirilerek esas yerlerine aktarılır.

Memelerle yapılan üretimin en önemli dezavantajı, özellikle varyasyon gösteren
çeşitlerde seçim yapılamamasıdır. Yapraksız dönemde alınan memelerin açılma gösterip
göstermediği anlaşılamadığından elde edilen bitkiler homojen özellik göstermeyebilir. Bu
sakıncanın ortadan kaldırılması için bitkilerin yapraklı dönemde işaretlenmesi gerekir.

Yeni kurulacak enginar plantasyonlarında dikiminden önce toprak derin sürülerek ve
gübrelenmelidir. Derin sürümden sonra diskaro ve tırmık çekilerek toprak dikime hazır
duruma getirilir.

Fotoğraf 1.27: Toprağın sürülmesi

Dikim genellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinde ekim-kasım aylarında, Marmara
Bölgesinde ise mart -nisan aylarında yapılır. En uygun dikim masuralar üzerine sıra arası ve
üzeri 1x1 m mesafe ile yapılır. Sonra 40 cm genişliğinde 25 cm derinlikte çanak şeklindeki
ocakların açılmasına başlanır. Eğer daha önceden parsele gübre verilmemiş ise her ocağa iki
kürek dolusu gübre dökülerek toprakta iyice karıştırılır.
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Fotoğraf 1.28: Enginar tarlası

Dikim yaparken göbek yapraklarının çamurlanması çürümelere yol açar. 5-6 yapraklı
fidelerin dış yaprakları yarıdan kesilir ve iple hafifçe bağlanarak orta kısım çamurdan
korunur.

Böylece tuvalet budaması yapılan dip sürgünlerinden her ocağa 10 cm uzaklıkta üçgen
şeklinde 1-2 tane dikilir. Birden fazla fide dikiminin sebebi ise tutmayıp kuruma olduğunda
ocakların boş ve parselin kel olmasını önlemektir. Hepsinin tuttuğu görülür ve seyreltme
yapılmak istenirse ocaklardan birer tane bırakılarak diğerleri sökülür. Fidelerin kolay
tutmalarını sağlamak için kök kısımlarının toprakla sıkı sıkıya kavuşması sağlanır. Bunun
için toprak el ile biraz bastırılır ve hemen bol can suyu verilir. Bu suretle toprak, enginarlık
tesisine hazırlanmış olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yetiştireceğiniz enginar çeşidini
belirleyiniz.

 Bölgenize ve toprağınıza uygun tohum
seçiniz.

 Tohumları temin ediniz.
 Atacağınız tohumun miktarını iyi

ayarlayınız.

 Ekim kaplarını temin ediniz.  Tohum derinliğine dikkat ediniz.

 Ekim şekline göre tohum miktarını
ayarlayınız.

 Gerekli kültürel işlemleri yapınız.

 Ekim kaplarını doldurunuz.

 Tohum ekimi yapınız.

 Tohumların üzerini örtünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

1. Kültürü yapılan enginar sistematikte, …………………..familyasında yer alır.

2. Kültürü yapılan enginar ………………………….ise Cynara cardunculus L.'in
değişime uğramasıyla meydana gelmiştir.

3. Rizom üzerinde adventif gözler olduğundan bu gözlerden …………………. ve
…………oluşur.

4. Gövdede yeşil renk hâkim olup bu renk bazı çeşitlerde …………………oluşturması
nedeniyle mor renge döner.

5. Tohumların optimum çimlenme sıcaklıkları …………………°C’dir

6. Enginar, çok yıllık bitki olduğundan derin bünyeli, ………………….ve iyi drene
edilmiş topraklardan hoşlanır.

7. Bayrampaşa enginarı Marmara Bölgesinin, İstanbul ve Bursa yöresinde yetişen
……………ve ……………..bir çeşididir.

8. Islah çalışmalarında ve yeni çeşit geliştirmede ………………….. üretim kullanılır.

9. Üzerinde göz taşıyan bu gövde parçalarına …………..adı verilir.

10. En uygun dikim …………………üzerine sıra arası ve üzeri 1x1 m mesafe ile yapılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda enginar tohum
ekimi uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tohumları temin ettiniz mi?

