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Bireye/öğrenciye çiçekli iç mekan bitkilerini tanıtıp,
üretimi, ekolojik istekleri, bakım işlemlerini yapma bilgi
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1. Literatüre uygun olarak çiçekli iç mekân bitkilerinin
özelliklerini açıklayabileceksiniz.
2. Üretim kriterlerine uygun olarak çiçekli iç mekân
bitkilerinin üretimini yapabileceksiniz.
3. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre çiçekli iç mekân
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Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Doğanın bir parçası olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eski yıllara
dayanmaktadır. Günümüz insanı, konforun artmasıyla iyi koşullarla donatılmış mekânlarda
ancak, tüm konforuna karşın dış mekândan ve doğadan yalıtılmış halde yaşamaktadır
Bitkiler, yapay olarak oluşturulmuş bu mekânlarda doğal hayattan izler taşır.
Çiçek, insanın giderek tekdüzeleşen günlük yaşamına renk veren, onu yaşama
bağlayan önemli bir öğedir. Mevsimsel değişiklikleri, yıl boyunca canlı olması ve çeşitli
renklere bürünmesi gerek formu gerekse yaprak, çiçek, gövde özellikleri ile mekâna
hareketlilik kazandırır. İç mekânda kullanılan bitkilerle yapılan bir düzenleme ile bitkinin
renk, koku, form veya ölçü özelliklerinden yararlanılarak mekân, daha çekici ve farklı bir
atmosfere sahip olur.
Bitkiler gürültüyü filtre etmeleri, akustik kontrolü, tozu tutmaları, parlamayı ve
yansımayı önlemeleri ile ışığı kontrol altına almaları ve havayı oksijen üreterek
temizlemeleri nedeni ile ekolojik işlevlere de sahiptir.
Özellikle ev, okul, hastane ve büro gibi mekânlarda kullanılması önerilen bitkiler,
estetik katkıları ile birlikte sağladıkları oksijen ile daha az stresli mekânların oluşturulmasına
yardımcı olur. Göz alıcı saksılı bitkilerden yoksun bir evin dekorasyonu tamamlanmamıştır.
Ev içinde soğuk eşyalar arasına yerleştirilen bir yeşillik, ortama bir anda canlılık ve
hareketlilik kazandırır.
Bu modülü tamamladığınızda, modülünüzde yer alan bitkileri tanıyarak üretimini
yapabilecek, bu bitkilerin ihtiyaçlarını öğrenerek bakımlarını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatüre uygun olarak çiçekli iç mekân bitkilerinin özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde iç mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmeleri geziniz.



Çevrenizde bulunan iç mekân süs bitkilerini inceleyiniz, isimlerini öğreniniz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. ÇİÇEKLİ İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİ
Bitkiler insanlara yönelik mekânların düzenlenmesinde oldukça önemli bir tasarım
elemanıdır.
Çeşitli mekânlarda dekorasyonu tamamlayan bu mekânları kullananların doğa
özlemlerini gideren canlı varlıklar olarak bitkileri kullanmaktayız. Ancak iç mekanlarda
bitkileri kullanırken mekana ait özellikler ile kullanıcı özelliklerine bağlı olarak
kullandığımız bitkilerin ekolojik isteklerini de göz önünde alarak kullanmamız gerekir. Bu
nedenle bitkilerin yetişme ortamı istekleri ile yerleştirilecekleri mekânın yetişme koşulları
olan ışık, sıcaklık, hava rutubeti ve havalandırma koşullarına dikkat edilmelidir. Eğer imkân
varsa bu mekânlarda birtakım önlemler alınarak da bu şartlar düzeltilebilir.
İç mekan bitkileri, doğal olarak yetiştikleri ekolojik ortamlardan çıkarılarak saksı
veya çeşitli kaplar içerisinde yapay olarak sağlanan kendi yetişme ve gelişme ortamlarına
benzer iç mekânlarda yaşamlarını sürdürebilen bitkilerdir.
Gerçekte bitkiler âleminde böyle bir sınıf ve ayrım söz konusu değildir. Çünkü, dış
mekânda yani açıkta yetişen herhangi bir bitki uygun ortam ve koşullar sağlandığı takdirde iç
mekânda da yetişebilmektedir. Şunu asla unutmamak gerekir ki iç mekânda yetişen bitkiler
ile dış mekânda yetişenler arasında farklılıklar vardır.
Dış mekanda yetişen bitkiler tabiatın doğal gücünden yağmurundan güneş ışığından
topraktan, yenilenebilir besin maddelerinden faydalanırken, iç mekan bitkilerinin bu ekolojik
istekleri bizler tarafından karşılanmadığı takdirde bitkiler kısa süre içerisinde öleceklerdir.
Bu gruba giren bitkilerin bir kısmı yaprak özellikleriyle, bir kısmı ise çiçekleriyle
çekicidir. Gösterişli çiçekleri için yetiştirilen önemli iç mekân bitkileri şunlardır.
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1.1. Kamelya ( Camellia)
Çaygiller familyasındandır. Anayurdu Uzakdoğu’da özellikle Japonya, Kore ve Çin
olan kamelya kış mevsiminde yapraklarını dökmeyen bir bitkidir. Kamelya bodur yapıda bir
ağaç görünümünde olup soğuklara dayanıklıdır. Dünyada belirlenmiş 250 türü vardır.
Kamelyalar, salonlarda en çok sevilen fidanlardır. Ağaççık karakterinde olan bu bitki,
iklimi sıcak olan yerlerde park ve bahçelerin süslenmesinde, özellikle çim sahalarının
üzerinde grup yapılmasında çok kullanılır. Bahçelerde tek tek gruplar halinde örnek
vurgulama amacıyla yetiştirilir ayrıca çit ve sınır bitkisi olarak değerlendirilir.
Geniş bir çalı ya da küçük bir ağaççık olabilir. Dışarıda 3-4 m boylandığı halde
saksılarda budama ile 60-80 cm kadar boylandırılır. Yaprakları oval ya da elips biçimli, sert,
ucu sivri ve yüzeyi parlak yeşil renklidir. Yaz ve kış yapraklı durur.
Kış sonu ile ilkbahar mevsimi başlarında tek tek açan çiçekleri fincan biçimli ve kısa
saplı olur. Kamelyalar göz alıcı şekildeki gül biçiminde beyaz, pembe, kırmızı ve sarı
renkteki çiçekleri ile bulundukları yerleri süsleyen gayet kıymetli bir saksı çiçeğidir.
Çiçekleri kokusuzdur. İki renkli çiçek açan kamelya kültür çeşitleri de vardır. Altı çeşit
çiçeği vardır: Yalınkat, yarı katmerli, klasik, katmerli, düzensiz katmerli, şakayık çiçekli.
Kamelyaların 80 kadar türü bulunmaktadır. Camelia cinsinin süs bitkileri
yetiştiriciliğinde önemli olan türü Camellia japonica’dır.

1.1.1. Camelia Japonica
Doğal hâlde çok yaygın bulunan bir türdür. Kültüre alınmış yalınkat, az katlı ve
katmerli rozet şeklinde çiçekleri vardır. Çiçekleri 5–15 cm çapında olabilir. Çiçek rengi
kırmızı, beyaz, pembe veya alacalı olabilir. Bitki şubat – nisan ayları arası çiçeklidir.
Oldukça dayanıklıdır.

Resim 1.1:Camelia japonica
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1.1.2. Camellia Williamsii
Günümüzde en dayanıklı, aynı zamanda en beğenilen kamelya türüdür. Çiçekleri
büyük, katmerlidir. Genellikle 8,5-10 cm. büyüklüğünde ve saf pembe renklidir. Saksı ve
tüpler içinde büyütülürse, iyi sonuç alınabilir. Saksı toprağı olarak; kumlu ve özlü toprak,
yaprak çürüğü, bir miktar adi toprak karışımı eşit miktarda kullanılır. Aynı zamanda yaz
aylarında nem sağlaması bakımından iyi drenajlı olmasına da dikkat edilir.

Resim 1.2: Camellia williamsii

Kamelyaların iç mekânda kullanılan diğer türleri ise aşağıda sıralanmıştır.

Resim 1.3: Camelia Cuspidata




Camelia cuspidata
Camelia granthamiana

Resim 1.4: Camelia Granthamiana
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Resim 1.5: Camelia reticulata




Camelia reticulata
Camelia saluenensis

Resim 1.6: Camelia saluenensis



Camelia sasanqua

Resim 1.7: Camelia sasanqua

1.2. Siklamen ( Cylamen)
Cyclamen bitkisinin ana vatanı Ortadoğu ve Suriye kökenlidir. Çuhaçiçeğigiller
familyasından olan siklamenler toprak altı yumruları olan otsu yapıdaki bitkilerdir. 25-30
cm’e kadar boylanıp çevrelerine 15-30 cm kadar yayılabilirler. Siklamenler bahçelerde ve
ağaç altlarında yetiştirilir.
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Akdeniz Bölgesinde doğal olarak bulunur. Cyclamenler, doğada yetişen ve yer
somunu adıyla bilinen bitkilerdir. Ülkemizde 10 kadar türü yetişmektedir. Kuzey yarım
kürede yayılış gösteren 30 cinse dâhil 800 kadar türü vardır. Oda ve salonların
süslenmesinde kullanılır. Çiçekleri rüzgâr üfürmüş gibi ters dönmüş bir yapıdadır

Resim 1.8: Sıklamen çiçeği

Bir veya çok yıllık, ender olarak da çalı halinde odunsu bitkilerdir. Bu türler her
mevsime dayanıklı olup dış mekânda yetiştirilmektedir.
İç mekânda yetiştirilebilen türü Cyclamen persicum, daha iri çiçekli ve daha uzun
boyludur. Kökeni Yakındoğu’dur. Bunlar, dış mekânda her mevsime dayanıklı değildir.
Aynı şekilde, bina içinde de uzun süre çiçekli korunamaz. Serin sera veya verandalarda
bulundurulmalıdır. Siklamenler tüm kış boyunca çiçeklenebilir özelliktedir. Sonbahar ve
erken ilkbaharda doğada çiçek açarlar. Serada yetiştirilenler kış aylarında çiçeklidir.
Gerçekte salon ve sera bitkisidir.
Yaprakları sarmal, karşılıklı veya çevrel diziliş gösterir ve hepsi dipten çıkar.
Yaprakları uzun saplı, iri ve yürek şeklindedir. Yapraklar sade veya lopludur,
kulakçıkları yoktur. Yapraklar kışın ve erken ilkbaharda çiçeklerden az önce görülür.
Yuvarlağımsı veya geniş olarak yumurta- yürek şeklinde olan yapraklar 2 – 5 – 7 cm
uzunlukta ve bu genişliktedir. Üst yüzü donuk yeşil, kenarı tam veya bazen düzensiz olarak
dişlidir. Taç pembe veya koyu morumsu kırmızı, ender olarak da beyaz renklidir.
Koyu yeşil renkli ve üzerleri mermerlerinki gibi beyaz ya da gümüşi renklerde lekeli
ya da çizgili olan yaprakları vardır.
Yaprak arasındaki sapların ucunda ağustos ayından başlayarak mart sonuna kadar açan
hoş kokulu çiçekleri beyaz, süt beyazı, pembe, kırmızı, eflatun, siklamen koyu fes rengi,
erguvan, kızıl ya da mor renklerdedir. Bitkinin çiçeklerinin taç yaprakları dik duruşludur.
Taç yapraklar tersine kıvrılmış ve çiçek baş aşağı durur. Bu yüzden kendisine tavşan kulağı
da denir.
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Çiçekler (erselik) tamdır. Şemsiye tipinde çiçek kurulu oluşturduğu gibi terminal veya
yan durumludur. Çiçekler tek tek bulunur. Çanak yaprak 5 parçalıdır ve dökülmez. Taç
yaprak bileşik veya kısa tüplü çanak şeklindedir. Çiçekleri büyük kırmızı, pembe ve beyaz
renklerde, taç yaprakları tersine kıvrılmış, çiçekleri baş aşağı duran bitkilerdir. Bazı türlerde
çiçek sapları, çiçekler döküldükten sonra meyve olgunlaşırken tohum kapsüllerini toprak
seviyesine bırakmak için aşağıya doğru eğilir. Bitki başına çiçek sapı adedi 20–30, her
kapsüldeki tohum adedi de 20–50 adet arasındadır. Bir anaç bitkiden ortalama 3–6 gr tohum
elde edilmektedir.
Yumruları küçük, genellikle 3,5 cm den az çapta kuvvetli olarak basık küre şeklinde
olan tüylü, tabandan köklenen bitkilerdir.

1.2.1. İran Siklameni ( Cyclamen Persicum)
Akdeniz’in doğu kesimleri, Asya, Lübnan ve Filistin ile Kuzey Afrika kökenlidir. Çok
kokuludur. Tavşankulaklarını andıran kulakçıkları, çeşitli derecelerde mermerimsi lekelidir.
Kültür çeşidi “ giganteum ” ana türden daha küçük, fakat çiçekleri daha büyüktür. Ticari
değeri yüksektir. Kış ve ilkbahar arası açan çiçekleri ( kasım – mart aylarında); büyük,
kırmızı, koyu kırmızı, pembe ve beyaz renklidir. Koyu yeşil yaprakları mermer desenlidir.
Yaprakları sert, kenarları dişlidir. Bitki 30 cm kadar boylanabilir.

Resim 1.9: Cyclamen persicum

İyi gübreli topraklardan hoşlanır. Bitki çiçeklendikten sonra kaybolur. Üretiminde
tohumlar ağustos ayında ekilir ancak 16 ay sonra çiçeklenir. Serin havada tutulur. Kış
sıcaklığı 7 – 10 0C, yaz sıcaklığı ise 20 0C olmalıdır. Oda ve salon bitkisidir.

1.2.2. Cyclamen Balearicum
Beyaz ağızlı, hafif pembe çiçekleri vardır. Çiçekler güzel kokar. 10 cm kadar boylanır.
Şubat ve mart ayında yapraklarının üzerinde beneklenme ve gümüşî renkli işaretler bulunur.
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Resim 1.10: Cyclamen balearicum

Siklamen bitkisinin bilinen diğer önemli türleri ise şunlardır:


Cyclamen cilicium ( Kilikya siklameni )

Resim 1.11: Cyclamen cilicium



Cyclamen coum ( Kos Adası Siklameni )

Resim 1.12: Cyclamen coum



Cyclamen cyprium (Kıbrıs siklameni)
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Resim 1.13: Cyclamen cyprium



Cyclamen europaeum ( Avrupa Siklameni )

Resim 1.14: Cyclamen europaeum



Cyclamen graecum

Resim 1.15:Cyclamen graecum



Cyclamen libanoticum ( Lübnan Sıklameni )

Resim 1.16: Cyclamen libanoticum
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Cyclamen neapolitanum ( Napoli Siklameni )

Resim 1.7: Cyclamen neapolitanum



Cyclamen repandum

Resim 1.18: Cyclamen repandum

1.3.Küpe Çiçeği ( Fuchsia )
Küpeçiçeğigiller familyasından olup anayurdu Orta ve Güney Amerika ile Yeni
Zelanda’dır. Küpe çiçeği türlerinin küpeye benzeyen çiçekleri bulunmaktadır. Evlerin
pencerelerini süsleyen zarif görünüşlü, çok yıllık, genelde kışın yapraklarını döken, ağaç,
ağaççık, çalı ile çok yıllık otsu formda gelişen bitkilerdir.

Resim 1.19: Küpe çiçeği
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Gerçekten küpeye benzeyen çiçeklerini sergilemek üzere örnek vurgulama bitkisi;
olarak yetiştirilir.

