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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Bahçecilik

DAL/MESLEK

Çiçek Düzenleyici

MODÜLÜN ADI

Kesme Çiçekler-1

MODÜLÜN TANIMI

Gerekli ortam sağlandığında tohumla üretilen kesme çiçek
bitkilerini tanıyabileceği bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Genel Amaç
Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında tohumla üretilen
kesme çiçek bitkilerini tanıyabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Çeşit özelliklerine göre tohumla üretilen kesme
çiçekleri ayırt edebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak boy ve sınıflandırılmasını
yapabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, açık ortam

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Televizyon, yazı tahtası, İnternet, VCD, DVD,
tepegöz, projeksiyon, bilgisayar, farklı kesme çiçekler, kesme
çiçek seraları
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Türkiye’de ticari anlamda kesme çiçek üretimi, 1940’lı yıllarda İstanbul ve çevresinde
başlamıştır. Ancak daha sonra Yalova’da önemli bir üretim merkezi konumuna gelmiştir.
1985 yılından itibaren Antalya’dan yapılmaya başlayan kesme çiçek ihracatı, çiçek üretim
alanlarını bu bölgede hızla artırmıştır. İhracata yönelik üretimin dolaylı yollarla teşvik
edilmesi ve bitki materyali ithaline getirilen kolaylıklar, kesme çiçek üretim alanı ve
miktarında önemli artışların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kesme çiçek üretimi Türkiye
toplam süs bitkileri üretiminin %48’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de 2004 yılı Tarım İl
Müdürlükleri verilerine göre toplam 11.988 dekar (da) alanda kesme çiçek üretimi
yapılmaktadır.
Ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliğinin %60’ı seralarda yapılmaktadır. 1993 yılı
verilerine göre kesme çiçek üretim alanları Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde
yoğunlaşmıştır. Serada kesme çiçek yetiştiriciliğini iller bazında incelediğimizde, İzmir,
Antalya ve Yalova illerinin ilk üç sırayı aldığı ve bunları Adana, İçel, Aydın ve Bursa’nın
izlediği görülmektedir. Ülkemiz seralarında yetiştirilen kesme çiçek türlerine bakacak
olursak sera alanlarının %60,4’ünde karanfil yetiştirilmekte ve bunu gül %12,9’luk oranla
izlemektedir.
İşte bu modül ile tohumla üretilen kesme çiçek bitki türlerini, üretimlerini ve bakım
önlemlerini bileceksiniz. Bitkilerin özelliklerinden yararlanıp daha güzel buket, aranjman
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Çeşit özelliklerine göre tohumla üretilen kesme çiçekleri ayırt edebilecektir.

ARAŞTIRMA
Buket yapımında kullanılan tohumla üretilen kesme çiçeklerden bazılarını sınıfa
getiriniz. Bunlardan uygun bir buket yapınız.

1.1. TOHUMLA ÜRETİLEN KESME ÇİÇEK
BİTKİLERİ
Kesme çiçeklerin süs bitkileri içinde özel bir yeri vardır. Kesme çiçekler kesilerek
toplanan ve buket sepet çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir. Kesme çiçekler dünyada en
çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitkileridir. Dünya süs bitkilerinin ticaretinin yarısı
kesme çiçeklere aittir.

Fotoğraf 1.1: Vazoda kesme çiçekler

Estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen dekoratif bitkiler günümüzde
genel olarak süs bitkileri olarak adlandırılan bir sektörün doğmasına neden olmuştur.
Kentleşmenin başlaması ile doğadan uzaklaşan insanların doğa özlemi ve çevre sorunlarının
ortaya çıkması bu sektörde büyük bir pazarın doğmasına neden olmuştur. Günümüzde birçok
ülkenin kalkınmasında ve ekonomisinde de önemli katkıları olmuştur.
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1.1. Tanımı ve Özellikleri
Kesme çiçeklerin üretimi vegatatif ve genaratif üretim yöntemleriyle gerçekleşir.
Generatif üretim eşeyli üretimdir. Yani bitkide bulunan erkek ve dişi organların birleşmesi
sonucu tohum oluşması ve bu oluşan tohum ile yeni bitkilerin üretiminin sağlanmasıdır.
Bitkilerin büyük çoğunluğu doğal yetişme ortamında çiçek açar. Çiçek açan bitkiler genaratif
üretim yolu ile üretilmeye müsaittir. Ancak tohumla üretimin; yeni meydana gelecek bitkinin
yetişme süresinin uzun olması ve yeni bitkilerde farklılıklar ortaya çıkması gibi bazı
sakıncaları olabilir.

Fotoğraf 1.2: Farklı bitkilerden hazırlanmış düzenleme

Tohumla üretilen kesme çiçekler genellikle tek yıllık bitkilerdir ve ertesi sene tekrar
tohumla üretimi yapılır. Tohumla üretilen kesme çiçeklerin başında şebboy, lisianthus,
hüsnüyusuf, anthirium, statis ve aster önemli olanlardır. Tohumla üretilen kesme yeşillikler
ise, kuşkonmaz, trakelyum, solidagodur.

1.2. Çeşitleri
Şebboy: Brassicaceae (turpgiller) familyasında yer alan şebboyun yabanilerine daha
çok Avrupa’nın güney kesimindeki çayırlık ve kayalık alanlarda rastlanır. Sarı ve
turuncunun çeşitli tonlarındaki hoş kokulu çiçekleriyle çok sevilen bir süs bitkisidir.

Fotoğraf 1.3: Şebboy buketi
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Şebboy, diğer kesme çiçeklerin çoğundan daha erken çiçeklenen iki ya da çok yıllık
bir bitkidir. Serin iklimli yerlerde yetişen bitki ortalama 50 cm’ye kadar boylanır. Dallanmış
dik gövdesi şerit biçiminde, grimsi yeşil, sert yapraklar taşır. Dalların ucunda kümeler
oluşturan dört taç yapraklı çiçekleri vardır. Tümüyle açtığında çevreye hoş bir koku verir.
Şebboy çiçeklerinin kokusu taşıdığı uçucu yağdan ileri gelir.
Değişik renklerde katmerli ya da yalınkat olmak üzere bodur, boylu, yaprakları tüylü
ve tüysüz türleri vardır. Yalınkat türleri (mathiola annua) kesme çiçekçilikte tercih edilmez.
Daha çok bahçelerdeki düzenlemelerde kullanılır.
Lisianthus: Gentianaceae familyasından olan lisianthusun kesme çiçek olarak
kullanımı oldukça yenidir. Güney Amerika orijinli bu bitki dünyanın birçok ülkesinde
yetiştirilmektedir. Modern anlamda lisianthus yetiştiriciliği 1984 yılında Fransa’da
başlamıştır. Ülkemizde ise üretimi son yıllarda artış göstermektedir.
Pembe, beyaz ve mavi çiçek renkleri, mavimsi-yeşil yaprakları, dik sapları ve vazo
ömrü dayanıklılığı ile geleceğin dikkat çekici kesme çiçeği olmaya adaydır. Gün geçtikçe bu
yeni bitkiye ilgi daha da artmaktadır.

Yodel tipi: Yalınkat, iri çiçekli ve uzun saplıdır. Çiçek renkleri mavi, erguvanmavi, beyaz, parlak pembe, koyu pembe ve leylaktır.