2. Tohum miktarını tespit ettiniz mi?

3. Multipotları ekime hazırladınız mı?

4. Her bir göze 2–3 tohum attınız mı?

5. Tohum ekim derinliğine dikkat ettiniz mi?

6. Tohumların üzerini örttünüz mü?

7. Gerekli bakım işlemlerini yaptınız mı?

8. Tohumların çimlendiğini gördünüz mü?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Enginarlarda baş oluşum devresinde gübrelemenin neden önemli olduğunu ve
bu dönemde uygulanması gereken gübrelemeyi araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Enginar, gelişme ve büyüme döneminde oldukça fazla su isteyen bir bitkidir.
Yetiştirildiği bölgelerde ağustos ayından itibaren verilen uyandırma suyu ve kış mevsimi
yağışlarının başlangıcına kadar düzenli ve yeterli miktarlarda su ister. Kış mevsiminde ise
gerekli su ülkemizde genellikle yağışlardan sağlanır. Eğer yağışlar yetersiz kalırsa mutlaka
sulama yapılması gerekir.

Özellikle hasat döneminde yağış yetersiz ise mutlaka sulama yapılmalıdır. Susuz kalan
bitkilerde verim ve kalite düşer. Sulama işlemi genellikle karıklara salma sulama veya damla
sulama şeklinde yapılır.

Fotoğraf 2.1: Damla sulama

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Ağır karakterli topraklarda aşırı su vermemek gerekir. Aşırı su kök çürümelerine
neden olur. Erkencilik ve turfanda yetiştiricilik için en önemli işlem uyandırma suyunun
veriliş zamanıdır. Ege Bölgesi koşullarında ağustos ayı başında verilen uyandırma suyunun
ideal uyandırma zamanı olduğu belirtilir.

2.2 İlaçlama

 Enginar kurdu: Kışı enginar köklerinde, larva halinde geçirir. Kök boğazı ve
köke yakın yerlere bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar taze sürgün, çatlak ve
memeciklerden bitkiye girerek beslenmeye başlar.

Larvalar, enginar kökleri içinde galeri açarak beslenir. İçinde bulundukları gözün
kurumasına ve köklerin içinin oyularak çürümesine neden olur. İçi oyulan, gözleri körelen
bitki kökü, bir süre sonra çürür. Böylece 8-10 yıl ürün vermesi gereken bitki 5-6 yılda kurur.
Kuruyan bitkilerin yerine yenisinin dikilip bunların ürün vermesi ise 2-3 yılda gerçekleşir.
Böylece tarlada 5-7 yıllık bir ürün kaybı meydana gelir.

Kültürel önlem olarak yaz sonunda ayırma ve boğaz doldurma işlemleri yapılırken
kesilen köklerde larva bulunduğunda bu kökler yakılarak yok edilmelidir. Bu tarladan çelik
alıp başka tarlaya dikilmemelidir.

Kimyasal mücadelede; ağustos ayı içinde veya eylül başında bitkilerin sulanıp
uyandırma işlemi yapıldıktan sonra bitkide uyanma ve öz su sirkülasyonu başladığı zaman
birinci ilaçlama, bundan 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

 Enginar yaprak böceği: Enginar yaprak böceğinin erginleri, enginar yaprakları
ve tomurcukları üzerinde beslenir. Yaprakların üst yüzünü alt epidermisi
bırakarak yerler ve yaprağı delik deşik yapar. Larvalar, yaprağın etli dokusunda
beslenir ve galeri oluşturarak zarar oluşturur. Ege Bölgesindeki enginar
yetiştirilen yörelerde bulunur.

Kültürel önlem olarak bulaşık yaprak ve bitki artıklarının temizlenerek tarladan
uzaklaştırılması gerekir.

 Enginar yaş çürüklüğü: Hastalık, tarlada enginarların baş bağlamaya başladığı
dönemde yağmur, soğuk ve dolu gibi iklim olaylarından sonra görülür.
Başlangıçta enginar çiçek goncasındaki yaprak kısmının siyahlaşıp çürümesi
şeklinde kendini belli eder. Hastalıklı goncaların gelişmesi, sağlamlara oranla
yavaşladığından küçükbaş oluşumu meydana gelir. Nemli periyot süresince
hastalık goncalardan gövdeye ve hatta yapraklara geçerek tüm bitkiyi
hastalandırabilir.