Resim 1.20: Küpe çiçeği

1.4. Çin Gülü ( Hibiscus)
Ebegümecigiller (Malvaceae) familyasına ait Hibuscus cinsinin süs bitkileri
yetiştiriciliğinde önemli olan tek türü Hibuscus rosasinensis’tir. İç mekân veya ekolojilerin
uygun olduğu yerlerde dış mekân bitkisi olarak yetiştirilir.
Latince adı "Çin gülü" anlamına gelse de Türkçede kullanılan "Japon gülü" adı
çiçekçilerde ve halk arasında daha yaygındır. Ankara ve İstanbul gibi bölgelerde saksılarda
yetiştirilen bitki, Akdeniz ve Ege sahillerinde bahçelerde yaygın biçimde görülür. Çin gülü
saçak köklüdür.Genel olarak çok gövdelidir. Gövde de genç sürgünler, yeşil renkli yaşlı
dalları gri renklidir. Sürgünleri tüysüz ve yeşil renklidir. Bahçelerde iyi bakıldığı takdirde
boyları 2,5 metreye kadar çıkabilir.

Resim 1.21: Çin gülü

Tomurcuk ve yapraklar, sürgünlere çok sıralı sarmal olarak dizilmiştir. Bitkinin uzun
saplı, kalp şeklinde, ucu sivri, yeşil renkli, üç bölmeli, 5-10 cm boyunda ve kenarları kaba
dişli, irice yaprakları vardır. Çiçekleri çok dayanmaz ancak ilkbahar sonundan sonbahara
kadar her gün yenilenir. Çiçekler geniş çan biçiminde, 6-8 cm yarıçapında ve kısa saplıdır.
Yalın veya katmerli olan çiçekler daima yeni sürgünler üzerinde haziran-eylül aylarında
açar. Çiçek rengi beyaz, pembe, kırmızı, sarı veya eflatun olabilir.
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Beş büyük taç yapraklı olan çiçek hermafrodittir.1 cm kadar büyüklükte, sert, oval
meyvesi vardır. Önemli türleri aşağıda sıralanmıştır.

1.4.1. Hibuscus Syriacus (Ağaç Hatmi)
Çin ve Hindistan’da doğal olarak yetişir. 3 m boylanır. Yazın yeşil ağaççık veya çalı
formunda bitkilerdir. Gövde ve dallar gri renkli, yapraklar 5-10 cm uzunluğunda, 3 parçalı
ve kenarları iri dişlidir. Boru şeklindeki çiçekleri beyaz, kırmızı, pembe veya eflatun
renginde yalın kat veya katmerlidir. Çiçekler ağustos-eylül ayında daima yeni sürgünler
üzerinde açar.

Resim 1.22:Hibuscus syriacus

1.4.2. Hibuscus Rosa Sinensis (Çin Hatmisi/Gülü)
Ana vatanı Doğu Hindistan ve Çin’dir. Maksimum 5 m boy yapabilen çalı veya
ağaççık durumundadır. Hep yeşil yaprakları yumurta biçiminde, sivri uçlu, tüysüz, kenarları
kaba dişlidir. Üst yüzeyi ise parlak yeşil, alt yüzü mat açık yeşil renklidir. Çiçekler yazın
açar ve 10-12 cm çapında trompet biçimli kırmızı, pembe, turuncu ve sarı gibi renklerde
uzun saplı yalın ya da katmerlidir. Çiçeklenme ilkbahar ortasından sonbahara kadar devam
eder. Meyve 5 gözlü, kapsül meyve şeklindedir. Rutubetli fakat iyi drene edilen organik
maddece zengin topraklarda iyi gelişir. Güneşli ve sıcak yerleri tercih eder.

1.5. Ortanca ( Hydrangea)
Hydrangeaceae familyasına ait bitkinin Kuzey ve Güney Avrupa’da, Doğu ve
GüneyDoğu Asya’da doğal olarak bilinen 80 kadar türü vardır. Yaz boyunca yeşildir.
Genellikle çalı formunda bitkilerdir fakat tropik bölgelerde tırmanıcı formları da
bulunmaktadır. Birçok kültür formu elde edilmiştir. Her dem yeşildir. Ortancalar çok fazla
boylanmayan bitkilerdir.
Bitkinin yaprakları tam veya dilimlidir. Yaprak kenarları karşılıklı dizilmiş testere dişi
şeklindedir.
Çiçekleri sürgün uçlarında şemsiye veya bileşik salkım şeklinde beyaz, mavi, pembe
veya kırmızı renkli ve kenarları dişlidir. Asit topraklarda çiçek mavi renkli, alkali
topraklarda ise pembe renkli açar.
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Bunun yanında normal pembe renkli çiçeklerin topraklarına alüminyum sülfat ilave
edilirse pembe renk maviye döner. Diğer taraftan beyaz çiçekli bitkilerin renklerine
alüminyum sülfatın herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Resim 1.23: Ortanca çiçeği

Meyveleri kapsül şeklindedir. Ülkemizde yaygın olan tür büyük yapraklı ortancadır.
Bahçede ya da saksıda yetiştirilebilir.30 santim çapa kadar büyüyebilen çeşitleri vardır.

1.6.Ağaç Minesi ( Lantana Camara )
Ana vatanı tropikal Amerika’dır Tropikal bölgelerde yetişen, genellikle istilacı,
yaprağını döken bir çalıdır. Farklı karakter ve renklerde birçok alt türü vardır. Bahçeler de
olduğu kadar evlerimiz de saksılarda yetiştirilebilir.
1-1,5 m kadar boylanabilen bitki, çalı şeklinde büyür. Sürgünleri pürüzlü ya da
dikenimsi tüylüdür.

Resim 1.24: Ağaç Minesi

5-10 cm boyunda, sivri uçlu, dip tarafı kama biçiminde, kenarı ince dilimli dişli, alt ve
üst yüzleri tüylü olan yaprakları yumurta şeklindedir. Alerjik etkisi olduğu için bitki
yapraklarına çıplak el ile temastan kaçınmalıdır.
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İlkbahar başından sonbahar sonuna kadar çiçeklenir. Çok sayıda küçük çiçeklerden
oluşur, çiçekler şemsiye şeklindedir. Ortadaki çiçekler sarı ya da portakal renginde açar.
Ama çiçekler yaşlandıkça renk değiştirir, kırmızı ya da beyaz olur. Bu yüzden aynı bitkide
birçok renk çiçek görülür. Mine çalısının çiçekleri değişik renklerde kültür varyeteleri vardır
(sarı, kırmızı, pembe, beyaz). Çiçek rengi beyazdan menekşe rengine kadar değişir.
Meyveleri parlak siyah ve üzümsü görünümdedir.

1.7. Flamingo Çiçeği (Anthurium )
Anthurium bitkisinin anavatanı Orta ve Güney Amerika’dır. Diğer dünya ülkelerinde
de kültürü yapılan bir bitkidir. Her ülkede farklı isimlerle adlandırılır. Yaprak şeklinin ve
çiçeğinin flamingoyu andırmasından dolayı flamingo çiçeği olarak anılmaktadır. Yıl boyu
çiçek açan uzun ömürlü bir bitkidir. Yaprakları sanki özel olarak cilalanmış gibi durur.
Kültür bitkisi olarak üretilen çeşidi azdır. En çok yetiştirilen türler şunlardır:

Resim 1.25: Anthurium crystallinum




Anthurium crystallinum ( parlak yeşil yapraklı)
Anthurium veitchii (koyu yeşil yapraklı)

Resim 1.26: Anthurium veitchii
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Resim 1.27: Anthurium magnificum




Anthurium magnificum (beyaz-yeşil abraş yapraklı)
Anthurium scherzerianum (küçük çeşitli renkli çiçekli)

Resim 1.28: Anthurium scherzerianum



Anthuriuman dreanum (büyük çeşitli renkli)

Resim 1.29: Anthurium andreanum

Bu türler arasında Anthurium scherzerianum saksı bitkisi olarak en çok yetiştirilen
türdür. Bu türün çeşitli hibritleme çalışmalarıyla farklı renkleri üretilmiştir.
Ülkemizde Anthurium bitkisi Marmara bölgemizde yetiştirilmektedir. Yetiştiricilik
Hollanda’dan getirilen anaç bitkilerle başlamıştır. Ancak ülkemizde çok
yetiştirilmemektedir. Bunun nedenleri şöyle özetlenebilir:
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Anthurium bitkisinin çiçeklenme süresi uzundur.
Muntazam donatılmış seraya ihtiyaç vardır.
Seraların iyi ısıtılması gerekir. Buda masrafın artmasına neden olur.
Özel ambalaj kullanılarak pazarlanması da diğer bir sebeptir.

Anthurium bitkisinin etli 8-15 cm çapında bir çiçek tablası, kuyruğu andıran üreme
organı ve 40-70 cm uzunluğunda çiçek sapı bulunmaktadır. Anthuriumların yaprakları koyu
yeşil, geniş ayalı ve uzun saplıdır. Anthurium çiçekleri ve yaprakları kökten itibaren ayrı
saplarla yükselir. Kökler havalanma ihtiyacı gösterir. Kazık köklü yapı toprak altında fazla
kalırsa kütük oluşturur. Kılcal kökler ise çok sayıdadır ve saçak kök görünümündedir.
Anthuriumlar tropik karakterli yapıdadır. Bu nedenle yüksek oranda nem, sıcaklık ve
gölgeleme ister.

1.8. Sardunya ( Pelergonium)
Sardunyagiller familyasındandır Çok yıllık otsu veya yarı odunsu çalı şeklinde
bitkilerdir. Anayurdu Güney Afrika olan sardunyaların bazı türleri uygun iklim koşullarında
1,5 m’ye kadar boylanabilir. Sardunyaların Güney Afrika’da 230 kadar türü doğal olarak
yetişmektedir. Mutasyon ve melezleme sonucu çok sayıda kültür formları ortaya çıkmıştır.
Genel olarak salon ile balkonlarda, saksı ve kaplarda, park ve bahçelerde bordür ve
parterlerde yetiştirilir.

Resim 1.30: Sardunya çiçeği

İlkbahar mevsiminin sonlarında başlayarak sonbaharın başlarına kadar kümeler
halinde açan çiçekleri de özel kokulu; beyazdan pembe ve kırmızı ile kızılın değişik
tonlarındaki renklerde olur. Sarkan, yer örtücüsü, katmerli, katmersiz türleriyle ülkemizde
çok sevilen bitkilerdir. Herkes tarafından sevilir, üremesi gayet kolay olduğundan gayet
çabuk ürer. Hanım cama dayandı, camgüzeli isimleri ile de anılır.
Yaprakları parçalı ve palmat damarlıdır. Yaprak ve çiçekleri hafif ve güzel kokuludur.
Yaprakları parçalı, orta kısımları açık, kenarları koyu; çiçekleri yalınkat veya katmerli,
değişik renklerde (kırmızı, ateş kırmızısı, turuncu kırmızı, pembe, beyaz kenarlı) olan
bitkilerdir.
Doğada 400 türü bulunan Pelargonium cinsinin Pelargonium zonaleden başka kültürü
yapılan sardunya çeşitlerini genel olarak dört grupta inceleyebiliriz.
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1.8.1. Bahçe Sardunyası (Pelargonium Hortorumbailey) (Pelargonium Zonale)
Bu gruba giren çeşit ve kültür formları dekoratif amaçla, saksı ve bahçe çiçeği olarak
en çok yetiştirilen ve kullanılan sardunyalardır. Akdeniz Bölgesi’nde bahçelerde ilkbahardan
sonbahara kadar sürekli çiçek açar. Genellikle kırmızı, ateş kırmızı, pembe, turuncu kırmızı,
beyaz kenarlı değişik renkte, yalınkat ve katmerli çiçekleri bulunan çeşitleri vardır. Bu gruba
yaprak ve çiçek şekilleri, büyüklüğü ve renkleri çok değişik olan çok sayıda melez bitki
girer.

Resim 1.31: Bahçe Sardunyası

1.8.2. Sarmaşık Yapraklı Sardunyalar, Sakız Sardunyalardır (Pelargonium
Peltatum)
Çok yıllık, salon veya sera sardunyalarıdır. İlkbahar ortası ile sonbahar ortasında
çiçeklenir. Bu gruba giren bitkiler, sürünücü ve sarılıcı olarak büyür. Genellikle asılı
sepetlerde, pencere ile balkonlarda saksı ve kasalar içinde, yüksek yerlerde, sarkıcı ve sarılıcı
bitki olarak yetiştirilir.
Açık menekşe, mor parlak kırmızı, pembe veya beyaz renkte, yalınkat veya katmerli
çiçekleri ile çok dekoratif bir görünüşe sahiptir. Yalınkat ya da katmerli çiçeklere sahiptir.
Taşlık yerlerde dahi yetişebilir. Kışın bitkiler dondan korunmalıdır. Aşırı sıcaktan da zarar
görebilir. Yazın en iyi gelişme koşulları bol güneş ve kuraklıktır.

Resim 1.32:Pelargonium peltatum
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Pelargonium domesticum ve kokulu sardunyalar da bilinen diğer önemli türleridir.
Kokulu sardunyaların çiçekleri çok gösterişli değildir ancak yaprakları gül, tarçın, elma,
portakal, ceviz gibi diğer birçok kokuları ihtiva eden 200’ den fazla kültür formu vardır.

Resim 1.33: Pelargonium domesticum

1.9. Çuha Çiçeği ( Primula)
Çuha çiçeği (Primulaceae) familyasından Primula cinsini oluşturur. Önemli olan
başlıca türleri Primula vulgaris ve Primula veris’tir.
Botanikçiler çuha çiçeklerinin çoğu ilkbaharın hemen başlarında çiçek açtığı için
Latince cins adı olarak "ilk açan" ya da "en erken açan" anlamındaki Primulayı
kullanmışlardır. Vatanının Türkiye veya Paşaeli olduğu tahmin edilen bitki günümüzde Batı
Avrupa’dan Doğu Türkistan’a kadar geniş bir alanda yetişmekte ve süs bitkisi olarak
yetiştirilmektedir. Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin dağ
eteklerinde ve çimenliklerde yetişir.

Resim 1.34: Farklı renklerdeki çuha çiçekleri

Öbekler hâlinde açan çiçekleriyle sevilen saksı bitkilerinden olan çuha çiçeklerinin
doğada 400'den fazla türü vardır. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın çok fazla güneş
almayan nemli yörelerinde yetişir. Bu türlerin bir bölümü dağlık yerlerde orman altı, çalı dibi
ve su kenarı bitkisi olarak yurdumuzda kendiliğinden yetişir.
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Otsu bir bitki olan çuha çiçeği gövdesiz olup yaprak ve çiçekleri direkt kökten çıkar ve
yaprakları üzerindedir. Çuha çiçeği kökleri ana kök ve yan köklerden oluşur. Uzunluğu 2-8
cm kalınlığı 3-6 mm olan ana kökün rengi kahverengimsidir. Saçak şeklindeki sarımsı
renkteki yan kökler ise ana kökün çevresine yayılır.
Yumurta veya mızrak şeklinde olan yaprakları direkt kökten çıkar ve rozet yaprakları
oluşturur. Yapraklarının kenarları geriye doğru kıvrık, hafif kertikli, üzeri pürtüklüdür ve alt
kısmı hafif tüylüdür.
Çiçekler; uzunluğu 10-30 cm olan sap üzerinde, 8-12 tanesi bir arada, bir yöne eğik,
yarı şemsiye şeklindeki çiçek demetlerinde oluşur. Taç yaprakları altın sarısı, onu kavrayan
kupa yaprakları vazo şeklinde ve uçları 5 loplu, beyazımsı sarı veya yeşilimsi sarı renklidir.
Çiçek çanağı boru şeklinde, çiçek tacı ise tabak şeklindedir.

Resim 1.35: Primula yaprağının şekli

Kökleri 2-8cm uzunluğunda 3-6mm kalınlığındaki ana kök ve ondan çevresine yayılan
saçak şeklindeki yan köklerden meydana gelir ve de ana kökler kahverengisi ve yan kökler
sarımsı renklidir.