Fotoğraf 1.4: Yodel tipi lisianthuslar



Heidi tipi: Yodel tipinin daha geliştirilmiş şeklidir. Tekdüze bir çiçeklenme
gösterir. Çiçek kandili daha ufak ve az açıktır. Yodele benzer renkleri vardır.
Beyaz, pastel mavi, beyaz- kenarları mavi, beyaz kenarları pembe renkli
çeşitleri vardır.

Fotoğraf 1.5: Heidi tipi lisianthuslar
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Jet veya echo tipi: İri ve katmerli çiçekli dekoratif yeni varyete türüdür. Diğer
tiplerle aynı çiçek renklerine sahiptir.

Fotoğraf 1.6: Jet veya echo tipi lisianthuslar



Mermaid tipi: Saksılı yetiştirilen bodur varyetelerdir. Mavi ve pembe renkli
çiçeklere sahiptir.

Fotoğraf 1.7: Mermaid tipi lisianthuslar

Sterliçya (turnagagası, cennet kuşu): Sterliçyanın anavatanı Güney Afrika’dır.
Ülkemizde "Cennet Kuşu Çiçeği" veya "Turna Gagası" olarak bilinir. Starliçe,
strelitziaceae familyasındandır. Bu bitkinin bilimsel adı strelitzia reginadır.
Yaprak dökmeyen, çok yıllık, kardeşlenme yapan bu bitkiler, Güney Afrika'nın açık
otlakları veya nehir kıyılarında bulunur.
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Fotoğraf 1.8: Sterliçya ve sterliçya ile yapılmış bir buket

Sterliçya (cennet kuşu çiçeği, turnagagası); parlak turuncu-mavi renkleri kuş kafasına
benzeyen çiçekleri olan bir bitkidir. Bu benzerlik nedeniyle cennet kuşu olarak da
isimlendirilir. İki metre boy yapar. Yaprakları kayık küreğine benzer. Yapraklarının genişliği
10-30 cm arasındadır. Yapraklar oldukça sert ve olumsuz şartlara dayanıklıdır. Birden
fazla bitki kümeleri şeklinde yetiştirilir. Çiçekler sert kılıf gibi bir gagadan çıkar. Çiçekler
sapların tepelerinde yer alır. Sterliçya çiçekleri, üç mavi ve üç turuncu çanak yapraktan
oluşmaktadır.
Çiçekler genelde ilkbahar ve sonbaharda açar.
Anthirium: Anthurium bitkisinin anavatanı Orta ve Güney Amerika’dır. Diğer dünya
ülkelerinde de kültürü yapılan bir bitkidir. Her ülkede farklı isimlerle adlandırılır. Çiçek ve
yaprakları oldukça ilginçtir. Değişik büyüklükte çiçekli olanları vardır. Kırmızı-turuncu
renkte hibritleri bulunur.

Fotoğraf 1.9: Anthirium buketi
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500’ün üzerinde türü olduğu bilinmektedir. Hem saksıda hem de kesme çiçek olarak
yetiştirilmektedir. Kültür bitkisi olarak üretilen çeşidi azdır.
Gerbera: Gerberanın anavatanı Güney Afrika ve Asya kıtalarıdır. Doğal ortamda
nisan-eylül ayları arasında çiçek açar. Gerberanın asıl rengi sarı ve portakal rengi arasıdır.
Bu çeşitler melezlemeler sonucu oluşmuştur.

Fotoğraf 1.10: Gerbera ve gerbera ile yapılmış bir buket

Gerbera, kesme çiçekler içinde en kolay yetiştirilen çok yıllık otsu bir bitkidir.
Papatyaya benzer. Sarı, kırmız, pembe, beyaz ve turuncu renkli çiçekleri vardır. Çiçekler
tüylü uzun bir sap ucundadır. Gerbera çiçeği yalın, katmerli ve yarı katmerli formda olabilir.
Hüsnüyusuf: Caryophyllaceae familyasından olan hüsnüyusuf süs bitkileri
yetiştiriciliğinde başlıca önemli türlerdendir. Eskiden beri bilinen bir türdür. Kuzey ve
Güney Avrupa kökenlidir. Yaşamlarını 2–3 yıl sürdürür. Ancak her yıl yenileri ile
değiştirilmesi uygundur. Çünkü yaşlandıkça çiçek verimi azalır.

Fotoğraf 1.1: Hüsnüyusuf
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Hüsnüyusuf 30-90 cm açan çiçekleri terminal durumlu, koyu kırmızı, pembe, turuncu
ve beyaz renklidir. Çiçekler yalınkat ya da katmerli olabilir. Hüsnüyusufların yaprakları
geniş mızrağımsı biçimlidir. Yeşil renkte yaprakları vardır.
Statis: Kurşunotugiller familyasındandır. Diğer adı deniz lavantasıdır. Anayurdu kesin
olarak bilinmemektedir.
Ancak ılıman iklim bölgelerinin deniz kıyılarında sıkça
yetişmektedir. Aslında 120 dolayında türü bulunan statice cinsi bitkilerden, en çok
yetiştirilen s.sinuata türü kısaca statis diye anılır.

Fotoğraf 1.12: Statis ve statis ile yapılmış buket

4550 cm kadar boylanabilen statis bir yıllık otsu bitkidir. Toprak üzerinde rozet
oluşturan dipten sürme yeşil yapraklan; tazeyken bile kurutulmuş gibi görünen; yazın sürekli
mavi, mor, sarı, turuncu, beyaz ve kırmızı renklerde açan çok süslü ve gösterişli çiçekleri
vardır.
Bu çiçekler haftalar boyunca bozulmadan çiçek tarhlarını süslediği gibi kesme çiçek
olarak da kullanılabilir. Ayrıca, demet haline getirilerek gölge ve havadar bir yerde baş aşağı
edilip asılarak özenle kurutulduğunda kışın vazolara konur ve çiçek düzenlemelerinde de
kullanılabilir.
Matricaria (iri papatya, ponpon papatya): Compositae familyasındandır. Akdeniz
bölge bitkisidir. Tek veya çok yıllık otsu karakterdedir. Beyaz ve sarıçiçeklere sahiptir. Bazı
çeşitlerin çiçekleri kokuludur. Çiçek tablasının içi boştur. Ilıman iklim koşullarında nisan
sonu ve haziran arası çiçekli kalır.

Fotoğraf 1.13: Matricaria buketi
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Aster (saraypatı, yıldız papatyası): Aster Yunancada yıldız anlamına gelmektedir.
Yaklaşık 600 kadar türü bulunur. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtasında yayılış
göstermektedir. Türleri, birbiri ile çok kolay melezlendiği için doğal türlerle melez türleri
birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Ülkemizde doğal olarak 5 türü bulunmaktadır.
Tek yıllık veya çok yıllık rizomlu bitkilerdir. Çiçek tablaları başak şeklindedir. Ayrıca
salkım dizilişlidir. Çiçek tablaları küçük veya büyük olabilir. Renkleri kırmızı, pembe, leylak
renginde, mavi veya beyazdır. Yapraklar sarmal dizilişli, kenarları düz veya dişlidir. Kısa,
orta veya büyük boylu bitkilerdir.

Fotoğraf 1.14: Aster

Aster bitkisini iki gruba ayırabiliriz.