Kültürel mücadele çok duyarlı olan “Sakız” çeşidi yerine daha dayanıklı olan
Bayrampaşa çeşidinin üretimi yapılmalıdır. Enginarların erken
uyandırılmasından kaçınılmalıdır. Bulaşık tarlalarda üretimden vazgeçilmelidir.

 Sebze fidelerinde kök çürüklüğü (çökerten): Kök çürüklüğü fide devresinde
görülen bir hastalıktır ancak çıkıştan önce de zarar meydana gelebilir. Fidelik
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devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından yattıkları görülür.
Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonucu fidelikte
ocaklar halinde boşluklar meydana gelir. Hastalık yurdumuzda fide üretilen
bütün alanlara yayılmış durumdadır.

Alınabilecek kültürel önlemler şunlardır:

 Zarar görülen fideliklerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra
yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konmalı,

 Tohum ekimi sık yapılmamalı,

 Hastalıklı fideler ayıklanmalı,

 Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı,

 Fazla sulamadan kaçınılmalı,

 Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli,

 Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı,

 Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır.

Kimyasal mücadele de ise ilaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması ( ekimden
önce, ekimden sonra) ve fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra yapılabilir.

 Beyaz çürüklük hastalığı: Kök ve kök boğazında ıslak çürümeler ve gelişmiş
bitkilerde yaprak ve sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir.
Özellikle nemli ortamlar genç fidelerin tamamen çürümesine neden olur.
Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt
yapraklarda ortaya çıkar.

 Kültürel önlemler:

o Hasattan sonra bitki artıkları yok edilmeli,
o Çok bulaşık olan alanlarda en az 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı,
o Sık ekimden kaçınmalıdır.

Kimyasal mücadelede toprak ilaçlaması, ekimden 5-6 gün önce nemli tarla toprağına
serpilir ve tırmıkla karıştırılır. Yeşil aksam ilaçlamalarında ise fideler şaşırtıldıktan 20 gün
sonra ilk ilaçlama yapılır ve 10 gün aralıklarla bir ilaçlama daha yapılır. Eğer hastalık
görülmüyorsa ilaçlama durdurulmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında l hafta olmalıdır.

Toprak ilaçlaması ekimden 5-6 gün önce uygulanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamasına ise
fidelerin şaşırtılmasından 20 gün sonra başlanır ve 10 gün arayla sürdürülmelidir.

 Kurşun küf hastalığı: Gövde ve meyve enfeksiyonları yapar. Önce toplu iğne
başı kadar küçük olan lezyonlar, epidermis altında gelişerek genişler ve
dokulara yayılır. Epidermis çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur. Gövde
ve meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilir.
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 Kültürel önlemler:

o Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden
kaçınılmalı,

o Hastalıktan zarar görmüş bitkiler sökülerek imha edilmeli,
o Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı

gelişmeleri sağlanmalı,
o Hasattan sonra bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Kimyasal mücadelede ilaçlamalar 10 gün arayla yapılmalı, son ilaçlama ile hasat
arasında 15 gün olmalıdır. Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler
çiçeklenme devresinde iken başlanır.

2.3. Gübreleme

Enginar üretiminde gübreleme işlemi iki farklı dönemde yapılır. Çok yıllık sebze
olması nedeniyle plantasyon kurulmadan önce yapılacak ilk gübreleme çok önemlidir. İkinci
dönem ise bitki gelişim döneminde yapılan gübreleme işlemidir.

Enginar plantasyonu tesis edilmeden önce toprak derin işlenir. Daha sonra dekara 4-5
ton yanmış çiftlik gübresi verilerek toprağın 30-40 cm derinliğine karıştırılır. Ayrıca çiftlik
gübresine ilave olarak tesisten önce dekara 15-20 kg azotlu, 30-40 kg fosforlu ve 15-20 kg
potasyumlu gübre verilmelidir. Bu temel gübrelemeden sonra enginar plantasyonu kurulur.