Resim 1.36: Primulanın kök yapısı

Bazı türlerde dişi organın boyuncuğu öylesine uzundur ki boru biçimindeki çanağın
içinden yükselerek çiçek tozlarını yakalayan tepeciğiyle taç borusunun ucuna kadar ulaşır,
bu kadar uzun olmayan beş erkek organ ise bu borunun ancak yarısında kalır. Oysa bazı
türlerde boyuncuk kısa, erkek organlar uzundur ve taç borusunun tepesine kadar çıkabilir.
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Memleketimizde 10 kadar çuha çiçeği türü vardır. Bunlar özellikle Doğu Karadeniz ve
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır. Hemen hemen bütün yıl boyunca çiçek açtığı için "on
bir ay çiçeği" adıyla bilinen Prımula obconica da çuha çiçeklerinin saksıda yetiştirilen
türlerinden biridir. Ayrıca sık yetiştirilen iki tür olan Primula acaulus, Primula elatior
aşağıda açıklanmıştır.

1.9.1. Primula Acaulus
Ülkemizde kışın çiçek parterlerinde ve balkonlarda saksılı bitki olarak
kullanılmaktadır. Gölgeden hoşlanır. Kısa boyludur. Çok renkli çiçekleri ile kış aylarında
vazgeçilmezler arasındadır. Mart ayında çiçeklenir. Çiçek salkımları tek çiçekten oluşur.
Çiçekleri kokusuzdur. Yaprak yüzü hafif dalgalı, alt yüzü tüylüdür. Yaprak formu ters
yumurta biçimindedir.

Resim 1.37: Primula acaulus

1.10. Açelya ( Rhododendron )
Fundagillerden, ana vatanı Çin olan ve birçok türü bulunan bir bitkidir. Açelyalar
1800'lü yıllarda Avrupa’ya getirilmiş ve değişik türleri üretilmiştir.
Sıcak memleketlerde dışarıda da yetişmektedir. Kıymetli ve gösterişli salon çiçeğidir.
Kış aylarında çiçekli olması tercih edilmesini sağlar. Çalı görünümünde sürekli yeşil
bitkilerdir. Saksılarda 30-75 cm boylanır. Yaprakları küçük koyu yeşil renkte ve
dolguncadır. Genellikle kışın yapraklarını dökmez. Orman gülü olarak da adlandırılırlar.

Resim 1.38: Açelya çiçeği
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Ocak ayından nisan ayına kadar devamlı çiçeklenir. Çiçekleri çeşitlerine göre,
katmerli veya yalınkat olur. Çiçek renkleri beyaz, pembe, kırmızı veya sarıdır. Çiçekler
ikişerli veya üçerli gruplar halinde dalların ucunda bulunur. Çiçek sapları tüylüdür. 8-10
çiçekli bileşik salkım kurulları halindedir. Çanak tüylü, taç çan gibi, iç kısmı sarımsı beyaz,
dış kısmı soluk gül rengindedir.

Resim 1.39: Açelyanın yaprak yapısı

Yapraklarının uzunluğu türe göre, birkaç santimetreden 60 santimetreye kadar değişir.
Yapraklar deri gibi, değişik formda, ancak çoğunlukla dar elips gibidir. Her iki uca doğru
daralır. Kenarları içe doğru kıvrılmıştır. Üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü ise pas renkli
tüylerle keçe gibi örtülmüştür.

1.11. Afrika Menekşesi ( Saintpaulia)
Afrika menekşesi, Gesneriaceae familyasından Saintpaulia cinsini oluşturan saksıda
sıklıkla yetiştirilen bitki türlerinin ortak adıdır. Ana vatanı Tanzanya’dır. Herkes tarafından
sevilen ve yetiştirilen Afrika menekşeleri, çok popüler bir süs bitkisidir. Popüler olması
yaprak ve çiçeklerinin güzelliğinden, uzun ömürlü olmasından, bakımının ve üretiminin
kolaylığından kaynaklanır.

Resim 1.40: Değişik renklerde Afrika menekşesi

Seralarda saksılı süs bitkisi olarak yetiştirilen Afrika menekşelerinin üretimi, her yıl
giderek daha çok önem kazanmaktadır.
Otsu yapıda, saplı, yeşil, tüylü ve kalın kalp şeklinde sürekli olarak canlı yapraklara
sahiptir. Çiçekli ve çiçeksiz çok güzel olan menekşe saksı üzerinde yayılan rozet gibi
yaprakları ile hemen hemen bütün bir yıl içinde çiçek açar.
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Resim 1.41: Afrika menekşesi

Çiçekleri, 15 cm uzunluğunda ince sapların ucunda demet hâlinde bulunur. Tacı
bitişik taç yapraklı ve düzensizdir. Çiçekler; katmerli, yalın kat veya kenarları düz ya da
dantellidir. Koyu mavi, mor, lacivert, koyu menekşe, kenarları beyaz, ortası mavi, kırmızı,
pembe, leylak ya da beyaz renkli çiçekli olabilir.
Bitki yıl boyunca çiçekli olarak kalabilir. Çiçeklenme esnasında yeniden çiçeklenme
için yılda bir veya daha fazla olarak yaklaşık bir veya iki haftalık dinlenme geçirir.
Önemli türleri şunlardır.

Resim 1.42: Saintpaulia ioanantha




Saintpaulia ioanantha
Saintpaulia amaniensis

Resim 1.43: Saintpaulia amaniensis
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Resim 1.44: Saintpaulia confusa




Saintpaulia confusa
Saintpaulia difficilis

Resim 1.45 Saintpaulia difficilis



Saintpaulia diplotricha

Resim 1.46: Saintpaulia diplotricha



Saintpaulia pendula

Resim 1.47: Saintpaulia pendula
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Saintpaulia tangwensis

Resim 1.48: Saintpaulia tangwensis



Saintpaulia shumensis

Resim 1.49: Saintpaulia shumensis

Resim 1.50: Saintpaulia grotei

1.12. Beyaz Yelken ( Spathiphyllum )
Bitkinin ismi Yunanca’dan gelmektedir. Spathe kelimesi Yunanca’da yan yaprak
anlamına gelir. Phyllan, Spathe gibi birbirleriyle alakalı yaprak demektir.
Nemli ve sıcak ortamı seven egzotik görünüşlü Spathiphyllumlar, çiçekli salon
bitkileri sevenler için uygun bir bitkidir. Ev şartlarında kolay yetişen ve hatta çok karanlık
odalarda bile rahatlıkla yetişen bir bitkidir. Koyu parlak yeşil olan yaprakları, doğrudan
topraktan çıkar. Yapraklar uzunca oval, uç kısma doğru sivridir. Çiçeklenme mevsimi
dışında taze yeşil yapraklı dekoratif bir bitkidir. Çiçekleri kar beyazı olup ilkbahar aylarında
bazen de sonbaharda çiçek açar. Beyaz çiçekleri zamanla yeşile döner. Bitki, yaklaşık bir
metre kadar boylanabilmektedir.
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Resim 1.51: Beyaz yelken çiçeğinin yeşile dönüşü

Resim 1.52: Spathiphyllum mauna loa

Spathiphyllum (beyaz yelken) bitkisinin ana vatanı Tropik Amerika, Kolombiya,
Venezuella’dır. Doğada 36 türü bulunan Spathiphyllum cinsinin Spathiphyllum wallisiiden
başka bir melezi de (Spathiphyllum mauna loa) iç mekân süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Aşağıda önemli türleri sıralanmıştır.

Spathiphyllum mauna Loa

Spathiphyllum wallisii

Spathiphyllum blandum

Spathiphyllum floribundum

Spathiphyllum cochlearispathum

Resim 1.53: Spathiphyllum wallisii
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Resim 1.54: Spathiphyllum blandum

Resim 1.55: Spathiphyllum floribundum

Resim 1.56: Spathiphyllum cochlearispathum
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatüre uygun olarak çiçekli iç mekân süs bitkilerinin özelliklerini açıklayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bitkilerden çiçek örneği alınız.

 Çiçekli iç mekân bitkilerini araştırınız.
 Araştırdığınız bitkilerden bulabildiklerinizden
çiçek örnekleri toplayınız.
 Bitkilerin çiçek özelliklerini sıralayınız
 Çiçekleriyle dikkat çekme sebeplerini sıralayınız.

 Çiçek örneklerini karşılaştırınız.

 Çiçekli iç mekân bitkilerini özellikleri açısından
birbiriyle karşılaştırınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru
sözcüğü yazınız.
1.

Gelin duvağının yaprak kenarları düz olup kış soğuklarında yaprak uçlarında
………………….görülür.

2.

Kamelya ……………………………………familyasındandır.

3.

Cyclamenler, doğada yetişen ve ………………………….adıyla bilinen bitkilerdir.

4.

Atatürk çiçeğinin yaprakları …………………..yaprağına benzer, açık yeşil renktedir.

5.

Çin gülü ………………………………………familyasındandır.

6.

Ortancaların meyveleri …………………..şeklindedir.

7.

Sardunyaların yaprakları ………………………ve palmat damarlıdır.

8.

Çuha çiçeğinin çiçek ve yaprakları direkt ………………….çıkar.

9.

Açelyanın …………………ikişerli veya üçerli gruplar halinde dalların ucunda
bulunur.

10.

Saintpaulia ioananthanın yapraklarının üst kısımları ……………..rengine çalan yeşil,
tüylü ve alt kısmı kırmızımsı renktedir.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Üretim kriterlerine
yapabileceksiniz.

uygun

olarak

çiçekli

iç

mekân

bitkilerinin

üretimini

ARAŞTIRMA


Bölgenizde iç mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerde üretim ortamlarını
inceleyiniz.



Çevrenizde bulunan iç mekân süs bitkilerinin üretimini inceleyiniz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. ÇİÇEKLİ İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİNDE ÜRETİM
2.1. Kamelya ( Camellia)
Kamelya bitkisi suyu iyi akıntılı (süzsek) ama nemli; organik madde içeriği zengin ve
pH’ı 5,5-6,5 olan asitli topraklarda iyi gelişir. Bitki kireçli toprakları hiç sevmez. Kireçli
topraklarda çok çabuk sararır ve yaprakları dökülür, bitki canlılığını yitirir ve güzelliği
kaybolur.

Resim 2.1: Kamelya tohumu

Hacim olarak 4 kısım kireçsiz tınlı toprak, 2 kısım turba (veya yaprak çürüntüsü) ve 1
kısım kaba kumun karışımıyla elde edilir.
Ayrıca, hacim olarak 2 kısım kum, 2 kısım tınlı toprak, 2 kısım turba, 1 kısım yaprak
çürüntüsü ve ½ kısım yanmış ahır gübresinin karışımıyla oluşan harç da kullanılabilir. ¾
kestane fundası, ¼ ince dere kumunun karışımını sever.
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Kamelya, tohum, çelik, daldırma ve aşı ile üretilir.

Resim 2.2: Kamelya üretilmesinde çeliğin alınması ve hormon uygulanarak dikilmesi

Kamelya bitkisinin tohumla üretilmesinde uzun zaman süreceğinden bu yöntem tercih
edilmez. Çiçekleri yalınkat olan çeşitlerden alınan tohumlar, eylül-ekim ayları içerisinde
fincan saksılardaki funda toprağına dikilir. Tohumlar 1-5 cm çapında olduğu için en fazla 2
cm derinliğe gömülür. Camekânlı yastıklara çimlendirilmek üzere konulur. Tohumlar taze
olmazsa çimlenemez. Tohum ekiminden yaklaşık 3 ay sonra çimlenme gerçekleşir. Meydana
gelen fideler nisan ayına kadar burada kalır. Burada kaldığı müddetçe suyuna dikkat etmek
lazımdır. Nisan ayında trite saksılara aktarılarak dışarı alınır. Bu suretle elde edilen fidanlar
ağustos ayında durgun göz aşısı ile istenilen çeşitlerden aşılanır.

Resim 2.3: Köklendirme ortamı ve köklenen bitki

Kamelya bitkisinin çelikle üretilmesinde aynı senenin yarı odunsu dallarından
temmuz-ağustos aylarında 7,5-10 cm uzunluktaki odunsu gövde çeliklerinin 2-3 yaprak
kesildikten sonra 20 ppm’lik IBA’te tutulduktan sonra nemli kum + üretim torfu karışımına
dikilir. Köklenme uzun süreceğinden, yağmurlama yöntemiyle sık sık sulamak gerekir.
Köklendirme ortamının nemi yüksek olmalı, değilse sisleme yapılmalıdır. Çeliklerin
köklenebilmesi için 25-30 °C ısıya ihtiyaç vardır. Bu koşullarda çelikler 2-3 ayda köklenir.
Köklenme görüldükten sonra, mart-nisanda çok derine olmamak koşuluyla yerlerine
şaşırtılır. Fazla sayıda bitki elde edilmek isteniyorsa yaprak-göz çelikleri ile yine haziranağustos ayları arasında ve aynı koşullarda üretim yapılabilir.
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Resim 2.4: Çelikle üretilen kamelya bitkisi

Adi ve havai daldırma yöntemleri kullanılır. Ağustos ayında yapılan havai daldırma
köklenme süresi uzun olduğundan çiçekçilikte pek kullanılmaz. Adi daldırma ise ilkbaharda
yapılır.

Resim 2.5: Yarma aşı uygulanmış kamelya bitkisi

Kamelya bitkisinin aşı ile üretilmesi için tohumdan yetiştirilen fidanlar, serçe parmağı
kadar kalınlığına geldiğinde göz ya da yanaştırma aşı yöntemi kullanılarak aşılanır. Göz aşısı
ağustos ayı içerisinde yapılır. İlkbaharda yapılan yanaştırma aşı yapılmadan önce anaç ve
kalem alınacak bitkiyi bol bol sulamalıdır.

2.2. Siklamen ( Cylamen )
Siklamenler, asit özellikteki kireçsiz, kumlu ve yaprak çürüntülü toprakları sever.
Siklamenler, 1/3 dere kumu, 1/3 koyun gübresi, 1/3 funda toprağından meydana gelen harçlı
topraklarda iyi gelişir.
Genç bitkiler John Innes saksı kompostu numara 1’e dikilmeli, daha sonra numara
2’ye alınmalıdır. Ayrıca, hacim olarak 3 kısım yaprak çürüntüsü (veya 2 kısım yaprak
çürüntüsü ve 1 kısım gübreli toprak), 1 kısım turba ( şerbet=sıvı ahır gübresi ile ıslatılmış) ve
1 kısım kumun karışımıyla elde edilen harç da kullanılabilir. Bir başka harç ise, yine hacim
olarak 2 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım turba ve 1 kısım kumun (veya perlitin)
karışımından oluşur.
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Resim 2.6: Sıklamen çiçeğinin tohumlarının oluşumu

Sıklamen bitkisi tohum ve yumruları ile üretilir. Tohumlar 18 aylık üretim için
sonbaharda, 9 aylık üretim için ilkbaharda ekilir. Başka bir deyişle tohum eylül ayı başında
veya ocak –şubat aylarında atılır. Siklameni tohumdan üretirken gerekli tohum; 1000 bitki
elde edebilmek için 1500 adet tohum kullanılmalıdır.
Tohumla üretimde anaçlık, aynı tarihte dikilmiş ve aynı kültürel işlemlerle
yetiştirilmiş olan çok yıllık yumrulardan oluşmaktadır. Anaçlıklarda Cyclamen hederifolium
yumrusu ilk uyanışta çiçek vermektedir. Olgunlaşan kapsüller anaçlıklara günde en az 3 kez
gidilerek toplanmakta, bu süreç yaklaşık bir ay devam etmektedir. Olgunlaşan kapsüller
zamanında toplanmazsa ağızları açılmakta ve tohumlar yere dökülmektedir. Anaçlıkların,
tohumların olgunlaşmasından hemen önce bakımının yapılması ve ilaçlanması tohum
kaybını en aza indirmektedir. Cyclamen hederifolium tohumları iklim koşullarına bağlı
olmakla birlikte genellikle mayıs ayının ikinci yarısından itibaren toplama olgunluğuna
erişmektedir. Anaçlıktan toplanan tohum kapsüllerinden elde edilen tohumlar; ilaçlandıktan
sonra ekim zamanına kadar havadar, serin bir yerde saklanmalıdır.
Tohumlar, hacim olarak 3:2:1 veya 2:1:1 oranlarında kayın yaprağı çürüntüsü, turba
ve kumdan oluşan karışıma ekilir. Çimlendirme ortamı olarak John Innes tohum kompostu
veya hacim olarak 5 kısım yaprak çürüntüsü ve 1 kısım kumun (veya perlitin) karışımından
oluşan harç da kullanılabilir. Karışımın hafif asit özellikte olması istenir. Bunun için en iyi
değer pH 6 olmalıdır.