Çin asterleri (boylu, çok boylu ve tek yıllık olanlar): Kesme çiçekçilikte de
kullanılır. 45-90 cm boy yapar. Temmuz-ekim aylarında çiçeklenir. Yavaş
gelişir. Çalımsı yapıdadır.
Michaelmas asterleri (çok yıllık olanlar): Dayanıklıdır. Çok sayıda çiçek
açar. Hızlı gelişir. Bordür bitkisidir. 15-180 cm arasında boy yapabilir.

Solidago: Solidago toplu çiçekler anlamına gelen asteraceae familyasında yer alır.
Yaklaşık 100 kadar türü Kuzey Amerika ve Avrupa-Asya Kıtası’nın birleştiği bölgede doğal
olarak yetişir. Çok yıllık otsu yapıda çalı şeklinde büyür. Yapraklar sık ve sarmal dizilişlidir.
Çiçek durumu bileşik salkım veya salkım şeklindedir. Çiçek tablası dar çan veya disk
şeklindedir. Çiçekler, çiçek tablası üzerine dizilmiştir. Çiçeklerin büyük çoğunluğu tüp
şeklinde, bazıları ise dilsi görünümdedir. Çiçekler korollodan (taç yaprak) dolayı genellikle
sarı renklidir.
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Fotoğraf 1.15: Soligadoe soligado ile yapılmış bir buket

Solidago uzun yaşayan bir bitkidir. Birçoğu 60–260 cm boy yapabilir. Çiçekler
genellikle yaz başında açar. Bitki ısıya, sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. Ülkemizde ve
dünyada solidago çok eskiden beri bilinmekle birlikte kesme çiçek olarak kullanımı yenidir.
Solidago kesme çiçek olarak daha çok diğer çiçeklerle birlikte dolgu maddesi denen yeşillik
olarak kullanılır. Aranjmanların değişmez kesme yeşilliklerindendir.
Trakelyum: Trachelium bitkisi çan çiçeğigiller (campanulaceae) familyasındandır.
Tek ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Olumsuz koşullara yarı dayanıklıdır. Çalı formunda
çiçekli bitkilerdir.

Fotoğraf 1.16: Trakelyum buketleri

Trachelium bitkisinin boyu yaklaşık olarak 75-100 cm arasında değişmektedir. Birçok
türü süs bitkisi olarak yetiştirilir. Yapraklar alternat veya nadiren karşılıklı dizilmiştir.
Çiçekler yaprak koltuklarında tek veya uçta küresel başçıklarda; spikamsı ya da panikulamsı
durumdadır. Çiçekler erdişi, ışınsal simetrilidir. Sepal sayısı petal sayısı kadardır. Ovaryum
alt durumludur. Temelde çiçekleri beyaz, mavi ve morun gölgeleri şeklinde üç renge
ayırabiliriz; ancak en çok karşımıza mor çiçekler çıkmaktadır.
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1.3. Üretimi
Şebboy: Şebboy tohumları viyollere tek tek atıldıkları gibi tohum kasalarına da
atılabilir. Ancak tohum kasalarına atılmaları pek tercih edilmez. Tohumların atımında
kullanılan viyoller büyük gözlüdür. Bunun sebebi, bitkiler hızlı gelişme göstereceklerinden
sıkışma meydana gelmemesidir.
Tohumlar tek tek viyol gözlerinin tam ortasına gelecek şekilde ekilir. Bunların üzeri
hafifçe kapatılır ve daha sonra çimlenme yerlerine konur. Sıcaklığının 15-180C olduğu
çimlendirme ortamında üniform ve hızlı bir çimlenme görülür. Tohumlar çimlenir
çimlenmez sıcaklık 100C’ye düşürülür.
Şebboy fideleri viyollerde kısa bir süre durduktan sonra yerlerine dikilir. Bu süre
mevsime göre değişmekle birlikte 2-3 hafta içinde değişir. Süre kısa olsa da dikim anına
kadar özenli bir bakım isterler. Özellikle sulamaya dikkat edilmelidir. Yapılacak fazla
sulama fidelerde çökme meydana gelmesine neden olur. Sulama genellikle sisleme şeklinde
yapılır. Mümkün olduğu kadar gece bitki üzerinde su kalmamasına dikkat edilir.
Şebboy fideleri 4-5 yapraklı ve boğum araları uzamadan dikilir. Dikim esnasında
fidelerin boya kaçmamasına dikkat edilmelidir. 1-1,20 m genişliğindeki tavalara 13×13 cm
aralıklarla dikim yapılırsa metrekareye yaklaşık 80 bitki dikilir. Ancak yetiştiricilikte daha
çok 15×15 cm. aralıklarla yapılan dikim kullanılır. Bu şekildeki dikimlerde metrekareye 50
bitki dikilir. Dikim esnasında fideler derin dikilmemelidir. Kök boğazına kadar toprağa
yerleştirilip yanları toprakla doldurulup hafifçe bastırılmalıdır. Dikimden hemen sonra can
suyu verilmelidir.
Lisianthus: Lisianthus tohumları toz veya kaplama hâlinde olur. Toz tohumlar çok
küçük olduklarından kasalara serpme ekim yapılır. Kaplama tohumlar kasalara atıldıkları
gibi viyollere tek tek el ya da makine ile de atılabilir. Lisianthus tohumları kasalara
atılacaksa, kasalar ekimden önce dezenfekte edilir. Ekim ortamı olarak torf kullanılır.
Tohumlar çok küçük olduklarından ekim esnasında çok dikkat edilmeli ve sık ekimden
kaçınılmalıdır. Tohumlar küçük olduklarından üzerlerine kapak atmaya gerek yoktur.
Kaplama tohumlar ise değişik göz sayısındaki viyollere atılabilir. Yine viyoller torf ile
doldurulur. Tohumlar tek tek viyol gözlerinin tam ortasına gelecek şekilde ekilir. Bunların
üzeri hafifçe kapatılır ve daha sonra çimlenme yerlerine konulur. Ekimi takiben 21–230C’de
7 günde çimlenme gerçekleşir. Çimlenme sonrası sıcaklığın 16–180C’ye düşürülmesi
gerekir. Çeşide göre değişmekle birlikte lisianthus fideleri 8–13 haftada dikime hazır hale
gelir. Tohumdan fide yetiştirme süresinin uzun olması sebebiyle üreticiler genellikle
doğrudan hazır yetişmiş fide satın almayı tercih eder.
Sterliçya: Sterliçya tohumla üretilebilen bir bitkidir. Ancak tohumla üretimde bitkinin
çiçek açması için 4 yıl beklemek gerekir. Ülkemizde yetiştirilen sterliçya bitkileri tohum
oluşturmadığından tohumlar yurt dışından getirilmektedir.
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Tohumlar, torf ile doldurulan poşet veya onluk saksılara ekilir. Tohumun dikim
derinliği tohum boyunun 2,5 misli olacak şekilde yerleştirilir. Mart ve nisan ayları dikim için
en uygun zamandır. Dikimden sonra aşırı olmamak şartıyla sulama yapılmalıdır.
Sterliçya aynı zamanda ayırma yöntemiyle de üretilir. Ayırma işlemi ocak şeklinde
kardeşlenmiş olan bitkinin tamamen sökülerek filizlerin ayrılmasıyla yapılır. Bu işlem
bitkinin dinlenme dönemi olan temmuz-ağustos aylarında yapılmalıdır. Filizler tek tek veya
istenilen adetlerde parçalandığında uygun kök budaması yapılarak dikime hazırlanır.
Anthirium: Tohumla üretim yapmak için iyi vasıflı, iyi beslenmiş, zararlı ve
hastalıklardan korunmuş ve çimlenme gücünü koruyan tohumlar kullanılmalıdır. Tohumu
alınacak bitkiler sürekli kontrol altında tutulmalı ve bakımları iyi yapılmalıdır. Olgunlaşan
tohumlar elle sıyrılarak alınmalıdır. Tohumların ekileceği toprak iyi drene edilmelidir. Sera
sıcaklığı 250C nem oranı %75-80 olmalı ve değişmemelidir.
Tohumların ekileceği kasalar 45 x 30 x 7 cm ebatlarındadır. Ekim kasalarına
konulacak toprak ise bir kısım kum, bir kısım orman toprağı ve bir kısım odun kömürü
toprağından elde edilen karışım olmalıdır. Tohumlar ekim kasalarına 4 x 4 cm aralıklarla
ekilir.
Tohumlar şubat ayında ekilir. Çıkan fideler mart ayında seyreltilir. Nisan ayında
viyollere şaşırtılır. Ekim ayında fincan saksılara şaşırtılır. Şubat ayında ise büyütülecek
yerlere dikilir. 18-220C sıcaklık , % 75-85 oransal nem ve yarı gölge ortamlarda 1,5 yıl sonra
bitkinin ilk çiçekleri açmaya başlar.
Anthiriumun bir diğer üretiş şekli de ayırma ile üretimdir. Bu yöntemde ana bitki
kökleriyle beraber 3-4 parçaya bölünür. Ana bitkiden ayrılan her bir parça saksılara dikilerek
şaşırtılır. Bu durumda bitkiler 6-12 ay sonra çiçek açmaya başlar.
Gerbera: Gerbera bitkisinde yeni çeşitler elde edilmek isteniyorsa tohumla üretim
yapılır. Gerbera da tohumla üretim kolaydır. Ancak bazı noktalara dikkat etmek gerekir.
Gerbera tohumlarının canlılığını koruması üç ay sürer. Bu nedenle tohumla üretim
yapılacaksa taze tohumlar kullanılmalıdır.
Döllenmeden 3-4 hafta sonra tohumlar toplanır ve ekim yapılır. Tohumların ekimi için
çeşitli boyutlarda kasalar kullanılır. Kasaların içine uygun harç materyali doldurulur.
Gerbera tohumları hazırlanmış kasalara seyrek olarak ekilir. Çimlenme gerçekleşene
kadar kasaların üzeri cam bir kapakla örtülür. Çimlenme sırasında sıcaklığın 18-200C olması
gerekir.8-14 gün içinde çimlenme gerçekleşir. Çimlenme olduktan sonra şaşırtma
yapılmalıdır. Şaşırtma işleminde geç kalmamak önemlidir. Geç yapılan şaşırtma kılcal
köklerin zarar görmesine neden olur. Gerbera fideleri üç ayda çiçeklenir.
Gerbera aynı zamanda ayırma ve doku kültürü ile de üretilir.