Fotoğraf 2.2: Enginar plantasyonu

Dikimden sonra bitki gelişim dönemlerinde ise gelişme durumu ve baş kalitesine göre
organik ve mineral gübrelerle gübreleme yapılması gerekir. Toprak analizine bağlı olarak
ortalama her yıl enginar plantasyonu için 15 kg/da N, 10 kg/da P2O5 ve 15 kg/da K2O
kullanılması tavsiye edilir.
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Fotoğraf 2.3: Enginarda baş oluşum dönemi

Fosfor ve potasyumlu gübreler bir defada uyandırma suyundan sonra verilir. Azotlu
gübreler ise ilk uyandırma suyu, baş oluşum dönemi ve hasat döneminde olmak üzere üç
farklı dönemde verilir.

Gübreler karıklara verilebildiği gibi ocaklara da verilebilir. Ocaklara sonbaharda 3-4
kg/ocak yanmış çiftlik gübresi verilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yine ocak başına 6-10 g N, 5-
10 g P2O5 ve 10-15 g K2O gübrelemesi de önerilir. Bu yöntemde de azotlu gübrenin yine üç
farklı dönemde verilmesi gerekir.

2.4. Yabancı Otla Mücadele

Enginar üretiminde uyandırma suyunun verilmesi ile birlikte gelişen yabancı otların
temizliği büyük önem taşır. Sıra aralarında ve sıra üzerlerinde gelişen yabancı otlar çapalama
veya küçük işleme aletleri ile temizlenir. Bitkilerin kök boğazları çapa ile açılarak
temizlenir.

Sıra araları erken dönemde makine ile bitkiler büyüdükten sonra ise elle çapalanır.
Yapılan çalışmalarda yabancı ot kontrolünün kimyasal kullanılarak yapıldığı belirtilmekte
ise de ülkemizde bu konuda yapılmış yeterli çalışma yoktur. Herbisit kullanımında çok
dikkatli olunmalı, bu konuda çalışma yapan araştırma kuruluşlarından yardım istenmelidir.

Enginar bitkisinde bunlardan başka yapılan diğer yardımcı kültürel işlemler ise
şunlardır:

 Ocak temizliği: Enginar üretiminde ocak temizliği genellikle sonbaharda bir
kez yapılır. Uyandırma suyu verildikten sonra toprak altı kök sistemindeki uyur
gözlerden oluşan çok sayıdaki dip sürgününün temizlenerek seyreltilmesi
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gerekir. Sonbahar döneminde ocaklar açılarak toprak altı gövdesine ulaşılır ve
gelişen dip sürgünlerinden en kuvvetli gelişen 2-3 tanesi bırakılarak diğerleri
kesilip atılır.

Açılan ocağa birer kürek yanmış ahır gübresi verilir ve tekrar boğaz doldurması
yapılır. Ocak temizliği gerekli olursa ilkbaharda ikinci bir kez daha yapılabilir.
Tekrar ilkbaharda açılan ocaklardan çok sayıda gelişen dip sürgünlerinden zayıf
gelişenler temizlenir. Mümkünse tekrar ahır gübresi verilir ve boğaz doldurulur.

 Yaz temizliği; İlkbaharda havaların iyice ısınması ve sıcaklığın 25°C üzerine
çıkmasından sonra enginar başları kartlaşarak tüketim değerini kaybeder. Bu
dönemden sonra plantasyonun suyu kesilir ve bitkiler kurumaya bırakılır.
Bitkiler üzerinde gelişen başlar çiçeklenir, tohum oluşturur ve bitkiler kurumaya
bırakılır. Ege Bölgesinde bu olay genellikle temmuz ayı ortalarına rastlar. Bu
dönemde kuruyan bitkilerin toprak üstü aksamları keskin çapa balta veya orak
yardımıyla kesilir. Bu kesim işlemi sırasında bitkinin artıkları tırmıklanarak
temizlenir. Uyandırma suyu verilinceye kadar plantasyonda başka bir işlem
yapılmaz.

 Erkenci üretim için Gibberellik Asit (GA) uygulanması; Ege ve Akdeniz
Bölgelerindeki enginar üretiminde erkencilik çok önemlidir. Özellikle İzmir,
Çeşme, Karaburun ve Gümüldür bölgelerinde yapılan Sakız enginarı üretiminde
erkenci ürün pazarda büyük fiyatlar ile alıcı bulur. Yapılan araştırmalarda,
bitkilere püskürtülen GA’nın bitkilerdeki apikal dormansiyi ortadan kaldırarak
baş oluşumunu teşvik ettiği belirtilmiştir. Böylece erkenci verim miktarının da
arttığı ileri sürülür. Enginar üretiminde kullanılan GA uygulamasının uyandırma
suyu ile birlikte uygulanınca erkenci üretim üzerine olumlu etki yaptığı
belirlenmiştir.