Resim 2.7: Siklamen bitkisinin fidesi
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Resim 2.8: Siklamen yumrusu

Tohumların ekim derinliği 5 cm olmalıdır. Tohumların 10 cm ara ile ekilmesi, ihraç
olgunluğu olan 10 cm çevre uzunluğuna erişinceye kadar aynı ortamda sökülmeden
kalmasına olanak sağlamaktadır. Tohumların üzeri 3-4 cm harç ile örtülmeli ve üzerine 2 cm
kalınlıkta çürümüş yosun konulmalıdır. Ekim tavalarının sıcaklığı 13-16 0C’ de tutulur ve
çok gölge bir yerde bulundurulursa çimlenme 25-28 günde gerçekleşir. Ekim yapıldıktan
itibaren ortam sıcaklığına bağlı olarak 30-45 gün sonra çıkış gözlenmektedir. Ekim
yapıldıktan sonra ilk çıkan bitkiler ( ilk oluşan yumrular) beyaz renktedir ve daha sonra
yumru rengi sırası ile krem, açık kahverengi, koyu kahverengi ve çok koyu kahverengi
olmaktadır. Fideler 2-3 kez kasalara şaşırtıldıktan sonra küçük (8 cm’lik) saksılara alınır.
Eylül ayında ekilen tohumlar 15 ay, ocak-şubat ayında ekilen tohumlar ise 12 ay sonra
çiçeklenir. Çiçeklenme için kışın yüksek ışık şiddeti, yazın ise serinletme ve gölgeleme ister.
Gelişmenin hızlanması ve erken çiçeklenme için 25 ppm giberallik asit uygulanmalıdır.
Siklamenin yumrularla üretiminde; yumrular, ağustos ayında 5 cm derinlikte ve 7,5
cm ara ile gölge bir yerde, hafif kumlu- balçık toprağı ile turba toprağı ya da yaprak
çürüntüsü ile karışık bir toprak harcına dikilir. İlkbahar, yaz ve sonbahar nemli; kışın kuru
tutulup topraktan çıkarılmazlar. Kışın kuru otlarla ya da iyi yanmış ahır gübresi ve yaprak
çürüntüsü karışımından oluşan kompostla üzerleri örtülür. İlkbaharda havalar ısınmaya
başlayınca genç fideler gelişmeye başlar. Toprağın çok ağır ve drenajca kötü olduğu
durumlarda en iyi yol olarak 15 cm yükseklikte tavaların hazırlanıp bunlara uygun harcın
konularak yetiştiricilik yapılmasını önermektedir.

Resim 2.9: Siklamen yumrusunun doğal ortamda dikimi
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Resim 2.10: Siklamen yumrusunun saksıya alınması

Mayıs ayının ortasından itibaren bitkinin yapraklarında sararmalar görülmekte ve bitki
uyku dönemine girmeye başlamaktadır. Uyku dönemine girmekte olan bitkiler, ekildiği tarih
ile uyku dönemine girdiği tarih arasında yaklaşık 8 ay geçmekte ve bu süre sonunda genç
bitki elde edilmektedir. Uyku dönemine giren ve yapraklarını döken bitki, bulunduğu
ortamda bırakılabilir. Yumrularda köklenmenin özellikle yandan ve üstten olduğu, alttan
köklenmenin ise bunlarla kıyaslanamayacak kadar az olduğu belirlenmektedir. Yumrunun
uyku dönemi ağustos ayı ortasına kadar devam etmekte, bu tarihten itibaren yeniden sürme
gözlenmektedir. Bitkinin uyku döneminde fazla sulamadan kaçınılmalı ancak yumru
tamamen susuz da bırakılmamalıdır. Yazın su verme işlemi özellikle ilk yılı içinde bulunan
yumrular için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu yumrularda şaşırtma yapılacaksa uyku
dönemi seçilmeli, sürme başladıktan sonra yumrunun yeri değiştirilmemelidir.
İlk yılını tamamlamış bitkilerde ikinci yıla başlarken genellikle eylül ayı içinde
hepsinde olmamakla birlikte farklı sayıda çiçek görülmektedir. Bir yaşında olan yumrular
şayet ilk çıkışlarında çiçek vermeyip yaprak çıkarıyorlarsa o yıl çiçek vermez.
İkinci yıllarına başlayan bitkilerde yine ilk yılda olduğu gibi aynı önlemler alınarak
üretim devam ettirilmektedir. İkinci yılsonunda bitkiler, şayet istemiş oldukları şartlar yerine
getirilirse pazar olgunluğuna erişebilmektedirler.

2.3. Küpe Çiçeği ( Funchsia )
Küpe çiçekleri suyu iyi akıntılı (süzek) ve organik madde içeriği zengin toprakları
sever. 1/3 funda, 1/3 gübre ve 1/3 bahçe toprağının karışımı harçları sever. Ayrıca, hacim
olarak 2 kısım tınlı toprak, 1 kısım yaprak çürüntüsü, ahır gübresi ve kumun karışımıyla elde
edilen harç da kullanılabilir.

Resim 2.11: Çelikle üretilmiş küpe çiçeği
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Küpe çiçeği üretimi tohum ve çelik ile yapılır. Küpe çiçekleri ilkbahar mevsiminde
(mart veya nisan ayında) 15-24 derece sıcaklıklarda ekilen tohumlarıyla üretilir.Başlıca
üretim şekli çelikledir. Çelikler; ilkbahar ya da sonbahar mevsiminde üzerinde çiçek
bulunmayan uç sürgünlerinden 7,5-10 cm uzunluğunda alınır. Alınan çelikler hacim olarak
eşit miktarlarda turba ve kum karışımında köklendirilir. Ortam sıcaklığı 16 0C dolayında
tutulursa, çelikler 10-15 günde köklenir. Genç bitkiler, hazırlanan harçlara 7,5-8 cm’lik
saksılarda ve normal sıcaklıktaki camekânlarda korunarak, ilkbaharda 12-15 cm’lik saksılara
alınır. Her alınan çelik gelişmeye başlar ve bir çubukla desteklenir. Taze çelikler, aynı
mevsim çiçeklenir.
Ayrıca çelikler haziran-temmuz aylarında da alınarak üretilebilir. Bu dönemde alınan
çelikler adi çelik tarzındadır. Alınan çelikler yarı gölge ve sıcak bir yerde kum içinde
köklendirilir. Köklenen çelikler saksıya şaşırtılır. Dallanması için uç alma yapmalıdır.

2.4. Çin Gülü ( Hibiscus )
Zengin karışımlı toprağı sever. Humusça zengin bahçe toprağına yaprak çürüntüsü,
kilve yanmış çiftlik gübresi eklenerek uygun toprak elde edilir. Toprak pH’ı 6,1-6,5
uygundur.
John Innes saksı kompostu No: 2 veya 3’te iyi gelişir. Daha yüksek düzeyde besin
maddesi istendiğinde boynuz ve tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum sülfat oranları iki
kat artırılır. Boynuz ve tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum sülfat oranları üç kat
artırılırsa bu karışım bitkiye verilmesi için uygun hâlde bir toprak karışımı olur.
Tohum, çelik, aşılama ve daldırma ile üretilebilir.

Resim 2.12: Çelik alınabilecek taze sürgün ve alınışı

Erken baharda, ısıtılan ekim ortamına tohumlar ekilir. Ekilen tohumlara özel bir
muamele gerekmez. 21-27 ºC tohumlar çimlenir. Bakım işlemleri yapılarak büyütülen fideler
uygun boya gelince yetişme ortamlarına alınır.
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Resim 2.13: Hazırlanan çelik ve saksılara dikimi

Çelikle üretim de nisan-ağustos ayları arasında çelikler odunlaşmamış
sürgünlerden7,5-10 cm uzunluğunda olmak üzere yapılır. Alınan çelikler hacim olarak eşit
miktarlarda turba ve kumun karışımından oluşan harca dikilir. Ortam sıcaklığı 18 ºC
dolayında tutulduğunda çelikler 3-4 hafta içerisinde köklenir.
Aşı ile üretimde durgun T göz aşısı uygulanır.

2.5. Ortanca ( Hydrangea )
Asitli ve kuvvetli toprakları sever. Aksi hâlde çiçek çaplarında küçülme görülür.
Bitki besin elementlerince zengin, humuslu asitli ya da alkali toprakta rahatça gelişir.
Fazla asitli toprağı tolere edebilirse de fazla alkali toprakta zarar görebilir. Killi
topraklar hem besince daha zengindir hem iyi su tutar. Perlitle terbiye edilerek hava darlığı
ve süzekliği arttırılırsa ortancalar için en iyi doğal toprak hazırlanmış olur.

Resim 2.14: Ortanca çeliği ve dikimi

Üretimi çelikle olur. Yılın değişik zamanlarında çelik alınabilir. En kolay olan haziran
ayında o yılın sürgünlerinden hazırlanan 9 cm uzunluğunda yeşil çeliklerin alınmasıdır.
Alınan bu çeliklerin üzeri naylon ile örtülerek soğuk yastıklara ya da alçak tünellere
dikilerek köklendirilir.
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Kolay köklendiklerinden herhangi bir hormon ile muamele etmeye gerek yoktur. 3
hafta sonunda %100’e varan köklenme görülür. Üretim alçak tünellerde yapılmışsa gelişme
için yerlerinde bırakılır, soğuk yastıklarda yapılmışsa dışarıya çıkarılır ve bolca sulanır.
Üretimde diğer bir yöntem ise çelik alınacak anaç bitkiler tüplere dikilerek soğuk
yastıklarda muhafaza edilir. Aralık-ocak aylarında sertçe budanarak seraya alınır. Sıcak
ortamda yeni süren sürgünlerden alınan çelikler sıcak yastıklarda köklendirilir. Köklenen
çelikler pişkinleştikten sonra dışarıdaki gelişme yastıklarına alınarak bolca sulanır.

2.6. Ağaç Minesi ( Lantana Camara )
Toprağı bol gübreli ve drenajlı olmalıdır. Verimli, organik maddece zengin
topraklarda yetiştirilir Toprak; yanmış çiftlik gübresi karıştırılmış bahçe toprağı, yaprak
çürüntüsü bir miktar killi toprak ve dişli nehir kumu karışımıdır.
Yetiştirilmesi kolaydır. Hem çelik yöntemi hem tohumla üretilebilir. Tohumları kış
sonunda ekilir. Çıkan fidanlar 30 cm arayla yerlerine dikilir. İlkbahar ve yazın alınan sert ve
yarı-sert çeliklerle cam seralarda üretim yapılabilir.

2.7. Flamingo Çiçeği (Anthurium)
Ülkemizde kesme çiçek olarak Anthuriuman dreanum yetiştirilmektedir. Bu bitkiden
iyi verim almak için cephe yüksekliği 1.80 m olan ve gölge yapılabilen seralar
kullanılmalıdır. İyi bir toprak hazırlanır, sera içi sıcaklık ve nem sabit tutulursa kaliteli ürün
elde edilir.

Resim 2.15: Flamingo çiçeği serası

Seralarda Anthurium bitkisi yetiştirilecekse mevcut toprak kullanılmaz. Anthurium
yetiştirmek için yastıklar hazırlanır. Yastıkların genişliği 1.20 m ve derinliği 30 cm
olmalıdır. Yastıklarda kullanılacak karışım, bitkinin tutunmasını sağlaması açısından
önemlidir. Genellikle çürümüş köknar yaprakları kullanılabilir. Bunun dışında başka
karışımlarda hazırlanabilir. En çok kullanılan karışım şu şekilde hazırlanır:
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Bir kısım çürümüş kayın yaprağı
2 kısım kaba turba
0,5 kısım odun kömürü tozu
0,5 kısım kaba kum

Anthurium yetiştiriciliğinde kullanılan harcın Ph’ sı 5,5-6,5 arasında olması gerekir.
Bu nedenle dikimden önce pH mutlaka kontrol edilmelidir. pH yüksek olursa kayın veya
köknar yaprağı ilavesi ile pH düşürülebilir. pH düşükse kireç ilave edilerek yükseltilebilir.
Yastıklar hazırlanırken en alta plastik, suyu geçiren bir örtü yayılır. Bu örtünün amacı
enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktır. Plastik örtünün üzerine çakıl taşları konulur. Çakıl
taşları arasına da hazırlanan harç karışımı yayılır. Dikimden önce sıcak buhar verilerek
dezenfekte işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca yastıkların etrafı çevreden gelebilecek
enfeksiyonlara karşı kiremit ya da eternit bordürlerle çevrelenmelidir.

Resim 2.16: Serada yetiştirme ortamı

Anthurium bitkisi yetiştiriciliği yapılırken özel karışım hazırlandığı için ek gübreye
ihtiyaç yoktur. Ancak dikimden sonra eksilen harç karışımının yerine yenisi konulmalıdır.
Anthurium yetiştiricileri anaç bitki bulmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle yetiştiriciler
kendi anaçlarını üretmek zorundadır. Anaç bitki üretimi ise üreticinin zaman kaybetmesine
neden olur. Ülkemizde anaç bitki üretimi iki yöntemle yapılmaktadır:
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. Zaman geçirilmeden toprağa ekilmelidir.
Tohumların ekileceği toprak iyi drenajlı olmalıdır. Sera sıcaklığı 25 0C ve sabit
olmalıdır. Sera içinde nem oranı % 75-80 olmalı ve değişmemelidir. Tohumların ekileceği
kasalar 45 x 30 x 7 cm. ebatlarında olmalıdır. Ekim kasalarına konulacak toprak ise bir kısım
kum, bir kısım orman toprağı ve bir kısım odun kömürü toprağından elde edilen karışım
olmalıdır.
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Resim 2.17: Serada dikim şekli

Yukarıda özellikleri anlatılan ekim kasalarına tohumlar 4 x 4 cm aralıklarla ekilir.
Ekim programı şu şekilde uygulanır:






Tohumlar şubat ayında ekilir.
Çıkan fideler mart ayında seyreltilir.
Nisan ayında viyollere şaşırtılır.
Ekim ayında fincan saksılara şaşırtılır.
Şubat ayında ise büyütülecek yerlere dikilir.

8-22 0C sıcaklık , % 75-85 oransal nem ve yarı gölge ortamlarda 1,5 yıl sonra bitkinin
ilk çiçekleri açmaya başlar.

Resim 2.18: Ayırma ile üretim

Ayırma yöntemiyle üretimde ana bitki kökleriyle beraber 3- 4 parçaya
bölünmektedir. Bu yöntemle çok fazla bitki elde etmek mümkün değildir.Kökten ayrılan
yeni fertler; tohumla üretimde olduğu gibi kontrollü ortamlarda şaşırtılarak geliştirilirler. Bu
durumda bitkiler 6-12 ay sonra çiçek açmaya başlar.
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2.8. Sardunya ( Pelergonium )
Saksı yetiştiriciliğinde fideler; funda, kum, gübre ve bahçe topraklarının aynı oranda
karıştırılmasından meydana gelen harca dikilirse gayet iyi gelişir ve bol çiçek açar. John
ınnes saksı kompostu numara 2’de iyi gelişir. Ayrıca hacim olarak 2 kısım tınlı toprak, 1
kısım turba ve 1 kısım kumun karışımına bir miktar odun kömürü ve kireçtaşı tozu eklenerek
elde edilen harç da kullanılabilir. Sardunyalar orta zenginlikte ve suyu iyi akıntılı topraklarda
iyi gelişme gösterir. Yalnız kireçli toprakları sevmez.