13

Ayırma yöntemi çok fazla üretimin yapılmayacağı durumlarda kullanılır. Ayırma
yöntemi anaç bitkilerin yanlarında ve dip sürgünleri oluşan yavru bitkilerin ayrılmasından
oluşur.
Anaç bitki bir veya iki yıllık olmalıdır. Bitki ilkbahar veya sonbaharda bulunduğu
ortamdan sökülür. Söküm sırasında köklere zarar verilmemelidir. Anaç bitkinin yanındaki
yavrular kök ve yaprakları ile birlikte anaç bitkiden ayrılır. Yavru bitkiler dikim budaması
yapıldıktan sonra ayrı olarak dikilir.
Gerbera bitkisinde doku kültürü olarak klon uçları ile üretim kullanılmaktadır. Bu
yöntemle hastalıktan arındırılmış bitkiler elde edilir. Anaç bitkiden elde edilmiş sürgünlerin
yaprakları temizlenir. Doku kültürü laboratuvarlarında steril şartlarda sürgün uçları 2-3
mm’lik parçalara ayrılır. Bu parçalar, içinde özel besin bulunan ortama yerleştirilir.
Hüsnüyusuf: Tohumlar ağustos-eylül aylarında tohum kasalarına ekilerek üzerleri
hafifçe kapatılır. Çimlenme görüldükten sonra şaşırtmada geç kalınmamalıdır. Tek yıllık
kesme çiçek yetiştiriciliği için nisan ayında 100 m2ye 8 g tohum atılır. Eğer iki yıllık
yetiştiricilik yapılacaksa temmuz ayında 100 m2’ye 3 g gelecek şekilde tohum atılır.
Çimlenme ortamının sıcaklığı 15-18 0C olduğunda 8-10 gün içerisinde çimlenme
gerçekleşir. Kasalara ekilen tohumlardan çıkan fideler, tohum ekiminden 4 hafta sonra 6-8
cm’lik saksılara veya kesme çiçek yastıklarına şaşırtılır. Şaşırtma 10 cm arayla yapılabilir ya
da 30 x 25 veya 30 x 20 cm aralıklara göre seyreltme yapılır. Tohumdan çiçeklenmeye değin
geçen süre 28 hafta dolayındadır.
Statis: Bitkinin tohumları, genellikle kurumuş statis bitkisiyle birlikte satılır.
Tohumlar bitkiden ayrılarak doğrudan doğruya ve 25-30 cm. aralıklarla ekilir. Bu durumda
çimlenen bitki gelişerek yaz ortalarında çiçek açmaya başlar. Bitkinin daha erken
çiçeklenmesi istenirse tohumlan ilkbahar başlarında kapalı mekanlardaki kutulara ekilip
çimlendirilerek fideleri elde edilir. Bu fideler, don tehlikesi geçtikten sonra bahçelerde
ayrılmış yerlerine 25-30 cm ara ile şaşırtılır.
Matricaria: Tohumlar mart ayında direkt olarak araziye ekilebilir. Tohumlar ince
olduğundan seyrek ekim yapılmalıdır. Üzeri toprakla örtülmez. Sadece hafifçe bastırılır.
Eğer sık dikim yapılmışsa seyreltme işlemi uygulanmalıdır. Eğer bu işlem yapılmazsa fideler
fazla boylu ve cılız gelişir.
Aster: Tohumla üretim daha çok ıslah çalışmalarında kullanılan bir yöntemdir.
Tohumla üretimde, tohumlar tohum kasalarına atılır. Tohumların üzeri sadece hafifçe
bastırılır, üzerine kapak atılmaz. Yaklaşık 6 hafta sonra şaşırtılacak boya gelir.
Solidago: Solidago tohumları kasalara ya da yastıklara atılır. 2–3 hafta içerisinde
çimlenen tohumlar 60–70 günde dikime hazır hâle gelir. Tohumdan üretilen solidago fideleri
4–5 yapraklı olduğunda ve boğum araları uzamadan dikilir. Dikim esnasında fidelerin boya
kaçmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
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1–1,20 m genişliğindeki tavalara 20x30 cm aralıklarla dikim yapılmalıdır. Dikim
genellikle ilkbahar aylarının başında yapılır. Dikim esnasında fideler derin dikilmemelidir.
Kök boğazına kadar toprağa yerleştirilip yanları toprakla doldurulup hafifçe bastırılmalıdır.
Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir.
Trakelyum: Mayıs-haziran aylarında veya temmuz-ağustos aylarında tohum atılır.
Tohumlar kasalara ya da yastıklara atılır. 2-3 hafta içerisinde çimlenen tohumlar 60-70
günde dikime hazır hâle gelir.
Tohumdan üretilen trachelium fideleri 4-5 yapraklı ve boğum araları uzamadan dikilir.
Dikim esnasında fidelerin boya kaçmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 1-1,20 m
genişliğinde ki tavalara 20 x 30 cm aralıklarla dikim yapılmalıdır.
Dikimden önce yastıklar tırmık ile düzeltilir ve iyice sulanır. Trachelium yetiştirilecek
toprağa gübre ilavesi gerekir. Açık arazilerde toprağın doğal gübrelerle karıştırılmasında
yarar vardır. Bunun yanında yapay gübrelerden azot içeriği fazla olan gübreler seçilmelidir.
Özellikle 15-5-15 içerikli kompoze gübreler belirli aralıklarla verilmelidir. İki haftada bir
500 ppm azot içerikli gübrelerden verilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama yapınız.