Ege Bölgesi koşullarında Sakız enginar çeşidinde iki farklı dönemde (eylül başı ve
sonunda) 30 ppm GA uygulamasının başarılı sonuç verdiği belirlenmiştir. Ancak GA
uygulaması ve uyandırma suyunun erkenciliği artırması yanında çok erken elde edilen
ürünlerde yöresel olarak davrit olarak adlandırılan baş (gelişmesi yarım kalmış, dumura
uğramış şekilsiz baş) oluşumunun arttığı belirlenmiştir.

Erkencilik sağlamak amacıyla kullanılan GA'nın uygulama dozu ve uygulama zamanı
ile birlikte üretim yerinin ekolojisi ve çeşit yetiştiricilikte başarıyı etkiler. Optimum
uygulama dozu 150-200 mg/l arasında değişir. Bitki başına ise 5-10 mg GA pülverize
edilmelidir.

Uygulama zamanı ise iklim koşullarına göre değişmekle birlikte genel olarak hasattan
6-8 hafta öncedir. Hasat tarihi belirlenerek GA bundan 6-8 hafta öncesinde bitkilere
pülverize edilir. Özellikle kışı soğuk geçen bölgelerde ürünün soğuklardan zarar görmesini
önlemek amacıyla kış soğukları başlamadan önce hasat yapılabilmesi için bu bölgelerde GA
uygulaması büyük önem taşır.

Yeni tesis edilen bir enginar plantasyonunda genelde ikinci yılda optimum verim
başlar. Ancak köklendirilmiş pinç kullanılarak yapılan plantasyonlarda ise ilk yılda büyük
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oranlarda verim alınabilir. Nitekim yapılan bir çalışmada köklenmiş dip sürgünlerinin
dikiminden önce yapılan tepe alımı sonunda her bitkiden 2-3 adet sürgünün gelmesi
sağlanarak ilk yıl içinde erkencilikten herhangi bir kayıp olmaksızın ürün miktarında önemli
artış elde edilmiştir.

Enginar plantasyonu üçüncü yıldan sonra maksimum verime ulaşır ve 10-12 yıla kadar
maksimum verimde kalır. Bundan sonra ise verimde önemli düşüşler meydana gelir. Bu
nedenle 10-12 yıl sonra plantasyonun yenilenmesi önerilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda
özellikle yaprak ve baş şeklinde önemli değişimler gösteren çeşitlerde plantasyon yaşının
artması ile değişim oranının da arttığı ve verim ile kalitede önemli kayıplar meydana geldiği
için 2-3 yılda bir plantasyonun yenilenmesi gerektiği önerilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Enginar yetiştirme alanına gidiniz.  Sulama miktarına dikkat ediniz.

 Bitkinin ihtiyacına göre sulama yapınız.
 Gübreleme yaparken gübre çeşidine ve

miktarına dikkat ediniz.

 Hastalık ve zararlılar olup olmadığına
bakınız.

 Ekim alanınız büyükse yabancı otla
mücadelede traktör ve kazayağı
kullanınız.

 Hastalık varsa uygun yöntemi
belirleyerek mücadele yapınız.

 Ekim alanınız küçükse elle yabancı otları
yolunuz.

 Gübreleme yapınız.

 Yabancı otlarla mücadele yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

1. Ağustos ayından itibaren verilen ……………………….ve kış mevsimi yağışlarının
başlangıcına kadar düzenli ve yeterli miktarlarda su ister.