Resim 2.19: Sardunyanın ilk çıkış hali ve seradaki görünümü

Sardunyalar tohum ve çelikle üretilir. Tohum üretimde, tohumlar üretim ortamına
şubat ayında ekilir. Ortam sıcaklığı 16-18 0 C’ de tutulursa beş on gün içerisinde çimlenir.
Burada oluşan fideler dört beş yapraklı olunca küçük saksılara şaşırtılır. Tohumla yetişen
bitkilerin kolay çiçek açması için fidelere 3500 ppm’lik bitki büyüme düzenleyici
(klormequat)uygulanabilir. Uzun gün şartlarında ve yüksek ışık şiddetinde çiçeklenme çok
iyi olur. Kış aylarında ise 15 0C sıcaklıktaki seralarda çok güzel çiçek açar.
Sardunyaların daha hızlı ve kolay olarak çoğaltılması için ilkbaharda, yaz sonu ile
sonbaharda alınan odunsulaşmamış gövde çeliklerinin daldırılması yeterli olur. Her iki
yöntemle elde edilen sardunya fideleri bahçelerimizdeki yerlerine 30-45 cm aralıklarla
dikilir.
Sardunyalardan çelik senelik sürgünlerinden alınır. En uygun çelik alma zamanı
temmuz-eylül ayları arasındadır. Ama ocak-şubat aylarında da çelik alınabilir. Çelikler 7,5
cm uzunluğunda, çiçek tomurcuğu taşımayan yan sürgünlerin uçlarından alınır. Çelikler
fazla uzun değil ise uçtaki son yaprak bırakılır. Aksi takdirde bu yaprak da koparılmak
suretiyle uzaklaştırılır. Çelikler birkaç saat kurumaya bırakılır.
Alınan çelikler hacim olarak eşit miktarda turba ve kum veya perlit karışımına dikilir.
Çelik saksı veya kasalar, kasım başı veya ortasından itibaren serada 10-14 º C’lik
sıcaklıktaki serin, havadar bir yere alınır.
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2.9. Çuha Çiçeği ( Primula)
Organik madde bakımından hafif yapılı toprak karışımları ile torfta veya yaprak
çürüntüsünde yetiştirilir. John Innes saksı kompostu No:2’de iyi gelişir yani daha yüksek
düzeyde besin maddesi istendiğinde boynuz ve tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum
sülfat oranları iki kat artırılır.
Hacim olarak 2 kısım turba, 2 kısım yaprak çürüntüsü ve 1 kısım kumun karışımıyla
elde edilen harç da kullanılabilir. Bir başka harç ise yine hacim olarak eşit miktarlarda
yaprak çürüntüsü, yanmış ahır gübresi ve kumun karışımından oluşur.
Üretimi tohum ve bitkinin köklerinden ayırma yöntemi ile yapılır. Tohumlar mayıs
sonlarından temmuz sonlarına kadar ekilebilir. Tohumlar 3 kısım turba, 1 kısım yaprak
çürüntüsü, 1 kısım tınlı toprak ve 1 kısım perlitten oluşan karışıma ekilir. Tohum kompostu
olarak hacimce eşit miktarlarda tınlı toprak, yaprak çürüntüsü vekum karışımı da
kullanılabilir.
Kullanılan tohumun taze olmasına özen gösterilmelidir. Tohumların üzeri
kapanmazancak hafifçe bastırılır. Çimlenme ortamının sıcaklığı 15-18 °C (en iyi 17 °C)
dolayınatutulursa 14-20 gün sonra çimlenme gerçekleşir. Çimlenmeden 3-4 hafta sonra ve
ikincigerçek yapraklar çıktığı zaman fideler 5 cm arayla içerisinde John Innes saksı
kompostuNo:2 bulunan kasalara 3-4 cm arayla şaşırtılır. Şaşırtılan fideler bir süre daha 15-18
°C'detutulduktan sonra çiçek tomurcuklarının oluşması için sıcaklığın l5 °C'nin (bazı
çeşitlerindel0°C'nin) altına düşürülmesi gerekir. 1-1,5 ay sonra da küçük saksılara alınır.
Tohumdan çiçeklenmeye kadar geçen süre 20-28 hafta dolayındadır.
Çuha çiçekleri hem kolay hem de zahmetsiz bir şekilde köklerinden ayırma
yöntemiyle de çoğaltılabilir. Bu yöntem, bitkinin kökünden çıkarak üst kısımlara uzanan ince
kısımların oluşturduğu yeni bitkilerin alınıp başka saksılara dikimi şeklinde olur.Ekim
zamanı ve sıcaklığa bağlı olarak kasım ortalarından mayısa kadar çiçeklenir.

2.10. Açelya ( Rhododendron)
Açelya bitkisi kireçsiz ve asit karakterli toprakları sever. Bu nitelikteki topraklara,
yaprak çürüntüsü ile kaba dere kumu karıştırılması bitkiye yararlı olur.
Kestane ve funda toprağında da iyi yetişir. Toprağa bir miktar ince dere kumu
karıştırılması iyi olur. Hacim olarak eşit miktarlarda tınlı toprak, turba, yaprak çürüntüsü ve
kaba kumun karışımıyla elde edilir. Ayrıca, yine hacim olarak 2 kısım kum, 2 kısım tınlı
toprak, 2 kısım turba, 1 kısım yaprak çürüntüsü ve ½ kısım yanmış ahır gübresinin
karışımıyla elde edilen harç da kullanılabilir. Bir başka harç ise, hacim olarak eşit
miktarlarda turba ve çam ibresinden oluşan karışımdır.
Açelya bitkisi çelik, daldırma ve aşı ile üretilir.

41

Resim 2.20: Açelya çeliğinin alınma şekli

Açelyaların üretimi; çiçek açma dönemi bittikten sonra bitkinin yarı odunlaşan
sürgünleri yaz mevsiminde kesilip bunlardan çelik elde edilir. Üretimi yarı olgunlaşmış
sürgün uçlarından alınan 5-7,5 cm uzunluğundaki çelikler ile haziran-ağustos ayları arasında
yapılır. Alınan çelikler hacim olarak eşit miktarlardaki asit turba ve kum (veya perlit)
karışımına dikilir. Köklenme ortamının sıcaklığı 18-20 0C dolayında olmalıdır. Sisleme ve
hormon uygulaması köklenmeye yardımcı olur. Çeşitlere göre çelikler 5-10 hafta içerisinde
köklenirler. Köklenen çelikler 8 cm’lik saksılara alınır.

Resim 2.21: Çeliklerin dikimi ve çelik serası

Daldırma ilkbaharda yapılır. Yapılma tarzı havai daldırma şeklindedir. Köklenen dal
ikinci yıl kesilerek anadan ayrılır ve saksılara dikilir.
Aşı için anaç olarak yaprağını döken çeşitler kullanılır. Bunlar tohumla üretilir.
Meydana gelen fidanlar kalem kalınlığını aldığında ağustos ayı içinde durgun göz aşısı ile
aşılanır.

Resim 2.22: Anaç ve kalem alınışı, birleştirilmesi ve dikimi

42

2.11. Afrika Menekşesi ( Saintpaulia)
Menekşeler bol hava içeren hafif topraklardan hoşlanır. Bu topraklarda su akışı ve kök
yayılımı daha kolaydır. Bitki ilk dikildiğinde ve saksı değişimlerinde ağır ve killi
topraklardan kaçınılmalıdır. pH değeri nötr veya 5-6,5 arasındaki topraklar dikim için
uygundur. Toprakta kireç bulunmamalıdır. Çok alkali toprakta zayıf, sağlıksız kök oluşur,
tomurcuk oluşmasına karşın bunlar açmadan dökülür. Hafif asidik ortam çiçeklerin daha
canlı renklerde olmasını sağlar.
Saksı karışımları aşağıdaki dört ana materyal kullanmak suretiyle hazırlanır:





Sterilize edilmiş iyi bahçe toprağı,
Toprak hafifleticilerden biri (kum, vermikülit, perlit veya sıkıştırılmış
süngertaşı)
Asitli humus (yaprak çürüntüsü veya asitli torf)
Az miktarda gübre (hayvan gübresi)

Son yıllarda torf kullanmak suretiyle değişik saksı karışımları hazırlanmaktadır.
Bunlar:




7 kısım torf + 3 kısım iyi bahçe toprağı
1 kısım torf + 1 kısım yaprak çürüntüsü
4 kısım torf + 1 kısım killi toprak

Bunların yanında günümüzde kullanılan toprak karışımı %45 torf, %45 cocos
(Hindistan cevizi) ve %10 perlittir. Hindistan cevizi ve torf nemi sağlarken perlit ise toprağın
hava almasını sağlar.
Afrika menekşeleri; tohum, çelik ve doku kültürü olmak üzere üç şekilde üretilir.
Tohumla üretimde ticari amaçla yeni bir tür elde etmek için uygulanır. Ortam
koşullarına, kullanılan tohum çeşidine ve materyale bağlı olarak tohum ekiminden çiçek
açan bir bitki elde edilinceye kadar 7-10 ay süre geçer.
Eylül-ekim ayları tohum ekimi için en uygun zamandır ancak sera koşullarında her
zaman ekim yapılabilir. Önceden buhar ya da kimyasal bir madde ile sterilize edilen ekim
ortamına 22 °C sıcaklıkta ekilen tohumlarda çimlenme 5-10 gün sonra başlar. Toprak
yüzeyine çıkan fidelerin gelişmesi için en az 3-4 ay geçmesi gerekir.
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Resim 2.23: Tohumla üretilmesi

Bir başka yöntemde Afrika menekşesi tohumlarının ağzı sıkıca kapanan bir cam kutu
veya saydam bir plastik kabın içine ekilmesi şeklindedir. Çimlenme ortamı olarak 2,5 cm
vermikülit, yaprak çürüntüsü, kum ya da torf kullanılabilir. Seçilen çimlenme ortamı kabın
dibine yayılıp üstü tesviye edilir, nemlendirilir ve tohumlar ekilir. Kapak sıkıca kapatılarak
doğrudan ışık almayan aydınlık bir yere konur. Çimlenen tohumlardan kapağa dayanacak
kadar büyüyen küçük fideler, kum ve yaprak çürüntüsü bulunan kaplara şaşırtılır. 1 hafta
üstleri kapalı olarak kaldıktan sonra 5 cm' lik saksılara alınır. Çiçeklenme görülene kadar
burada bırakılır.

Resim 2.24: Yaprak çeliği ve dikilmesi

Yaprak çelikleri ile üretimde seralarda her mevsim yaprak çelikleri ile üretim yapılma
imkânı olsa da ilkbahar ve yaz en uygun zamandır. Bazı türler kolay köklenirken bazıları ise
zor köklenir. Üretime, uygun yaprak seçimiyle başlanır. Bitkinin alt yaprakları çok büyük ve
yaşlı olduğu için seçilmez çünkü bu yaprakların köklenme yetenekleri zayıf ve çürümeleri
kolaydır. Köklenme için genç yapraklar da uygun değildir. Bunlar da küçük ve yavaş
büyüyen bitkiler verir. Büyümesini tamamlamış, orta büyüklükteki yapraklar çelik olarak
alınmalıdır. Bunlar en güçlü ve sağlıklı yapraklardır. Köklenmeleri iyi, hızlı büyüyen ve
sağlıklı bitkiler verir.
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Resim 2.25: Yaprak çeliklerinin köklenmesi ve saksıya dikilmesi

Çelikler yaprak sapı ile birlikte alınır, düzgün kesilerek alınan yaprakların kesim yeri
değilse sap 2-3 saat kurumaya bırakılır. Daha sonra yaprak ve sap, B1 vitamini ilave edilmiş
suya batırılarak 1-2 gün burada tutulur. Yaprak, sap ve yaprak sırtı su içinde kalacak şekilde
suya yatırılmalıdır. Yapraklar canlandıktan sonra 1-2 saat kurumaya bırakılmalıdır. Bu
işlemlerden sonra yaprak, su, torf, perlit veya kum içeren köklendirme ortamlarında
köklendirilir. Köklenme sonunda yaprakların dip kısımlarında yeni fideler görülür. Bu yeni
fidelerin görülmesinden sonra saksılara alınır.

Resim 2.26: Afrika menekşesini suda köklendirme

Evlerde, menekşe yaprakları koyu renkli şişe veya kavanozlarda su içinde de
köklendirilebilir. Sapları su içinde tutmak için şişe üstü alüminyum kâğıtla kapatılıp yaprak
sapları bu kâğıt üzerinde açılan deliklerden suya daldırılır. Yaprağın kesim boyu,
köklendirmede önemlidir. Kısa kesilen yaprakların ucu su içinde çürüyeceğinden bu kısmı
kesip atmak imkânsızdır. Uzun kesilen yaprakların ucu çürüme durumunda kesilerek kalan
sap tekrar suya daldırılır.

Resim 2.27: Besin ortamına parçanın yerleştirilmesi ve köklenmesi
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Doku kültürü ile üretim yöntemi, yaprak sapı ya da yapraktan steril koşullarda alınan
küçük bir parçanın özel hazırlanmış besin ortamları içinde çimlendirilmesi ve sürgün
oluşturması sonucunda yeni bitkiler elde edilmesi işlemidir. Parçalar besin ortamında
yaklaşık 3-4 hafta içerisinde köklenir. Köklenmeden 3-4 hafta sonra da ilk sürgünler görülür.
1 ay içerisinde fideler tek başına dikilip yetişecek büyüklüğe gelir. Bu yöntemle bir yaprak
ya da yaprak sapından 4-8 fide elde edilir.

Resim 2.28: Besin ortamında köklenmenin görülmesi ve sürgün oluşumu

Tohum, doku kültürü ya da yaprak çelikleri ile üretim sonucu elde edilen yeni genç
bitkilerin dikilmesinde kullanılacak saksıların çapları 5-5,5 cm olmalıdır. Daha sonra
bitkiler, çapı ortalama 7,5 cm' lik saksılara alınıp uzun zaman burada bırakılır. Bitkilerin en
son olarak aktarılacakları saksının çapı ortalama 10 cm olmalıdır.

Resim2.29: Sürgünlerin ortamdan çıkarılması, ayrılması ve dikilmesi

2.12. Beyaz Yelken ( Spathiphyllum)
Saksı toprağı olarak yaprak çürüntüsü, odun külü ve besince zengin toprak karışımı
kullanılabilir. John Innes saksı kompostu No.2’ de iyi gelişir. Yani daha yüksek düzeyde
besin maddesi istendiğinde boynuz ve tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum sülfat
oranları 2 kat artırılır. Saksı toprağı hacimce eşit miktarlarda orman toprağı, yaprak
çürüntüsü ve sphagnum yosunu karışımı ve yine hacimce 2 kısım yaprak çürüntüsü, 2
kısımkum, ½ kısım orman toprağı karışımı da kullanılabilir.
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Üretimi; tohum, bölme veya doku kültürüyle yapılır. Tohumla üretimde tohumlar,
turba kompostun içerisine şubat ayında ekilir. Tohum ekiminde hacim olarak eşit oranda
orman toprağı, kum ve odun kömürü tozundan oluşan karışım da kullanılır.

Resim 2.30: Spathiphyllumların tohum ve fideleri

Ekim kasaları; sıcaklığı 21-24 0C, orantılı nem % 75-85 olan yarı gölge bir yerde
muhafaza edilmelidir. Çıkan fideler mart ayında seyreltilir. Ekim ayında küçük saksılara
alınmalıdır.
Fazla dallanma gösteren toprak altı gövdenin ( rizom ) bölünmesi nisan ayında yapılır.
Bölme sırasında yaprak köklerinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Ayrılan yavru
bitkiler, içerisinde ana bitkinin büyüme kompostu bulunan küçük saksılara alınır. Saksılar,
sıcaklığı 22-25 0C olan nemli ve gölge bir yerde muhafaza edilmelidir. Bölme yöntemi ile
üretimde, yavru bitkinin dikiminden çiçekli haldeki bitkiye değin gerekli yetiştirme süresi 810 aydır.