İşlem Basamakları
 Üretim yapacağınız türe karar veriniz.
 Tohumları temin ediniz.
 Çimlendirme ortamını hazırlayınız.
 Tohumları atınız.
 Kültürel bakım işlemlerini yapınız.
 Tohumları viyollere şaşırtınız.

Öneriler
 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat
ediniz.
 Sertifikalı, çimlenme oranı yüksek
tohumları tecih ediniz.
 Bitki türüne uygun çimlendirme oratmını
tercih ediniz.
 Torf kullanmaya özen gösteriniz.
 Tohumları homojen bir şekilde atınız.
 Gerek varsa ince bir kapak atınız.
 Sisleme, havalandırma, ilaçlama gibi
bakım işlemlerini yapınız.
 Şaşırtmayı
3-4
gerçek
yapraklı
olduklarında yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Tohumları temin ettiniz mi?
 Sertifikalı tohumları tercih ettiniz mi?
 Tohum kasasını hazırladınız mı?
 Kasa içerisini torf ile doldurup düzeltiniz mi?
 Tohumları homojen bir şekilde attınız mı?
 Kültürel işlemleri yaptınız mı?
 Bitkiler 3-4 gerçek yapraklı olduğunda viyollere şaşırttınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tohumla üretilen kesme çiçekler genellikle ……………………..bitkilerdir ve ertesi
sene tekrar ………………üretimi yapılır.

2.

Şebboyların değişik renklerde ………………….ya da ………………..olmak üzere
bodur, boylu, yaprakları tüylü ve tüysüz türleri vardır.

3.

Yodel tipi lisianthuslar yalınkat, ………..ve ………….saplıdır.

4.

Anthiriumlar hem ……………….hem de ……………………olarak yetiştirilmektedir.

5.

Hüsnüyusuf 30-90 cm açan çiçekleri ………….durumlu, koyu kırmızı, pembe,
turuncu ve ……………..renklidir.

6.

Asterler tek yıllık veya çok yıllık ………………….bitkilerdir.

7.

Solidago kesme çiçek olarak daha çok diğer çiçeklerle birlikte ……………………
denen yeşillik olarak kullanılır.

8.

Şebboy fideleri ………..yapraklı ve …………….uzamadan dikilir.

9.

Lisianthus tohumları ………….veya ……………..halinde olur.

10.

Anthirium tohumlar ………………ayında ekilir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak boy ve sınıflandırılmasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Tohumla üretilen kesme çiçeklerde vazo ömrünü uzatan faktörleri araştırınız.

2. HASAT SONRASI İŞLEMLER
Kesme çiçeklerde hasat sonrası dayanım süresini etkileyen faktörler vardır. Bu
faktörler; hasat öncesi, hasat sırası ve hasat sonrası koşullar olmak üzere belirlenir.
Hasat öncesi koşullarda; ışık, sıcaklık, nispi nem, toprak ve mevsim etkilidir. Bunların
yanında gübreleme, sulama, seyreltme, destekleme gibi işlemlerde etki eder. Bu faktörler
tam anlamı ile uygulandığında hasat sonrası dayanımı arttırabiliriz.
Hasat için ise en önemli faktörler hasadın ne zaman ve nasıl yapılacağıdır. Hasat sabah
erken veya akşamüzeri yapılmalıdır. Hasat sırasında normal olarak keskin bir makas ya da
bıçak kullanılır. Hasat edilen çiçekler hastalık organizmalarını yaprak ve çiçeklere
bulaştırdığından dolayı hiçbir zaman toprak üzerine yerleştirilmemelidir.

Fotoğraf 2.1: Farklı çiçeklerle yapılmış bir buket
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Çok zor şartlarda yetiştirilen kesme çiçekler, kesilip boylandırıldıktan sonra 5–10 veya
20 tanesi bir araya getirilip bağlanarak demet yapılır. Hazırlanmış demetler içinde su
bulunan kovalara yerleştirilerek 2–4 saat su çektirilir. Böylece satışa kadar pörsümeden canlı
kalmaları sağlanır. Su çektirilen çiçekler kutularına yerleştirilerek çiçek borsasına yani
mezatlara gönderilir. Çiçeklerin boylandırılarak demet yapılması ayrı bir özen gerektirir.
Birinci kalite çiçeklerin arasına 1–2 bozuk çiçek dahi konulursa tüm demetin fiyatını
düşürür. Demetler iyi bağlanmazsa dağılır ve fiyatı düşer.
Hasatta çiçeklerin kesim devresi çok önemlidir. Tam olgunlaşmadan kesilen çiçekler
iç pazarda satılmaz, çok geç kesilenlerin de vazo ömürleri kısa olur. Bu nedenle çiçekler, tam
zamanında kesilmelidir.
Kesme çiçeklerde kesim zamanı türlere göre değişmektedir. Tohumdan üretilen kesme
çiçeklerde hasat zamanı çeşitlere göre şöyledir;
Şebboy: Şebboy başaklarında alttan üç kandil açtığında hasat yapmaya başlanır. Eğer
gönderilecek pazar yakınsa kandillerin sayısı daha da artabilir.

Fotoğraf 2.2: Hasada gelmiş şebboylar

Şebboy hasadı ya bitki tamamen kökü ile çekilerek ya da toprak seviyesinden
kesilerek yapılır; fakat toprak seviyesinden kesilerek yapılan hasatlarda daha sonra ikinci bir
işçilik gerektiğinden uygulanmaz.
Lisianthus: Lisianthuslarda hasada 2–3 çiçek kandili açtığında başlanır. Bitki dalı
birinci yaprak çifti üzerinden kesilir. Daha yüksek yaprak çifti üzerinden kesimler de birden
fazla düşük kaliteli dal çıkmasına neden olur.
Bir bitkiden birden fazla dal çıktığında en iyi dal bırakılarak diğerleri kesilir. Böylece
ekstra kalitede beş çiçek kandili taşıyan çiçek dalları elde edilir. Lisianthusların dikim
tarihine göre bitki başına ticari değeri olan 1–4 çiçek dalı hasat edilir. Çeşide göre
değişmekle birlikte 1 metre kare alandan 150–170 çiçek dalı elde edilir.
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Fotoğraf 2.3: Hasat zamanı gelmiş lisianthuslar

Anthirium: Anthurium bitkisinin hasat zamanı spathelerin tam açıldığı, spadix’ in 510 cm.uzunluğa ulaştığı zamandır. Bu duruma gelmiş çiçekler keskin bir bıçakla kesilir.
380C sıcaklığındaki su içine kesim yerlerinden daldırılır. Bir gece bu şekilde bekletilir.