2. Sulama işlemi genellikle karıklara ……………………ve ………………….şeklinde
yapılır.

3. Ege Bölgesi koşullarında …………………ayı başında verilen uyandırma suyunun
ideal uyandırma zamanı olduğu belirtilir.

4. Enginar kurdu içinde bulundukları …………………………ve köklerin içinin oyularak
çürümesine neden olur.

5. Enginar yaprak böceği erginleri enginar …………………..ve…………….üzerinde
beslenir.

6. Enginar yaş çürüklüğü enginarların …………………………….dönemde yağmur,
soğuk ve dolu gibi iklim olaylarından görülür.

7. Beyaz çürüklük hastalığında ……………………………fidelerin şaşırtılmasından 20
gün sonra başlanır ve 10 gün arayla sürdürülmelidir.

8. Çok yıllık sebze olması nedeniyle ……………………. kurulmadan önce yapılacak ilk
gübreleme çok önemlidir.

9. Fosfor ve potasyumlu gübreler bir defada …………………………..sonra verilir.

10. Sıra aralarında ve sıra üzerlerinde gelişen yabancı otlar …………………veya küçük
işleme aletleri ile temizlenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda enginar alanında
kültürel işlemler uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yetiştirme alanına gittiniz mi?

2. Sulama yaptınız mı?

3. Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?

4. Gübreleme yaptınız mı?

5. Yabancı otlarla mücadele yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak sebzelerin hasadını yapabileceksiniz.

 Enginar hasadında dikkat edilecek konuları araştırınız.

3. HASAT

Enginarda hasat zamanı çeşit ve iklime bağlı olarak kış ve ilkbahardır. Enginarda
olgunluk tanımında kullanılan en önemli ölçüt, başın fazla büyümemesi ve kartlaşmamasıdır.
Ayrıca başı taşıyan sap kısmının da sertleşmemiş olması hafif esnek olması bir başka
olgunluk ölçütüdür. Diğer bir ölçüt ise brakte yaprakların kapalı olması açılmaması taze
olgunluk için önemlidir. Aşırı olgunlukta ise başlar kartlaşır, tabla ve brakteler selülozlaşır,
lifli yapı oluşur. Brakte yapraklar açılır başın yenme değerinde büyük kayıplar oluşur.

Fotoğraf 3.1: Hasada gelmiş enginarlar

Enginarda olgunluk, kullanım amacı ve kullanım şekline göre değişir Taze tüketim ve
konserve yapımına göre olgunluk dönemleri farklıdır. Çiçek tablası konserve edilecek olan
çeşitlerde (Bayrampaşa) tablanın tam iriliğini alması beklenirken taze olarak tüketilecek
enginarlarda brakte yapraklarının sertleşmesi beklenmeden yapılacak hasat şekli esas alınır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Hasat Zamanı

Enginarda hasat zamanı, meydana gelen başların henüz açılmadığı sıkı bir biçimde
kapalı olduğu dönemdir. Başlar yeterince irileşmiş olmalı, yavaş yavaş açılmaya başlamadan
önce hasat edilmelidir. Enginar başları çeşit ve iklim özelliğine bağlı olarak yeterli iriliğe
ulaşınca hasat edilir. Ege Bölgesinde, Sakız çeşidinde genelde iklim şartlarına bağlı olarak
aralık-ocak aylarında hasada başlanır. Marmara Bölgesinde, Bayrampaşa çeşidi ise nisan-
mayıs aylarında hasat edilir. Erkenci özellik gösteren Sakız enginar çeşidine yapılan bazı
kültürel işlemlerin (GA uygulaması, tepe alma) erkenciliği artırdığı ve kasım ayında hasat
yapılabildiği belirlenmiştir.

Fotoğraf 3.2: Enginarda hasat

Enginarın sebze olarak değerlendirilen kısmı, olgunlaşmamış çiçek tablası ve bunun
üzerindeki brakte yapraklarıdır. Baş üzerinde bulunan brakte yapraklarının etli kısımları
tüketilir. Başın dış kısımlarındaki brakte yapraklarının uç kısımları liflendiği için etli dip
kısımları tüketilirken başın iç kısmındaki taze brakte yapraklarının tamamı tüketilebilir.
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Fotoğraf 3.3: Enginarda yenilen kısmın hazırlanması

3.2. Yapılışı

Enginar başları yeterli iriliği alınca hasat başlar. Hasat başların, 15-20 cm altından sap
ile birlikte keskin bir bıçak ile kesilmek suretiyle yapılır. Hasat zamanından önce baş
enginarlar 15 cm’lik sap ile birlikte kesilir. Baş enginarların altındaki kol enginarlar gelişir
ve hasat edilir. Kol enginarlar baş enginarlar kadar iri olmaz. Hasat yaparken bu göz önüne
alınmalıdır.