Resim 2.31: Spathiphyllumların bölme ile üretimi

Resim 2.32: Spathiphyllumlardan alınan dokuların besin ortamına dikimi
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Spathiphyllum bitkilerinin doku kültürü ile de üretimi yapılabilmektedir. Doku kültürü
ile Spathiphyllum'un çoğalması, üreticiye istediği çeşidi her zaman bulabilme olanağı sağlar.
Ayrıca her geçen gün tohumdan üretimde problemler çıktığı için doku kültürüne ağırlık
verilmektedir.

Resim 2.33: Spathiphyllumlardan alınan dokuların besin ortamına yetiştirilmesi

Resim 2.34: Spathiphyllum (beyaz yelken) fidelerinin alıştırma ortamına alınması

Resim 2.35:Spathiphyllumların doku kültürü ile üretimdeki fideler

Resim 2.36: Sağlıklı bir beyaz yelken fidesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretim kriterlerine
yapabileceksiniz.

uygun

olarak

çiçekli

İşlem Basamakları
 Çiçekli iç mekân süs bitkilerinin
üretim ortamlarını hazırlayınız.

mekân

bitkilerinin

üretimini

Öneriler







 Çiçekli iç mekân süs bitkilerinin
üretimini yapınız.

iç










Yetiştirmek üzere bir bitki belirleyiniz
Belirlediğiniz bitki için uygun ortamı belirleyiniz
Ortamı bitki için uygun hale getiriniz
Belirlediğiniz bitkinin üretim yöntemini
belirleyiniz
Üretim yöntemine göre hazırlıklarınızı yapınız
Tohumla üretim yapacaksanız tohuma bir ön
işlem gerekip gerekmediğini belirleyiniz
Gerekiyorsa işlemi uygulayınız
Tohum ekimini yapınız
Çelikle üretim yapacaksanız, uygun çelik alma
yöntemine göre çelik alınız
Çeliğin köklendirilmesi için bir ön işlem
gerekiyorsa uygulayınız
Çelikleri uygun şekilde dikiniz
Aşı ile üretim yapacaksanız anaç bitkiyi
belirleyip yetiştiriniz
Aşı şeklini belirleyiniz
Aşılamayı yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Gelin duvağı üretimi ……………olur.

2.

Kamelya bitkisinin……………………….üretilmesinde uzun zaman süreceğinden bu
yöntem tercih edilmez.

3.

Kamelya çiçeğinde adi daldırma ……………………….yapılır.

4.

Siklamen bitkisi tohum ve ………………………ile üretilir.

5.

Siklamenlerin tohumların ekim derinliği …………cm olmalıdır.

6.

Küpe çiçeğinde …………….…………………..aynı mevsim çiçeklenir.

7.

Çin gülü üretiminde aşı ile üretimde durgun …………………aşısı uygulanır.

8.

Flamingo çiçeği yetiştiriciliğinde kullanılan harcın Ph’ sı……...arasında olması
gerekir.

9.

Çuha çiçeği üretilmesinde kullanılan tohumun ………….olmasına özen
gösterilmelidir.

10.

Açelya bitkisi kireçsiz ve ………….karakterli toprakları sever.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre çiçekli iç mekân bitkilerinin ekolojik isteklerini
düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde iç mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerde üretimi yapılacak
çiçekli iç mekân süs bitkilerinin ekolojik isteklerini inceleyiniz.



Çevrenizde bulunan iç mekân süs bitkilerinin bulunduğu ortamı inceleyiniz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. ÇİÇEKLİ İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİNİN
EKOLOJİK İSTEKLERİ
Bütün diğer hayat olaylarında olduğu gibi bitkilerin büyüme ve gelişmelerinin de
bulundukları yerin sıcaklığıyla sıkı ilişkisi vardır. Büyüme her bitki için karakteristik ve belli
sıcaklıklılarda mümkündür. Genel olarak 0-45 0C arasında bitkiler, gelişme ve büyüme
gösterir.
Sıcaklığın yüksekliği veya düşüklüğü metabolik olayları farklı yönlerde etkilemekte,
böylece büyüme ve gelişme farklı düzeyde ortaya çıkmaktadır. Doğal yayılış alanlarına
uygun olarak, iç mekân süs bitkilerinin sıcaklık gereksinmeleri de değişiktir. Bu bitkiler,
genellikle 0 º C nin üzerindeki sıcaklıklarda yetişebilir.
Salon bitkilerini satın aldıktan sonra evinize götürürken soğuk rüzgârlardan ve keskin
güneş ışığından korumaya özen göstermelisiniz. Bitkiyi hiçbir zaman hava akımında
bırakmamak gerekir. Ateş ya da kalorifer yanına koymamalısınız.

3.1. Kamelya ( Camellia)
Kış ayları asıl çiçeklenme dönemi olduğundan mayıs ayına değin bitki sıcaklığı 4-7 0C
olan yerlerde bulundurulur. Bulunduğu yerin ısısı +18 °C olmalıdır. Kamelya, rüzgârsız, yarı
gölgeli ve sıcak yerleri sever. Yoğun gölge yerlerde bulundurulmaları halinde, çiçek
tomurcukları derhal dökülür. Üzerine doğrudan gelen güneş ışığı karşısında
bırakılmamalıdır. Soğuğa ve kışa dayanıklı, hatta yağmurlu, donlu fakat sıcak olmayan
camekânlarda da yetişir ve yılın ilk aylarında çiçek verir. Kamelya bitkisi genelde
çiçeklenmeleri şubat-mayıs arası olsa da, kimileri sonbahardan başlayarak çiçeklenir.
Özellikle çiçeklenme döneminde yüksek orantılı (nispi) nem ister.
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3.2. Siklamen ( Cylamen )
Vejetatif gelişim döneminde; 18-20 0C, çiçek oluşumu ve çiçeklenme süresince 12-15
C’ye gereksinim duyar. Daha yüksek sıcaklıkta yaprak gelişimi artar, bu durum
çiçeklenmeyi olumsuz yönden etkiler. Sıcak odalarda yeni tomurcuk gelişmez ve mevcut
çiçek tomurcukları ıslanmamalıdır.
0

Resim 3.1: Serada yeni dikilmiş cyclamen fideleri

Siklamenler güneşi az sever. Bu nedenle dış mekânlarda yetiştirilmek istendiğinde
yarı gölge olan ağaç altlarında yetiştirilmelidir Bu bitkiler yazın serin, havadar ve nemli
ortamlarda daha iyi gelişir. Kışın ise serin ve ışıklı yer ister. Bitki, bütün sene dinlenme
dönemine girene kadar gelişme durumundadır. Toprak asla tamamen kurutulmamalıdır.
Çiçeklenme döneminde (aralık ve nisan ayları arası) aydınlık, hafif gölge yerlerde veya
gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Bitki doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Çiçeklenme
bittikten sonra bitkiler, nisan ayından eylül ayına kadar yarı gölge veya gölge yerlerde
korunmalıdır. Bitkilerin yumruları uyanmadan önce fazla neme ihtiyaç duymaz. Nem
ihtiyacı çiçeklenme döneminde fazladır. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. % 70 nem olan
yerlerde iyi yetişir. Çiçeklenme döneminde (aralık ve nisan ayları arası) aydınlık, hafif gölge
yerlerde veya gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Bitki doğrudan güneş ışığından
korunmalıdır. Çiçeklenme bittikten sonra bitkiler, nisan ayından eylül ayına kadar gölge
yerlerde korunmalıdır.

Resim 3.2: Serada yetişen cyclamenler ve gölgeleme yapılmış sera
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Cyclamen, fotoperiyodizme duyarsız gibi görünmekte fakat uzun gün şartlarında ve
yüksek ışık intensitesinde çiçek tomurcukları çok miktarda oluşmaktadır. Çiçekli dönemde
bitki aydınlık yerde tutulmalı, doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Yazın % 60
gölgeleme yapılmalıdır. Yetişkin bitkiler için 20.000 lux, genç bitkiler için 60.000 lux’lük
aydınlatma uygundur.

3.3. Küpe Çiçeği ( Fuchsia)
Kışın genç bitkiler 10-14 0C, yaşlı bitkiler ise 4-7 0C’lik bir sıcaklığa gereksinim
duyarlar. Küpe çiçeği doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında yaprak ve çiçek
dökülmeleri görülür. Yüksek orantılı nem (% 70) ister. Don olaylarına çok duyarlı olan küpe
çiçeklerini Güney Ege ve Akdeniz Bölgelerimizin kıyı kesimlerinde, sert rüzgârlardan
korunmalı yerlerde yetiştirilmesi uygundur.

3.4. Çin Gülü ( Hibiscus)
Kışın en uygun sıcaklık 13-18 olup 7 ºC’nin altına düşmemelidir. Ilık ortamları sever.
Bol güneşli, aydınlık ve havadar ortamları sever ancak bitkinin zarar görmemesi için yakıcı
güneş ışığında bulundurulmamalıdır. Yüksek orantılı nem ister.

3.5. Ortanca ( Hydrangea )
Ortanca bitkileri bahçelerde genellikle yarı gölgeli, nemli ortamları tercih eder. Duvar
dipleri ve ağaç altlarında daha iyi yetişmektedir. Genellikle gölge istemekle beraber güneşli
ortamları seven türleri de vardır.

3.6. Ağaç Minesi ( Lantana camara)
Hızlı gelişim gösterir. Kışın 13 0C, yazın ise 18 0C sıcaklık ister. Sıcaklık isteği yüksek
olduğundan donlardan zarar görür, 5-7 derece altındaki yerlerde açık alanlara
dikilmemelidir. Kışın kapalı ılık bir ortamda muhafaza edilmelidir.
Güneşe dayanıklı olsa da aydınlık, yarı gölge, havadar yerlerde daha iyi gelişim
gösterir. Ilık-ılıman iklim ister. Dona dayanıksızdır. Orta derecede nem sever.

3.7. Flamingo Çiçeği ( Anthurium )
Anthurium yetiştiriciliğinde sera içi sıcaklığı çok önemlidir. Seralarda sıcaklık 12
C’nin altına düşmemelidir. 37 0C’ nin de üzerine çıkmamalıdır. Fazla sıcak ve soğuk
bitkilerin yanmasına neden olabilir. Sıcaklığın sabit kalmasını sağlamak için seraların iyi
ısıtılması ve havalandırılması gerekir.
0
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Resim 3.3: Seranın genel görünüşü

Anthurium bitkisinin büyüme döneminde ışık çok önemlidir. Bu nedenle bitkinin
etrafındaki fazla yapraklar alınarak bitkinin ışık alması sağlanmalıdır. Bu işlemde genel
kural, 3-4 yaprak bırakılıp fazlasının alınmasıdır. Çiçeklenme döneminde ise ışığa ihtiyaç
azalır. Çiçekler rengini aldıktan sonra fazla ışık, çiçek rengini solduracağından bu dönemde
gölgeleme yapılmalıdır. Anthurium bitkisi topraktaki sudan çok, havadaki nemden
faydalanır. Bu nedenle sera içinin nisbi nem oranı % 75-85 arasında olmalıdır. Bunu
sağlamak için de yağmurlama yöntemiyle sulama yapılır.
Anthurium bitkisinde fazla sıcaklık ve nem oldukça önemli zararlara yol açar. Bu
nedenle seraların havalandırılması iyi yapılmalıdır. Havalandırma sera içine yerleştirilen
aspiratörlerle yapılabilir. Bazı seralarda da havalandırma pencereleri kullanılmaktadır.

3.8. Sardunya ( Pelargonium )
Sıcak ve ılık ortamlar bu bitkilere pek uygundur. En iyi gelişmesini 15 0C dolayında
gösterirler. Kışın, sıcaklığın 7-10 0C olan yerlerde muhafaza edilmelidir. Sardunyalar bol
güneşli ortamları severler. Ancak, kısmen gölgelik ortamlara da dayanabilirler. Fidanlar,
bütün yıl aydınlatılmalı, bol ışık almalı, havadar ve kuru bir atmosferde bulundurulmalıdır.
Çiçek açtığında yarı gölge yere alınırsa daha iyi sonuç verir.
Kışın bol ışıklı, yazın ve çiçeklenme döneminde ise Pelargonium. grandiflorum hafif
güneşli, Pelargonum peltatum ve Pelargonium zonale ise bol güneşli yerlerde iyi gelişme
göstermektedir. Sardunya bitkileri genel olarak yüksek orantılı nemden hoşlanır. Ortamın
yüksek orantılı neminin yaklaşık olarak % 70 civarında olması istenir. Sardunyalar don
olayına karşı duyarlıdır.
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Resim 3.4: Pelargonium bitkisinin serada havalandırması

3.9. Çuha Çiçeği ( Primula )
Aydınlık ve yarı gölge yerleri seven çuhalar, doğrudan güneş ışığına maruz
kalmamalıdır. Yaz boyunca olabildiği kadar serin bir yerde bulundurulmalıdır. Kış aylarında
çuhanın bulunduğu ortam 14-15 0C’nin altına düşmemelidir. Çuha çiçeğinin toprağı her
zaman nemli tutulmalıdır. Hava akımlarından kolay etkilenen çuha bitkisi bu etkiden
korunmalıdır.

3.10. Açelya ( Rhododendron)
Dinlenme ve tomurcuk oluşum döneminde (eylül-aralık ayları arası) 10 0C,
çiçeklenme döneminde 13-16 0C, çiçeklenmeden sonra 6-10 0C, vejetatif gelişme döneminde
(mayıs-ağustos ayları arası) 20-25 0C sıcaklığa gereksinim gösterir. Çiçek açması için
soğuklamaya gereksinimi olan bitki, sıcak yerlerde bulundurulursa çiçekte kalma süresi
kısalır. Serin ortamları yeğleyen açelyalar 10-18 °C olan yerlerde en iyi sonuç alınır.

Resim 3.5: Çiçek açtırılmış seralar
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Yazın mayıstan eylüle kadar hafif gölgeli, eylül-ekim aylarında ise aydınlık yerler
ister. Bitki yakıcı güneş ışığından korunmalıdır. Kışın çiçeklenme sırasında aydınlık yarı
gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Açelya bitkisi yüksek orantılı nem (% 75-80) ister.

3.11. Afrika Menekşesi ( Saintpaulia)
Yetiştiricilikte toprak sıcaklığının hava sıcaklığından 1-2 ºC daha fazla olması istenir.
Bunun için üretim yapılacak olan yastıkların alttan ısıtılması istenir. Böyle bir imkân yoksa
kış aylarında anaç bitkiler 24 ºC’de muhafaza edilmelidir.

Resim 3.6: Alttan ısıtma boruları

Gece ve gündüz sıcaklıkları da bu açıdan önemlidir. Ev ortamında genellikle oda ısısı
menekşeler için yeterlidir. Bu sıcaklıklar gündüz 22-25ºC, gece ise 18-21ºC’dir. Bitki, 12
ºC’nin altında ve 27 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmamalı ve pencere önünde
duruyorsa gece soğukluklarına dikkat edilmelidir.