Fotoğraf 2.4: Anthiriumların kesim zamanı

Gerbera: Bütün bitkilerde olduğu gibi gerberada da hasat zamanı önemlidir. Hasat
zamanının geldiğini anlamak için çiçeğin ortasındaki erkek organların 2-3 sıra açmış olması
gerekir. Hasat yapılırken çiçek sapının bitki gövdesinde kalmamasına dikkat edilmelidir.
Hasat işleminde kesici alet kullanılmaz. Çiçek yana doğru çevrilerek koparılır.
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Fotoğraf 2.5: Hasada gelmiş gerbera

Sterliçya: Sterliçya (cennet kuşu çiçeği, turnagagası) bitkilerinde çiçeklenme eylül ayı
başından haziran ayı başına kadar devam eder. Hasat zamanına bitkinin çiçek kısmının tam
açılacağı zamandır. Açan çiçekler yaprağıyla birlikte el veya bıçak yardımıyla gövdeden
ayrılır.

Fotoğraf 2.6: Hasada gelmiş sterliçya

Hüsnüyusuf: Hasat bitkiler için önemli olaylardan biridir. Çünkü kesim noktası,
kesilecek dal, kesilecek dalın ağdan çıkarılmasına çok edilmelidir. Dallar gövdeye
bağlandığı yerden 1-2 dal (kardeş) kalacak şekilde kesim işlemi yapılır. İşlem sırasında
çiçeklerin % 10-20’si açmış olmalıdır.
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Statis: Statiste hasat çiçerlin tam açtığı ve renklerin görüldüğü zamanda yapılmalıdır.
Özellikle kurutularak saklanacakları için çiçeklerin tam açmış olması çok önemlidir.
Matricaria: Her dal üzerinde birden fazla çiçek olduğundan taç yapraklarının
tamamen açtığı dönemde kesilmesi gerekir. Dallar gövdeye bağlandığı yerden 1-2 dal
(kardeş) kalacak şekilde kesim işlemi yapılır. İşlem sırasında çiçeklerin % 10-20’si açmış
olmalıdır.
Aster: Asterde hasat matricariaya benzer. Dal üzerindeki çiçeklerin %10-20’si
açtığında hasat yapılmalıdır. Hasat dallar gövdeye bağlandığı yerden 1-2 dal (kardeş)
kalacak şekilde kesim yapılır.
Solidago: Solidagoda hasat çiçek rengi hafif belirdiğinde yapılmalıdır. Çiçeklerin
tamamen açması beklenmemelidir. Hasat sabah erken saatlerde ve toprak seviyesinden 5-10
cm üzerinden kesilerek yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.7: Hasadı yapılmış solidago

 Trakelyum: Trachelium hasadı, çiçek rengi hafif belirdiğinde yapılmalıdır.
Çiçeklerin tamamen açması beklenmemelidir. Çiçeklerin % 70-75’i açtığında kesim
yapılmalıdır. Hasat sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Çünkü bu devrede çiçeklerin
bünyelerindeki su miktarı en üst düzeydedir.

Fotoğraf 2.8: Hasadı yapılmış trekelyumlar
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Çiçekler yağışlı havalarda kesilmemelidir. Böyle havalarda çürüme oranı daha
yüksektir. Çiçekler, toprak seviyesinden 5- 6 cm üzerinden kesilerek yapılmalıdır. Çiçek
kesilirken saplar uzun ve kesitler düz olmalıdır. Kesim sonrası çiçeklerin konduğu vazolar
serin yerlere yerleştirilmelidir ayrıca vazo içindeki çiçek saplarının çok az bir kısmı su içinde
kalmalıdır.

2.1. Alt Yapraklarının Temizliği
Vazo suyunda kalan yaprakların koparılması iletim demetlerinin tıkanmasına neden
olan bakteri ve mantarların ortamdan uzaklaştırdığından önemlidir.
Mikroorganizmalar tarafından fiziksel tıkanmayı önlemek için çiçek saplarının dip
kısımları (1-2,5 cm) yeniden kesilmeli, su altında kalan yapraklar koparılmalıdır.
Genellikle alt yapraklar vazo içerisine girecek ya da buketin elde rahat taşınacağını
kısım kadar alınır. Gerbera, sterliçya ve anthiriumda alt yapraklar olmadığı için temizlemeye
de gerek yoktur.

2.2. Boylama
Hasat edilerek alt yaprakları temizlenen bitkilerde boylama işlemine geçilir. Boylama
genellikle tüm bitkilerde kısa, orta ve uzun olmak üzere 3 şekilde yapılır. Boylar içerisinde
boy farkları meydana gelebileceğinden demetleme işleminden sonra keskin bir bıçakla
düzeltilir.
Şebboy: Alt yaprakları temizlenen şebboylar uzun, orta ve kısa olmak üzere
boylandırılır. Şebboy kandilleri aynı şekilde olmak üzere beşerli olarak demetlenir.

Fotoğraf 2.9: Boylama yapılmış şebboylar

Lisianthus: Kesilmiş lisianthus dalları serin bir yere getirilir. Değişik renkte
lisianthuslar varsa renklerine ve boylarına göre ayrılır.
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Fotoğraf 2.10: Beyaz renkli lisianthusların boylaması

Genellikle uzun, orta ve kısa olmak üzere üç boylama yapılır. Genellikle ekstra
çiçekler (uzun boylular) beşli, 1. ve 2. kalite (orta ve kısalar) onlu demetlenir. Demetler
sapların dip kısmından genellikle lastik ile bağlanır. Dalların dip kısımları kesilir ve suda
bekletilir.
Anthirium: Anthuriumlarda büyük ve uzun çiçekler üçerli demetler yapılarak
aralarına 2-3 dal kuşkonmaz konarak pazara hazırlanır. Orta ve küçük boylu çiçekler ise 5
veya 6 tanesi bir araya getirilerek demetler yapılır.
Demetlerin arasına kuşkonmaz dalları yerleştirilir. Demetleme yapılırken çiçeklerin birbirine
değmemesi sağlanmalıdır.

Fotoğraf 2.11: Anthiriumların boylaması
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Gerbera: Vazo ömrünün uzun sürmesi için hasadın zamanında yapılması gerekir.
Hasat edilen çiçekler gruplandırılarak 150C sıcaklıkta ve karanlık bir ortamda su çektirme
işlemi yapılmalıdır. Çiçekler renk, büyüklük ve sap uzunluğuna göre sınıflandırılmalıdır.