Fotoğraf 3.4: Hasadın yapılışı

Hasat sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Hasat edilen başlar ürünün iyi
korunabileceği tahta, karton kutu veya sepetlerde pazara sunulur.
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Fotoğraf 3.5: Hasadı yapılmış sebzelerin bir araya toplanması

3.3. Hasat Sonrası İşlemler

Enginar başları hasat edildikten sonra kesinlikle su ile temas ettirilmemelidir. Hasat
edilen başlar, hiçbir önlem alınmadan açıkta bekletilirlerse kısa sürede tazeliğini kaybeder,
solar ve pörsür. Eğer hasat edilen başlar hemen pazarlanamayacaksa serin ve nemli bir
ortamda muhafaza edilmelidir.

Fotoğraf 3.6: Enginarların sınıflandırılması

Enginar başları, soğuk hava depolarında 0°C sıcaklıkta ve % 90-98 nemde 3-6 hafta
muhafaza edilebilir. Enginar başları veya tablaları dondurulmuş ve konserve olarak uzun
süreli bekletilebilir.

Ayrıca yapraklı olarak hasat edilen başlar, kamyonet kasalarına yığma olarak ters ve
düz istiflenerek de pazara sunulabilir. Ancak bu yakın pazarlar için uygulanır. Uzak
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pazarlara ise iyi ambalaj malzemesi ile sevk edilir. Hasat edilen başlar ambalaj evinde sapları
10-15 cm kalacak şekilde düzgünce kesilir. Extra, I.sınıf ve II. sınıf boylaması yapıldıktan
sonra ambalajlanarak pazarlanması daha yararlı olur.

Fotoğraf 3.7: Enginarların ambalajlanması

Enginarda verim, genellikle baş adedi olarak ifade edilir. Çünkü kg yerine adet olarak
pazarlama yapılır. Yetiştirilme bölümünde anlatıldığı gibi bir dekar alana 100x60-70 cm
mesafeler ile dikim yapıldığında yaklaşık 1650 adet bitki dikilir. Her enginar ocağında
genelde iki sürgün bırakılır. Her sürgünden bir adet ana baş, 2-3 adet yan kol enginar alındığı
düşünülürse bir ocaktan 2-6 adet, bir dekar alandan ise 3300-8000 adet enginar başı elde
edilir. Son yıllarda üretime giren ve bütün baş halinde konserve edilen çeşitlerde yapılan
üretimlerde bitki başına 25-30 adet baş elde edilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Enginar yetiştirme alanına gidiniz.
 Hasat yapacağınız zamanda toprağın

çamur olmamasına dikkat ediniz.

 Hasat zamanını belirleyiniz.

 Elle hasat yapacaksanız bıçak kullanınız.
 Bıçak kullanırken dikkatli olunuz.

 Hasat yaptığınız bitkileri hasat sonrası
işlemler için uygun bir ortama taşıyınız.

 Bitkilerin aynı olgunlukta olmasına
dikkat ediniz.

 Sararan yaprakları ve kökleri
temizleyiniz.

 Piyasada uygun ambalaj kabı kullanınız.

 Bitkileri tahta kasa ya da tahta kutulara
koyunuz.

 Piyasaya arz etmeyecekseniz uygun
sıcaklıklarda muhafaza ediniz.

 Bitkileri uygun ambalajlarla pazara hazır
hâle getiriniz.