Resim 3.7: Afrika menekşesi seralarında havalandırma fanları

Fide döneminde sıcaklık faktörü daha önemlidir. Alınan çelikler, 20-25 ºC’de sabit ısı
altında köklendirilmeli ve fideler aynı sıcaklıkta dikilmelidir. Yeterli gelişme sağlandıktan
sonra çiçeğe gelene kadar ortalama 24 ºC’de muhafaza edilmelidir. Ani sıcaklık
değişiklikleri 3-5 ayı bulabilen geç çiçeklenmeye sebep olur. Sıcaklık 20 ºC’nin altına
düştüğünde ise bitkinin çeşitli mantari ve bakteriyel hastalıklara dayanıklılığı azalarak zarar
görme olasılığı artar. Düşük sıcaklıklar özellikle fazla toprak nemi ile birlikte olursa bitki
ölüme kadar gider. Afrika menekşesi çok kuru atmosfere bile dayanabilir. Ancak böyle
ortamlarda güzel yapraklar verse de çiçek açmaz.
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Afrika menekşelerinde nem isteği, hava ve toprak nemi olmak üzere iki şekilde
incelenir. Afrika menekşesinin nem isteği %60-70 civarındadır. Seralarda yüksek nem
otomatik sisleme cihazları ile sağlanır. Ancak hava rutubetinin çok düşük olduğu yerlerde ve
ev içinde nemlilik sağlamak için saksılar, içinde nemli kum ya da perlit bulunan alçak
tepsiler üstüne oturtulur. Bunun dışında mümkün olduğu kadar yaprakların altına sık sık su
püskürtülmelidir. Hava neminin düşmesiyle birlikte yapraktan olan su kaybı artacağı için
gelişmede gerilik meydana gelir. Çok fazla hava nemi ise yaprakların çürümesine neden
olur.
Afrika menekşeleri su buharından hoşlandığı için ev içi yetiştiriciliğinde en uygun yer
mutfaktır. Mutfakta uygun aydınlıktaki cam kenarı menekşe yetiştirmek için idealdir.
Yüksek sıcaklıkla birlikte orta derece toprak neminden hoşlanır. Toprakta bulunan fazla
nem, köklerde çürümeye neden olur. Doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık yerler Afrika
menekşelerinin hoşlandığı ortamlardır. Serada yaz yetiştiriciliğinde sera camları kireçlenerek
güneş ışığının doğrudan bitkilere gelmesi engellenir.
Çok fazla ışıkta yapraklar sarkarken çok az ışıkta ise uzun ve sık büyümüş gövde ve
az çiçek görülür. Bitkilerin evlerde yazın kuzeye veya doğuya bakan cam önlerine
yerleştirilmesi önerilir. Kışın ise batı veya güneye bakan cam önleri uygundur.

3.12. Yelken Çiçeği ( Spathiphyllum )
Spathiphyllum (beyaz yelken) bitkisi gelişme döneminde 18-20 0C, kışın 15
Csıcaklığa gereksinim duyar. Yüksek sıcaklıklarda bulundurulan bitkilerde kök gelişiminin
yavaşladığı, çiçek kalitesinin bozulduğu saptanmıştır.
0

Resim 3.8: Seranın ısıtılmasında kullanılan borular ( alt ısıtma )

Yüksek orantılı nem (% 75-80) istemesine rağmen evlerde kuru bir odada da rahatlıkla
yetişebilmektedir.
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Resim 3.9: Seranın nemlendirilmesinde kullanılan sisleme başlıkları

Aydınlık, yarı gölge veya gölge yerlerde yetiştirilebilir. Bitki doğrudan güneş
ışığından korunmalıdır. Bu bakımdan kuzeye bakan pencere önlerine rahatlıkla konulabilir.
Kısacası fazla ışık almayan yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Resim 3.10: Serada spathiphyllum bitkileri yarı gölge ortamda

Bir spathiphyllum (beyaz yelken) bitkisi için ideal ortamda ışık şiddeti yaklaşık
olarak9 - 27 k.lüks olmalıdır. Daha düşük ışık şiddetinde büyütülen bitkiler, daha uzun
yaprak sapı oluşturur. Ayrıca yaprak daha yumuşak olup yaprak renginin koyulaştığı görülür.
Daha yüksek şiddetli ışık alan yerlerde ise bitkinin yaprak renginde açılmalar olur. Bunun
yanında yapraklarda kıvrılma ve çiçek sayısında azalma görülebilir.
Satışa hazır durumda olan bitkiler, alıştırma serasına ya da satış serasına alındıklarında
ışık şiddeti burada çok dikkate alınmaz. Burada değişik bitkilerin de bulunabileceği
düşünülerek satış serasının aydınlık olması yeterlidir.
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Resim 3.11: Satış serasında yüklenmeye hazır spathiphyllum bitkiler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ortam koşulları ve tür özelliklerine göre ekolojik isteklerini düzenleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uygulama alanını kontrol ediniz.

 Yetiştirdiğiniz bitki için uygun ortam
koşullarını hazırlayınız
 Ortamı sıcaklık, nem, ışık açısından
değerlendiriniz

 Ortamın sıcaklığını düzenleyiniz.

 Ortam sıcaklığını bitkiniz için uygun hale
getiriniz

 Ortamın nem oranını düzenleyiniz.

 Ortamın ışık seviyesini
düzenleyiniz.

 Ölçüm aletlerini okuyunuz

 Ortamın nem oranını bitkiniz için uygun hale
getiriniz.
 Yüksek nisbi nem isteyen bir bitki
yetiştiriyorsanız alacağınız tedbirleri
belirleyiniz
 Sisleme yapma imkânınız varsa uygulayınız
 Yoksa bitki yapraklarını, toprağını nemli
tutmak için yapacaklarınızı belirleyiniz
 Bitkiniz için uygun ışık düzeyi ve süresini
belirleyiniz
 Ortamı buna göre düzenleyiniz
 Gölgeleme ya da aydınlatma seçeneklerini
değerlendiriniz
 Bitkinizin ihtiyacına uygun ortam koşullarını
ölçüm yaparak kontrol ediniz.
 Ölçüm sonuçlarınızı not ederek sonuçları
karşılaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Gelin duvağı ………………..yerlerde bitki az çiçeklenir.

2.

Kamelya özellikle ……………………..döneminde yüksek orantılı (nispi) nem ister.

3.

Siklamenler çiçek oluşumu ve çiçeklenme süresince …………0C’ye gereksinim
duyar.

4.

Atatürk çiçeğinin yaprakların renklenmesi için eylülden yoğun ………ister.

5.

Ortanca bitkileri bahçelerde genellikle……………….., nemli ortamları tercih eder.

6.

Mine çiçekleri ……………dayanıksızdır.

7.

Sardunya çiçek açtığında ……………….yere alınırsa daha iyi sonuç verir.

8.

Açelyanın ……………….ve tomurcuk oluşum döneminde 10 0C ister.

9.

Afrika menekşesinin nem isteği %...............civarındadır.

10.

Yüksek sıcaklıklarda bulundurulan beyaz yelken bitkilerinde kök gelişiminin
yavaşladığı, ………………..kalitesinin bozulduğu saptanmıştır.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre çiçekli iç mekân bitkilerinin bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde iç mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerde çiçeklerin nasıl
bakıldığı ve hangi malzeme ve aletlerin kullanıldığını inceleyiniz.



Çevrenizde bulunan iç mekân süs bitkilerinin bakımının nasıl yapıldığını
inceleyiniz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

4. ÇİÇEKLİ İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİNİN BAKIM
İŞLEMLERİ
4.1. Kamelya ( Camellia )
İlkbahar ve yazın (haziran sonuna değin) bol su verilir. Temmuzdan itibaren
sürgünlerin daha iyi gelişmesi ve çiçek tomurcuğu oluşumu için 4-5 hafta süreyle verilen su
azaltılır. Sulamanın oda sıcaklığında kireçsiz su (en iyisi yağmur suyu) ile yapılmasına
özellikle dikkat edilmelidir. Bütün kış boyunca ve çiçeklenme döneminde (ocak-mart ayları
arası) düzenli şekilde nemli tutulur. Nispi nemi yüksek tutmak için, yazın sıcak ve kuru
havalarda bitkinin yapraklarına su püskürtülmelidir. Aralık-haziran ayları arası 2 haftada bir
1-1,5 g/l gübre (3:1:2) verilir.

Resim 4.1: Kamelyada hastalıklı ve sağlam kök
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Kamelya bitkisi hafif budamaya elverişlidir. Kurumuş, kırılmış, hastalanmış ve şekli
bozulmuş dallarının kesilip çıkarılması bitkiye yeterli olur. Bodurlaşmasını ve çok sık çiçek
açmasını temin için sonbaharda dalları 3-4 göz üzerinden budanır ve saksısı değiştirilir.
Düzensiz büyüyen sürgünler toplu görünüşü muhafaza etmek için çiçeklenme bittikten sonra
nisan ayında kısaltılmalıdır.

Resim 4.2: Kamelyada saksı değişimi

Her 2-3 yılda bir haziran-temmuz aylarında saksı değiştirme işlemi yapılır. Bitki
yeterince büyüyüp de artık saksı değiştirilmesi istenmezse, ilkbaharda özenle yerinden
sökülüp kökleri budanır, uygun toprak eklenerek aynı saksıya dikilir. Bitkinin soğuk
zararından koruması için her sene ekim ayında, ağaç kabukları ya da ufalanmış çam
kozalaklarıyla dip kısımların örtülmesi gerekir. Saksı değişimi yaparken dikkat edilecek en
önemli nokta; yeni saksınızın boyutu bitkinizi çıkardığınız saksı boyutundan en az 2 cm
(çapı) büyük olmalıdır. Saksı değişiminde ilk olarak saksının altına biraz harç konulmalıdır.
Bu sırada saksı harcının nemli olmasına özen gösterilmelidir. Saksıya koyulan harç çok
sıkıştırılmamalıdır. Burada harcı çok bastırmak köklerin zedelenmesine neden olur.

4.2. Siklamen ( Cylamen)
Saksı değiştirme işlemi, bitkinin sonbahar ve kışın çiçeklenmesi isteniyorsa temmuz
ayı başında; kış sonu ve ilkbaharda çiçeklenmesi isteniyorsa eylül ayı başında yapılır. Saksı
harcı olarak 3 kısım yaprak çürüntüsü (2 kısım yaprak çürüntüsü ve 1 kısım gübreli toprak),
1 kısım turba (sıvı ahır gübresi ile ıslatılmış) ve 1 kısım kumun karışımıyla elde edilen harç
kullanılabilir. Bir başka harç ise 2 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım turba ve 1 kısım kumun
(perlitin) karışımından oluşabilir. Yapılan başka bir araştırmada ise saksılarda kullanılan
harç; 1/3 yaprak çürüntüsü, 1/3 torf veya funda toprağı, 1/3 kum karışımı olup ortam pH’sı 6
civarındadır.
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Alan dikimlerinde torfun içeriğine bağlı olmakla birlikte ilk yıl için 100 kg/da triple
süper fosfat, 50 kg/da potasyum sülfat ve çok az azotlu gübre ilâvesi gerekmektedir. Saksı
dikimlerinde ekim - kasım aylarında haftada bir kez 2- 3 gr / litre; çiçeklenme döneminde
(aralık-şubat ayları arası) ise 2 haftada bir kez 2 g / litre kompoze gübre verilir. Vejetasyon
uzunluğu nedeniyle yavaş etkili gübreler tercih edilmelidir. Azotun kökler tarafından alınımı
kolay olduğu için çiçeklenme aleyhine aşırı yaprak gelişmesinden sakınmak için bu
elementin kullanımına dikkat etmek gerekir.

Resim 4.3: Damlama sulama sistemi ile sulanması

Yumrulu bitki oldukları için su verilmesi önemlidir. Bitkinin yumruları uyanmadan
önce su gereksinimi hemen hemen yok gibidir. Bitki esas çiçeklenme dönemi olan sonbahar
ve kışın (aralık- nisan) kireçsiz su ile 2-3 günde bir sulanmalıdır. Sulama sırasında yapraklar
ıslatılmamalıdır. Sulama dikkatli yapılmalıdır. Yaprak ve çiçeklerin çıktığı “kalp” denilen
orta kısmının sulanmamasına dikkat edilmelidir. Çiçeklenme bittikten sonra, bitkiye verilen
su azaltılmalı, ancak saksı toprağının tümüyle kurumasına izin verilmemelidir. Dinlenme
dönemi nisandan temmuz ayı başına kadar sürer. Daha sonra bitkinin saksı değiştirme işlemi
yapılarak, verilen su azar azar arttırılır.
Kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler (sapları ile birlikte) kesilmelidir. Yapraklar
kahverengiye dönüştüğü zaman veya solduğu zaman dip kısımlarından tutulup
koparılmalıdır. Önemli hastalıkları; virüs, yumru çürüklüğü, kök çürüklüğü, solgunluk ve
kurşunî küf, zararlıları ise nematodlar, kırmızı örümcekler, thirpsler ve yaprak bitleridir.

4.3. Küpe Çiçeği ( Fuchsia )
Yüksek orantılı nemin yanı sıra ilkbahar ve yaz aylarında bol miktarda suya ihtiyaç
gösterir. Sıcak günlerde yapraklara su püskürtülmelidir. Saksı toprağı gereğinden çok nemli
(ıslak) tutulursa tomurcuklarda dökülmeler görülür. Dinlenme dönemi olan eylül-şubat ayları
arasında verilen su miktarı azaltılmalı, ancak toprak hiçbir zaman tümüyle kuru
bırakılmamalıdır. Bu bitkiler, susuzluğa hiç dayanamaz ve hemen ölür. Sulanmaları
kesinlikle ihmal edilmemelidir. Gelişme sırasında haftada iki kez sulamak yeterlidir. Kışın
olgun bitkiye az su verilerek don tehlikesi olmayan camekânlarda dinlendirilir.
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Çiçeklenme mevsiminin uzaması için yazın düzgün olarak besin verilir. Her yıl
ilkbahar gelince şubat-mart aylarında, gözler patlamadan önce saksısını ve toprağını
değiştirmelidir. Nisan-ağustos ayları arası haftada bir kez 2-3 g/l kompoze gübre verilir.
İlkbahar başlarında çok fazla boylanmış bitkiler şubat ayında kuvvetlice budanır. Genç
bitkilerde ise, dallanmayı teşvik etmek için yine şubat ayında uç alma yapılır. Küpe
çiçeklerine sert bir budama uygulanıp bitkinin toprak düzeyinde kısaltılması gerekir. Çalı
manzarasında olan bitkinin tepe tomurcukları kesilerek yeni bir şekil kazandırılıp gelişmesi
sağlanır ve bu işlem sık sık tekrarlanır. Çiçekleri geçince eylül-ekim ayı içerisinde toprak
seviyesinden 4-5 cm yukarıdan tamamen budanır.

4.4. Çin Gülü ( Hibiscus)
İlkbahar ve yazın özellikle çiçek tomurcukları oluşmaya başladıktan sonra bol su
verilerek çok sıcak havalarda yapraklara su püskürtülmelidir. Ekimden Ocak ayına kadar
olan dinlenme döneminde ise bitkiye verilen su miktarı azaltılarak saksı toprağı orta
derecede nemli tutulmalıdır. Nisan-Eylül ayları arası haftada bir kez 2-3 g/litre kompoze
gübre verilir.

Resim 4.4: Bitkinin budanması

Yaşlı bitkilerin gövdesi topraktan itibaren 15 cm kalacak şekilde erken ilkbaharda
kesilmelidir. Çin gülünde görülen önemli hastalıklar; bakteriyel yaprak lekesi, dal kanseri,
kurşuniküf ve fungal yaprak lekesidir. Alkali topraklarda fizyolojik problemler görülür.
Zararlılar ise kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, beyazsinek ve unlu bitlerdir. Çin gülünde
her ilkbahar mevsiminde bitkinin saksısı bir numara büyüğü ile değiştirilir. Üzerine uygun
toprak eklenir, bitki yaşlanıp da artık saksısı değiştirilmek istenmezse ilkbaharda dikkatlice
sökülüp kökleri kırpılır ve uygun toprak ilave edilerek aynı saksıya geri dikilir.
İç mekân süs bitkilerinde yaprakların nekroz oluşmadan önce dökülmelerine yol açan
nedenler şunlardır:
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Kışın saksı toprağının çok nemli tutulması
Çiçekli hâlde iken bitkiye çok su verilmesi
Saksı değiştirme sırasında bitkinin çok fazla budanması
Bitkinin hava akımına bırakılması
Saksı toprağının çok kuru bırakılması
Yeterli havalanmaya olanak vermeyen sıkışmış saksı toprağı
Kışın bitkilerin düşük sıcaklıklara maruz bırakılması

4.5. Ortanca ( Hydrangea)
Suyu çok sever fakat bu çok sulama anlamına gelmez. Aşırı sulamada yapraklarda
hastalıklar oluşur. İyi yanmış çiftlik gübresi ile toprak gübrelenmelidir. Demir sülfat gübresi
verilirse çiçek rengi mavi olmaktadır. Ayda bir suya karıştırılarak verilen genel amaçlı sıvı
gıda ilkbahardan eylül ortasına kadar verilirse ortancalar sağlıklı gelişir, daha iyi açar, kışa
ve gelecek bahara iyi bir hazırlık yapmış olur.
Solmuş çiçekler kesilirse yeni çıkan tomurcukların kaliteleri de iyi olur. Daha büyük
çiçekler elde etmek için dallarında seyrekleştirme yapılmalıdır. Sonbaharda yapraklarını
dökünce budama yapılmalıdır. Kış boyunca donan bozulan dallar olursa dipten kesilmelidir.
Yüksek sıcaklıklar ve kuru havalarda yaprak biti ve örümcek zararlıları görülmektedir.