Fotoğraf 2.12: Gerberaların sınıflandırılması

Solidago: Hasat edilen solidagolar serin bir yere getirilir. Boylara göre tasnif yapılır.
Genellikle kısa, orta ve uzun olmak üzere üç boya ayrılır.
Açmış solidagolar henüz açmakta olanlarla karıştırılmamalıdır. Boylarına göre tasnif
edilen solidagolar 10 veya 20’li olarak demetlenir. Serin bir yerde su çektirmeye bırakılır.
Trakelyum: Hasat edilen tracheliumlar serin bir yere getirilir. Boylara göre tasnif
yapılır. Genellikle kısa, orta ve uzun olmak üzere üç boya ayrılır.

Fotoğraf 2.13: Trekelyumlar
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Açmış tracheliumlar henüz açmakta olanlarla karıştırılmamalıdır. Boylarına göre
tasnif edilen tracheliumlar 10 veya 20’li olarak demetlenir. Serin bir yerde su çektirmeye
bırakılır.

2.3. Su Çektirme
Su çektirmenin temel amacı çiçeklerin turgoritesinin yeniden kazanmaktır. Su
çektirme genellikle 4 0C’lik çevre sıcaklığında ılık ve düşük pH’lı suda 6-12 saat süreyle
yapılır. Su çektirme sırasında mantar ve bakteri öldürücü içeren solüsyonlar ve temiz kaplar
kullanılmalıdır.
Su çektirme sırasında iletim demetlerinin hava kabarcıkları veya mikroorganizmalar
tarafından tıkanmasından dolayı çiçek saplarının dip kısımları su altında 1-2,5 cm kesilir.
Sonra asidik bir solüsyon ve ılık suda yeniden su çektirilerek soğuk bir oda veya depoya
yerleştirilir.
Şebboy: Şebboylarda pazara hazırlık demetlerin su çektirilmesi ile başlar. 15-20’şerli
şebboy demetleri kovalara konularak su çektirilir. Şebboy demetleri kovalara konulurken
gazete ile sarılır. Bunun sebebi şebboy çiçeklerinin kirlenmemesi ve çiçeklerin
bozulmamasını sağlamaktır. Bir gün boyunca su çektirilen şebboy demetleri, ertesi gün
pazara gönderilmek üzere kutulara yerleştirilir. Şebboyların pazara sunulmasında kullanılan
kutular, 115 cm uzunluğunda, 45 cm genişliğinde ve 25 cm derinliğindedir.

Fotoğraf 2.14: Su çektirilen şebboylar

Kutuların her tarafı çiçeklerin muhafazası ve hava almaması için gazete ile kapatılır.
Şebboy demetleri 5’ li olarak karşılıklı gelecek şekilde kutunun en alt kısmına yerleştirilir.
Üzerlerine çiçeklerin zarar görmemesi için gazete serilir. Bu şekilde kutu dolana kadar
devam edilir.
Genellikle kutulara 30-40 demet şebboy konulur. Ancak çiçekleri fazla sıkıştırmaması
için 30 demet tercih edilir. En üste konulan şebboylar kutunun kendi gazetesi ile kapatılır.
En son işlem olarak kutunun kendi kapağı geçirilir ve sağlı sollu iki yerden bağlanır.
En son olarak gideceği yer kutu üzerine yazılır ve çiçek mezadına gönderilir.

27

Lisianthus: Tasnif edilen lisianthus demetlerine su çektirilir. Daha sonra plastik
poşete sarılır. Demetler ya tek olarak ya da birkaçı bir arada parşömen kâğıtlarına veya çok
ince plastik ile sarılarak paketlenir. Bu hâldeki demetler karton kutular içine yerleştirilir.
Karton kutuların boyutları 100 x 50 x 30 cm olmalıdır. Ülkemizde karton kutu dışında sepet
ve sandıklar da kullanılmaktadır.
Anthirium: Bir gece ılık suda bekletilen çiçeklere bu şekilde su çektirilir.
Hüsnüyusuf: Hüsnüyusufların dalları kesildikten sonra çiçekler serin bir yere getirilir.
Değişik renkte olanlar varsa renklerine ve boylarına göre ayrılır. Genellikle uzun, orta ve
kısa olmak üzere üç boylama yapılır. Kesilen çiçekler avuç içini dolduruncaya kadar elde
biriktirilir ve bu şekilde demetlenir. Demetler sapların dip kısmından genellikle lastik ile
bağlanır. Hazırlanan demetler suda bekletilir.
Gerbera: Gerbera çiçeklerinin taç yaprakları birbirine değmeyecek şekilde özel
kutulara yerleştirilir. Çiçek sapları kutulardaki deliklerden dışarı çıkarılır. Saplar su içinde
kalacak şekilde kutular büyük kazanların üzerine yerleştirilir. Satışa kadar bu şekilde
bekletilir.

Fotoğraf 2.15: Gerberaların kutulara yerleştirilmesi

Sterliçya: Toplanan çiçekler tasnif odasına götürülür. Çiçekler kalitesine göre tasnif
edilir. Yapraklar çiçek boyunda (1,25 m olmak üzere) hazırlanır. Yaprak kenarlarında çirkin
görünüm varsa keskin bir makasla doğal görüntüsü değişmeden düzeltilir. Kovalara
konularak su çektirilir.

2.16: Sterliçyanın su çektirilmesi
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Solidago: Solidagolarda pazara hazırlık demetlerin su çektirilmesi ile başlar. 1520’şerli solidago demetleri kovalara konularak su çektirilir. Solidago demetleri 5’li olarak
karşılıklı gelecek şekilde kutunun en alt kısmına yerleştirilir. Üzerlerine çiçeklerin zarar
görmemesi için gazete serilir. Bu şekilde kutu dolana kadar devam edilir.
Genellikle kutulara 40-50 demet solidago konulur; ancak çiçekleri fazla
sıkıştırmaması için 40 demet tercih edilir. En üste konulan solidagolar kutunun kendi
gazetesi ile kapatılır.
En son işlem olarak kutunun kendi kapağı geçirilir ve sağlı sollu iki yerden bağlanır.
En son olarak gideceği yer kutu üzerine yazılır ve çiçek mezadına gönderilir.
Trakelyum: Tracheliumlarda pazara hazırlık, demetlerin su çektirilmesi ile başlar. 1520’şerli trachelium demetleri kovalara konularak su çektirilir. Bir gün boyunca su çektirilen
trachelium demetleri ertesi gün pazara gönderilmek üzere kutulara yerleştirilir.
Tracheliumların pazara sunulmasında kullanılan kutular 115 cm uzunluğunda, 45 cm
genişliğinde ve 25 cm derinliğindedir. Kutuların her tarafı çiçeklerin muhafazası ve hava
almaması için gazete ile kapatılır.