UYGULAMA FAALİYETİ



40

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

1. Enginarda olgunluk tanımında kullanılan en önemli ölçüt, ………………………ve
kartlaşmamasıdır.

2. Enginarda hasat zamanı meydana gelen başların …………………………sıkı bir
biçimde kapalı olduğu dönemdir.

3. Marmara Bölgesinde Bayrampaşa çeşidi ise ……………………aylarında hasat edilir.

4. Hasat başları ………………………………sap ile birlikte keskin bir bıçak ile kesilmek
suretiyle yapılır.

5. Hasat edilen başlar hemen pazarlanamayacaksa …………….ve……………..bir
ortamda muhafaza edilmelidir.

6. Enginar başları soğuk hava depolarında……..°C sıcaklıkta ve % ………….nemde 3-6
hafta muhafaza edilebilir.

7. Hasat edilen başlar …………………sapları 10-15 cm kalacak şekilde düzgünce
kesilir.

8. Enginarda verim genellikle ………………………olarak ifade edilir.

9. Hasat edilen başlar ürünün iyi korunabileceği tahta, karton kutu veya
…………………pazara sunulur.

10. Aşırı olgunlukta ise başlar kartlaşır, tabla ve brakteler …………., ………………yapı
oluşur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygulaması
enginarda hasat uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tarlaya gittiniz mi?

2. Hasada gelmiş bitkileri tespit ettiniz mi?

3. Bitkileri gövdeleri toprak yüzeyinden kestiniz mi?

4. Kapalı bir alana götürdünüz mü?

5. Başları kopardınız mı?

6. Boylama yaptınız mı?

7. Ambalajlama yaptınız mı?

8. Piyasaya arz ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Enginarın anavatanı ……………………….ve Kıbrıs adası olarak bilinir.

2. Enginarın çiçek tablası ve çiçek tablasında bulunan ……………………………yenir.

3. Bir enginar ocağında ana sürgün ucunda oluşan başa ………………….., yan
sürgünlerde oluşan başlara ise ……………………..adı verilir.

4. Kış aylarında sıcaklık 0°C altına düşerse …………………ve …………….önemli
zararlar oluşur.

5. 1’den fazla fide dikiminin sebebi ………………………ocakların boş ve parselin kel
olmasını önlemektir.

6. Azotlu gübreler ise ilk uyandırma suyu, …………………ve hasat döneminde olmak
üzere üç farklı dönemde verilir.

7. Yapılan araştırmalarda, bitkilere püskürtülen GA’nın bitkilerdeki
……………………………ortadan kaldırarak baş oluşumunu teşvik ettiği
belirtilmiştir.

8. Enginar üretiminde ocak temizliği genellikle ………………………..bir kez yapılır.

9. Aşırı olgunlukta ise başlar kartlaşır, ……………ve……………selülozlaşır, lifli yapı
oluşur.

10. Hasat edilen başlar ürünün iyi korunabileceği ……………., ………………..veya
sepetlerde pazara sunulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz.

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

1 Asteraceae 6 Humusça zengin

2 Cynara scolymus 7
Sofralık,

konservelik

3 Sürgün, yapraklar 8 Tohumla

4 Antosyan 9 Meme

5 20-30 10 Masuralar

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Uyandırma suyu 6
Baş bağlamaya

başladığı

2
Salma sulama,
damla sulama

7
Yeşil aksam
ilaçlamasına

3 Ağustos 8 Plantasyon

4
Gözün

kurumasına
9

Uyandırma
suyundan

5
Yaprakları ve
tomurcukları

10 Çapalama

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
Başın fazla

büyümemesi
6 0, 90-98

2 Henüz açılmadığı 7 Ambalaj evinde

3 Nisan-mayıs 8 Baş adedi

4 15–20 cm altından 9 Sepetlerde

5 Serin ve nemli 10 Selülozlaşır, lifli

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Akdeniz havzası 6
Baş oluşum

dönemi

2 Brakte yaprakları 7 Apikal dormansiyi

3
Baş enginar, kol

enginar
8 Sonbaharda

4 Yaprak, başlarda 9 Tabla, brakteler

5
Tutmayıp kuruma

olduğunda
10

Tahta, karton
kutu

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 www.akdatder.com

 www.bahcesel.com

 www.arastirma-yalova.gov.tr/

 volkanderinbay.net

 www.agaclar.net/

 www.tarımnet.com

 mehmetyuksel1.blogspot.com

 www.tarimziraat.com

 www.lezzetvadisi.com

 http://tr.mydearbody.coml

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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KAYNAKÇA

 www.akdatder.com

 www.bahcesel.com

 www.arastirma-yalova.gov.tr/

 volkanderinbay.net

 www.agaclar.net/

 www.tarımnet.com

 mehmetyuksel1.blogspot.com

 www.tarimziraat.com

 www.lezzetvadisi.com

KAYNAKÇA


