
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI ÜRETME VE ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda; üretim 
tekniklerine uygun olarak generatif ve vegetatif üretim yöntemleri ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bitkilerde üretim tekniklerine uygun olarak generatif üretim yöntemini 
açıklar 
2. Bitkilerde üretim tekniklerine uygun olarak vegetatif üretim yöntemini 
açıklar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Açık arazi, sınıf 
Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon aleti, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, 
çeşit kataloğu, internet 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış 
türünde sorular, boşluk doldurma türünde sorular kısa cevaplı sorular, gibi 
ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir.  

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

Generatif Üretim 
Yöntem ve 
Teknikleri 

2 27 38 

Vejetatif Üretim 
Yöntem ve 
Teknikleri 

6 45 63 

TOPLAM  72 100 

 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 

AÇIKLAMALARI 

Generatif Üretim 
Yöntem ve 
Teknikleri 

1. Tohum ile üretim 

2. Spor ile üretim 

 

1. Üretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak 
tohum ile üretimi açıklar. 

 Çiçeklerin özellikleri açıklanır. 

 Meyvelerin özellikleri açıklanır. 

 Bitki tohumlarının özellikleri açıklanır. 

 Tohum üretim yöntemleri açıklanır. 

 Tohum ayırma ve muhafaza yöntemleri açıklanır.  

 Tohumlarda aranacak özellikler açıklanır.                                

 Harç hazırlığı açıklanır.  

 Fide yetiştirme kapları ve kasaları açıklanır. 

 Çimlenmeye etkili olan faktörler açıklanır.  

 Sert kabuklu tohumlarda aşındırma açıklanır.  

 Baklagil tohumlarında bakteri aşılaması açıklanır.  

 Tohum ekim yöntemleri açıklanır. 

 Sulama açıklanır. 

 Havalandırma açıklanır.                                                                                     

 Şaşırtma açıklanır.                                                                                       

 Gübreleme açıklanır. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele açıklanır.  
 

2. Üretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak 
spor ile üretimi açıklar. 



 Sporların toplanması ve muhafazası açıklanır. 

 Spor ekim yerleri ve ortamları açıklanır. 

 Spor ekimi açıklanır.  

 Ekilen sporlarda bakım açıklanır. 

Vejetatif Üretim 
Yöntem ve 
Teknikleri 

1. Vegetatif bitki organları 
 
2. Çelik ile üretim 
 
3. Aşı ile üretim 
 
4. Daldırma ile üretim 
 
5. Ayırma ve bölme ile üretim 
 
6. Doku kültürü ile üretim 

 

1. Vegetatif bitki organlarını açıklar. 

 Kök özellikleri açıklanır. 

 Gövde özellikleri açıklanır. 

 Yaprak özellikleri açıklanır. 
 
2. Tekniğine uygun olarak çelik ile üretimi açıklar.  

 Çelik alınacak anaç bitki ve çelik tipleri açıklanır.  

 Çelik köklendirme ortamları ve dikim usulleri 
açıklanır. 

 Dikim yapılan çeliklerde bakım işlemleri açıklanır.  
 
3. Tekniğine uygun olarak aşı ile üretimi açıklar.    

 Aşı çeşitleri açıklanır.   

 Aşı tipine göre aşılama zamanı açıklanır.  

 Aşı için anaç ve kalemin hazırlanması açıklanır.   

 Aşı yapılması açıklanır.  
 
4. Tekniğine uygun olarak daldırma ile üretimi 
açıklar.  

 Daldırma çeşitleri açıklanır. 

 Daldırma yapılacak bitkinin hazırlanması açıklanır.   

 Daldırma ortamının hazırlanması ve daldırma 
işlemi açıklanır.   

 
5. Tekniğine uygun olarak ayırma ve bölme ile 
üretimi açıklar. 

 Ayırma ve bölme türleri açıklanır.  

 Yavru parçaların ana bitkiden ayrılması açıklanır.  

 Ayrılan veya bölünen parçaların dikilmesi ve bakım 
işlemleri açıklanır. 

 
6. Tekniğine uygun olarak doku kültürü ile üretimi 
açıklar. 

 Doku kültürü yöntemleri açıklanır. 

 Doku kültürü ortamları açıklanır. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

  

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Bu derste, verilen görevi yapma, disiplinli olma, zamanı iyi kullanma, dikkatli olma, sabırlı olma, gözlemci olma, 
araştırmacı olma, değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 

 