Fotoğraf 2.17: Pazara hazır trakelyumlar

Trachelium demetleri 5’li olarak karşılıklı gelecek şekilde kutunun en alt kısmına
yerleştirilir. Üzerlerine çiçeklerin zarar görmemesi için gazete serilir. Bu şekilde kutu dolana
kadar devam edilir. Genellikle kutulara 40–50 demet trachelium konulur; ancak çiçekleri
fazla sıkıştırmaması için 40 demet tercih edilir. En üste konulan Tracheliumlar kutunun
kendi gazetesi ile kapatılır. En son işlem olarak kutunun kendi kapağı geçirilir ve sağlı sollu
iki yerden bağlanır. En son olarak gideceği yer kutu üzerine yazılır ve çiçek mezadına
gönderilir.
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2.4. Depolama
Şebboy: Şebboy çiçekleri narin olduklarından fazla bekletilmeye gelmez. Bunun için
serin bir yerde (0-20C) ancak 1-2 gün saklanabilir.
Lisianthus: Lisianthuslar etilene duyarlı değildir. Kesilen saplar suda bekletilir.
Mevsime göre değişmekle birlikte 7–14 gün saklanabilir.
Anthirium: Anthurium bitkisi hemen pazarlanmayacaksa depolanabilir. Ancak
kesinlikle soğuk hava depolarına konmamalıdır. Depo sıcaklığı 70C düşük olmamalıdır.
Hüsnüyusuf: Kesilen çiçekler su içerisinde 1-20C’de 4-6 hafta, suya koymadan 57 C’de 3-4 gün saklanabilir. Ancak kaliteli ve uzun süre saklamanın en profesyonel yolu
gümüş thiosülfatla hazırlanmış solüsyonda bekletmektir. Bunun yanında suyun pH değeri 24 arasında olursa bakteri gelişimi engellenmiş olmaktadır. Depolama sırasında çiçeğin
etilene karşı hassas olduğu bilinmektedir.
0

Gerbera: Gerbera çiçekleri uzun süre bitki üzerinde kalabildiği için hasat uzun süreye
yayılabilir. Depolama işlemi fazla uygulanan bir yöntem değildir. Ancak depolama
yapılacaksa; kısa süreli depolamalarda serin bir ortamda bekletilir, uzun süreli
depolamalarda ise 0-20C’de 7-10 gün depolanabilir.
Sterliçya: Bağlanan çiçekler, satış yapılana kadar serin bir ortamda su dolu kovaların
içine batırılarak saklanır. Uzun süre saklanmak isteniyorsa ışık almayan ortamda 4-10 derece
sıcaklıkta tutulabilir.
Solidago: Kesilen solidagolar serin bir yerde su içerisinde 7-10 gün saklanır. Soğuk
hava depolarında ise susuz olarak 2-50C’de 5 gün saklanabilir.
Trakelyum: Kesilen çiçekler, serin bir yerde su içerisinde 7-10 gün saklanır. Soğuk
hava depolarında ise susuz olarak 2-50C’de 5 gün saklanabilir. Ayrıca tüm yaralı bitkiler
etilen gazı üretir. Kesme çiçekler de yararlı bitkilerdir, onlar da etilen üretir; bu yüzden hasat
edilmiş kesme çiçeklerimizi saklarken ister istemez bir problem yaratmış oluruz.
Kendi ürettikleri etilen gazına maruz kalan çiçekler yapraklarını dökmeye, goncalarını
zamanından önce açmaya başlar, böylece hasat sonrası yaşamlarını kısaltır. Tracheliumun
çiçekleri de etilen gazına karşı hassastır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Şebboy serasına gidiniz.

 Bitkilerin hasada gelmiş olduğuna karar
veriniz.

 Şebboylarda hasat zamanını belirleyiniz.
 Çiçek sapı üzerinde çiçekler
verdiğinde kesim yapınız.

renk

 Şebboyları kökünden çekerek hasat
ediniz.
 Şebboyları kısa, orta ve uzun olarak
boylayınız.

 Kesimden sonra boylama yapınız.

 Boylanan şebboyları 5’li demet haline  Her boyu 5’li halde bağlayınız.
getiriniz.
 Temiz kovalar tercih ederek temiz su
 Uygun kovalara koyup su çektiriniz.
ilave ediniz.
 Depolama yerlerine götürünüz.

 Uygun ortamlarda çiçekleri depoya
yerleştiriniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise kontrol listesine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Şebboy serasına gittiniz mi?
 Şebboyların hasada geldiğini tespit ettiniz mi?
 Köklerinden çekerek hasat ettiniz mi?
 Boylama yaptınız mı?
 Alt yaprakları temizlediniz mi?
 5’li demetler haline getirdiniz mi?
 Su çektirmek için kovalara yerleştirdiniz mi?
 Depoya koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Hasat sabah ……………veya ……………………..yapılmalıdır.

2.

Şebboy başaklarında alttan ……………………..açtığında hasat yapmaya başlanır.

3.

Anthurium bitkisinin hasat zamanı ……………….tam açıldığı, spadixin 5-10 cm
uzunluğa ulaştığı zamandır.

4.

Hüsnüyusufta dallar ……………………………..yerden 1-2 dal (kardeş) kalacak
şekilde kesim işlemi yapılır.

5.

Vazo suyunda kalan yaprakların koparılması
………………………………..tıkanmasına neden olan bakteri ve mantarların
ortamdan uzaklaştırdığından önemlidir.

6.

Boylama genellikle tüm bitkilerde ……………, ……………… ve …………….olmak
üzere 3 şekilde yapılır.

7.

Gerberada çiçekler renk, büyüklük ve …………………………...göre
sınıflandırılmalıdır.

8.

Su çektirmenin temel amacı çiçeklerin ………………………yeniden kazanmaktır.

9.

Gerbera çiçeklerinin ……………………………birbirine değmeyecek şekilde özel
kutulara yerleştirilir.

10.

Trakelyumlar serin bir yerde su içerisinde ……………………gün saklanır.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

33

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Modern anlamda lisianthus yetiştiriciliği …………..yılında……………………’da
başlamıştır.

2.

Sterliçyalar ülkemizde
olarak bilinir.

3.

Gerberanın asıl rengi …………………ve …………………………..rengi arasıdır.

4.

Solidago toplu çiçekler anlamına gelen ………………………familyasında yer alır.

5.

Gerbera bitkisinde ………………….elde edilmek isteniyorsa tohumla üretim yapılır.

6.

Lisianthuslarda hasada ……………………..kandil açtığında başlanır.

7.

Gerberada hasat yapılırken …………………………………..bitki gövdesinde
kalmamasına dikkat edilmelidir.

8.

Genellikle ekstra çiçekler (uzun boylular) 5’li 1. ve 2. kalite (orta ve kısalar) 10’lu
demetlenir.

9.

Hüsnüyusuflarda kesilen çiçekler su içerisinde ……….0C’de hafta, suya koymadan 570C’de 3-4 gün saklanabilir.

10.

Tracheliumun çiçekleri de …………………..gazına karşı hassastır.

………………………………………..veya

"turnagagası"

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tek yıllık, tohumla
katmerli, yalınkat
iri çiçekli, uzun
saksıda, kesme çiçek
terminal, beyaz
rizomlu
dolgu maddesi
4-5, boğum araları
toz, kaplama
şubat

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

erken, akşamüzeri
üç kandil
spathelerin
gövdeye bağlandığı
iletim demetlerinin
kısa, orta, uzun
sap uzunluğuna
turgoritesini
taç yaprakları
7 – 10

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1984, Fransa
cennet kuşu çiçeği
sarı ve portakal
asteraceae
yeni çeşitler
2–3 çiçek
çiçek sapının
5’li, 10’lu
1-2, 4-6
etilen
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


http://www.msxlabs.org/forum/tarim/291562-sebboy-sebboy-nedir-sebboyyetistiriciligi.html
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