4.6. Ağaç Minesi ( Lantana camara)
Yaz mevsimi boyunca bol su ister. Kışın sulanmaz.5-8. aylar arasında 15 günde bir
defa 2 gram azotça fakir kompoze gübre 1 litre suda eritilerek verilir. İlkbahar ve sonbaharda
zaman zaman yapılan kuvvetli budamalarla daha bol çiçek ve daha güzel bir görünüm
kazanması sağlanabilir. Ana sürgünler kısaltılır, uzaklaştırılır.

4.7. Flamingo Çiçeği (Anthurium)
Anthurium bitkisi topraktaki sudan çok havadaki nemden faydalanır. Bu nedenle sera
içinin nispi nem oranı % 75-85 arasında olmalıdır. Bunu sağlamak içinde yağmurlama
yöntemiyle sulama yapılır. Kış aylarında haftada 2-3 kez yumuşak, klorsuz ve dinlendirilmiş
su kullanılarak sulama yapılmalıdır. Bu sulama, damlama sulama ile sağlanır.
Yaz aylarında ise sulama haftada 4-6 kez ve kış aylarında verilen suyun iki katı su
verilerek yapılmalıdır. Sulama genellikle havalandırmadan sonra yapılmalıdır. Sulama suyu
kireçli olursa, çiçekler üzerinde kireç lekeleri olacağından kaliteyi düşürür. Anthurium
bitkisinde gece sulama yapılmamalıdır. Gece sulaması sıcaklığı düşüreceği için bitkinin
gelişmesini yavaşlatır.
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Resim 4.5: Damlama sulama

Anthurium yetiştirilen yastıklarda, ilk kullanılan göknar yapraklarının bitki için yeterli
besin maddesi içerdiği bilinmektedir. Ancak bitkinin büyümesi sırasında azalan besin
maddeleri yerine yeniden besin maddesi ilave edilmesi gerekmektedir. Anthurium bitkisi
üzerinde yapılan incelemelerde bitkilerin bazen bir takım besin maddelerine ihtiyaç
duydukları da görülmüştür. En çok eksikliği görülen maddeler azot, potasyum ve
kalsiyumdur.
Anthurium yapraklarında % 2 N ve % 3 K2O olduğu zaman en uygun gübreleme
yapılmış olduğu anlaşılır. Anthurium yastıklarına metre kareye 20 gr. azot ve 30 gr. K2O her
yıl muntazam olarak verilmelidir. Azot verilirken amonyum nitrat şeklinde, potasyum ise
potasyum sülfat şeklinde verilmelidir. Anthurium bitkisinde N fazlalığı ve eksikliğinde bir
takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Azot fazlalığında yaprak sapları kısa kalır. Yaprak rengi
koyulaşır. Azot azlığında ise yapraklar açık renk olur ve dayanıksızlaşır. Ayrıca çiçeklerde
küçülmeler görülür. Anthurium bitkisinin K gereksinimi oldukça yüksektir. Potasyum
yetersizliğinde yaprak kenarlarında kahverengileşme görülmektedir.
Kalsiyum noksanlığında ise çiçek kalitesinin bozulduğu bilinmektedir. Başlangıçta
çiçek renginin açıldığı ileri eksikliklerde ise çiçek yapısında deformasyonlar görüldüğü
bilinmektedir. Bu durumda kalsiyum nitrat veya kalsiyum silikat şeklinde gübreleme
yapılmalıdır.
Anthurium bitkisinin başlıca zararlıları afitler, kırmızı örümcekler, yeşil kurt ve
sümüklü böceklerdir. Önemli hastalıkları ise antraknozdur. Hastalık ve zararlılardan
korunmak için sera içi sıcaklık ve nemin kontrol altında tutulması gerekir. Ayrıca muntazam
aralıklarla ilaçlama yapılması bitkinin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlar.

4.8. Sardunya ( Pelergonium)
Bütün çiçek veren bitkilerde olduğu gibi bu bitkinin de solan çiçeklerinin kesilmesi,
sararan yapraklarının toplanması, toprağının beslenmesi gerekir. Çiçek açtıkları dönemde
bolca sulanan sardunyaların çiçeklenme dönemi sona erince suyu azaltılmalıdır. Aksi
takdirde bitkide sararmalar başlar. Sardunyaların en büyük düşmanı aşırı sulamadır. Toprak
yüzeyi kuruduğu zaman su vermek en basit yoldur. Sardunya çok çiçek vermek için
kesinlikle çiçek veren bitki besini ister. Nisan-eylül ayları arasında haftada bir kere 3 g/ l
kompoze gübre verilmedir.
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Resim 4.6: Pelargoniumunun kökünün saksıdan çıkarılması ve saksıya dikilmesi

Saksıda yetiştirilen sardunyaları 2-3 senede bir gençleştirmek lazımdır. Bitkinin solan
çiçeklerinin hemen kesilip çıkarılması çiçek açışını teşvik eder. Çalımsı formdaki yaşlı
bitkilerin sürgünleri, mart ayında yarı yarıya veya 1/3 oranında budanır. Çelikle üretilen genç
bitkilerde dallanmayı teşvik etmek için sürgünler yaklaşık 15 cm’ ye ulaştığında uç alma
yapılmalıdır. Sonbaharda köke yakın bir budama yaptıktan sonra bitkiyi serin ve kuru bir
ortamda dinlenmeye bırakmak ya da ilkbaharda bitkinin üçte ikisini budamak, yeni ve güçlü
sürgünlerin oluşmasını sağlar. Sardunyalarda her yıl mart ayında saksı değiştirme yapılır.
Kök çürümeleri çok yaygın görülen hastalıklardan biridir. Bu hastalıklar aşırı
sulamadan, kök kısmına değen hayvansal gübreden ya da azot ağırlıklı gübreden oluşur. Bu
hastalıklarda etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. Kök çürüklüğü hastalıklarına
yakalanan bitkiler sökülerek yakılmalıdır.

4.9. Çuha Çiçeği ( Primula)
Yetiştiricilik boyunca toprak nemli tutulmalı ancak kışın aşırı su verilmemelidir. Kış
aylarında bitki aşırı soğuktan korunur ve susuz bırakılmaz. Yaz aylarında su, bitkinin her
bölümüne ulaştırılacak şekilde ayda en az iki kere bitki sulanmalı ve sulamadan sonra
bitkinin tabağında su kalmamasına çok dikkat edilmelidir. Bitkiye kış aylarında verilen su
oda sıcaklığında olmalı, sulama sırasında çiçeklerine su değdirilmemelidir. Suya ihtiyacı çok
olduğundan saksı su dolu bir kovaya daldırılıp 1-2 dakika toprak bölümü sulanmalıdır.
İki haftada bir kez 1-2 g/1 kompoze gübre mart-ağustos ayları arası verilir.
Yaprakların aşırı büyümesini önlemek için yüksek dozda azot (N) verilmemelidir. Yüksek
potaslı (K) gübreler verilebilir. Demir (Fe) eksikliği yapraklarda sararmalara neden olabilir.
Demir jelat eriyiği verilerek araz giderilebilir.
Her yıl mart ayında saksı değiştirme yapılır. Sık sık saksı değiştirmek ve büyük olan
saksılarda çiçeği tutmak çuhanın gelişmesini engeller. Kuruyan, çürüyen yapraklar ve
çiçekler budanarak uzaklaştırılmalıdır. Solan çiçeklerin uzaklaştırılması çiçeklenme süresini
uzatır. Önemli hastalıkları kloroz, virüs, kök çürüklüğü ve kurşuni küf; zararlıları ise
nematodlar, sümüklü böcekler, yaprak bitleri, unlu bitlerdir.
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4.10. Açelya ( Rhododendron)
Açelyalar çiçeklenme süresince (aralıktan nisan ayına değin) yüksek orantılı nemle
birlikte bol suya ihtiyaç duyar. Kireçli suları kesinlikle sevmez. Bu nedenle kireçten
arındırılmış su (olanağı varsa yağmur suyu) ile sulanmalıdır. Bitkiler özellikle mayıstan
ağustos sonuna kadar büyüme dönemlerinde özel bakım ister. Bu dönemde saksı toprağı
düzenli olarak nemli tutulmalı (ıslak değil); sıcak ve kuru havalarda gece ile gündüz
yapraklara su püskürtülmelidir. Saksı toprağının kuru bırakılması halinde yapraklar ve yeni
gelişen tomurcuklar tümüyle kuruyabilir. Eylül-aralık ayları arasındaki dinlenme ve çiçek
tomurcuklarının oluşum döneminde ise orta derecede sulama yapılmalıdır.
Genç bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde ise 2-3 yılda bir çiçekleri geçtikten sonra
(genellikle mart veya nisan ayında) saksı değiştirme yapılır. Nisan-ağustos ayları arası
haftada bir kez 1 g/l kompoze gübre (3:1:2) verilir.

Resim 4.7: Bitkinin saksıdan çıkarılması

Resim 4.8: Bitkinin yeni saksıya dikilmiş şekli

Düzenli bir budama gerektirmez. Fakat genç bitkileri çalı şeklinde gelişmeye teşvik
etmek amacıyla uç alma yapılabilir. Ayrıca düzensiz bir gelişme gösteren yaşlı bitkilere
çiçeklenmeleri bittikten sonra gerekirse 30 cm’ye kadar kuvvetli budama uygulanır.
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4.11. Afrika Menekşesi ( Saintpaulia)
Afrika menekşelerinde sulama iki şekilde yapılır. Büyük işletmelerde özel sistemler
vardır. Tezgâhlar altlarındaki musluklar açılarak tezgâh su ile doldurulup tezgâhın üzerindeki
menekşelerin alttan su alması sağlanır. Bitkilerin tamamen su almasından sonra tezgâh
üzerindeki su tasfiye edilir. Sonraki sulama, bitki toprağının üstü iyice kuruyunca yapılır.
Diğer bir sulama şekli ise damlama sulamadır. Fitilin bir ucu saksı üzerine yerleştirilir.
Buradan kontrollü olarak gelen su ile bitkinin sulanması sağlanır. Menekşelerde sulama suyu
sert olmamalıdır. Kışın bitkiye verilen su azaltılarak bitki dinlendirilmelidir.
Yaz aylarında ise verilen su arttırılır. Sulama sırasında yapraklara değmemesine dikkat
edilmelidir. Bu durum bitkilerin yapraklarının kıvrılmasına ve çürümesine neden olur. Afrika
menekşelerini evlerde sularken bitki, toprağı kuru hâlde iken toprak seviyesindeki içi su dolu
bir kaba batırılarak sulanır. Sulama sonrası saksı tabağında biriken su 1 saat beklendikten
sonra boşaltılır.
Saksı değişimi yaparken yeni saksı 1/3 oranında harç ile doldurulur. Menekşeler eski
saksılarından çıkarılırken bitkilerin yaprakları parmakların arasına alınır ve ters çevrilir.
Saksının dip kısmına hafifçe vurularak bitki saksıdan çıkarılır.

Resim 4.9: Ana bitkiden kardeşlerin ayrılması

Resim 4.10: Ayrılan kardeşlerin başka yere dikilmesi

Menekşeler yeni saksının ortasına yerleştirilir. Etrafı toprakla doldurularak çok
sıkıştırmadan bastırılır ve fazla toprak alınır. Dikim bittikten sonra can suyu verilir. Saksı
değişimi sırasında dikkat edilecek konu, bitkinin kardeşlenip kardeşlenmediğine bakmaktır.
Eğer ayrılması gereken kardeşler varsa bunlar, steril bir bıçak yardımı ile ana bitkiden
ayrılarak daha küçük saksılara dikilir.

70

Ev ortamlarında bitkileri zaman zaman yıkamak faydalı olur. Yıkama işlemi, güneş
ışığı ve rüzgâr almayan bir yerde yapılmalıdır. Yıkamadan sonra yapraklar üzerindeki su
iyice süzülene dek bitki kuru, ılık, gölge ve rüzgârsız bir yerde bekletilip daha sonra tekrar
eski yerine konulmalıdır. Yapraklar henüz nemli iken bitkinin ışık görmesi, yapraklarda
yanmalara yol açar. Çoğu zaman da yapraklarda görülen yuvarlak halka biçimindeki lekeler,
sulama suyunun soğuk olmasından ileri gelir. Bu bakımdan sulama suyu da ortam
sıcaklığında olmalıdır. Sulama suyunun kireçli olmamasına dikkat edilmelidir.
Gübrelemenin amacı büyümeyi teşvik etmek ve bu bitkilerin ana bitkiden ayrı
yetişebilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. İyi gelişmeyi sağlamak için saksı harcına 6-8
gram kompoze gübre vermek yeterlidir.
Kuru iken toprak gübrelenme yapılmamalı, en az iki saat önce toprak ıslatılmış bitki
dinlenme döneminde ve oda sıcaklığı 20 °C'nin altında iken gübreleme yapmak sakıncalıdır.
Gübrelemede önce yaprak gelişimi için kuvvetli nitrat kapsayan bir gübre, daha sonra
çiçeklenme için bol fosfor kapsayan bir gübre uygulanmalıdır.
Azot noksanlığında zayıf büyüme ve yapraklarda küçülme görülür. Yapraklar üzerinde
sarı ve kahverengi lekelerle ortaya çıkar. Bitkide ya çok az sayıda çiçek oluşmakta ya da
bitki hiç çiçek vermemektedir.
Fosfor noksanlığında yapraklar çok küçülür ve koyu, mat renk alır. Yaprak üzerinde
siyah lekeler oluşur. Çiçeklenme olmaz ya da çok az olur.
Potasyum noksanlığında alt yapraklarda sararma, yaprak kenarlarında yer yer
kahverengileşme görülür.
Afrika menekşelerinde herhangi bir budama söz konusu değildir ancak bitkinin yaşlı
ve zarar görmüş yaprakları kesilerek bitki üzerinden uzaklaştırılır. Aynı zamanda çiçeği
geçmiş saplar temizlenerek bitki, tekrar çiçek açması için teşvik edilir.
Afrika menekşesinde tepe ve kök çürüklüğü, botrytis, külleme hastalığı görülür;
pamuklu biti, afitler, thripstirler de görülen zararlılardır.
Afrika menekşelerinde görülen kültürel sorunlar şunlardır:



Tomurcuk dökülmesi: Kuru hava, çok asitli toprak, fazla gübreleme, toprakta
fazla miktarda nitrojen, uygun olmayan toprak, ani sıcaklık değişimi, thrips,
gibi faktörler de tomurcukların açılmadan dökülmesine neden olmaktadır.
Halka lekeler (sarı hâlde): Bitkinin üstten sulanması veya sprey yöntemi ile
yıkanmasından sonra doğrudan güneş alan bir yerde bırakılmasından dolayı
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bitkiyi soğuk suyla sulamak ve hava akımının
olduğu bir yerde bırakmak da yapraklarda sarı yuvarlak lekelerin meydana
gelmesine neden olur.
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Çiçeklenmenin olmaması: Hatalı gübreleme, kışın yetersiz ışık, kuru ve soğuk
hava, saksı değiştirmenin sık ya da uzun süre yapılmaması, bitki yerinin
değiştirilmesi, soğuk su ile sulama gibi faktörler çiçeklerin açmamasına neden
olmaktadır.

Afrika menekşelerinde saksı değişimi, bitkinin yarıçapı saksı yarıçapının üç katına
ulaştığında ve genellikle ilkbaharda yapılır. Saksı değişiminde menekşenin bulunduğu
saksıdan bir numara büyük, kısa boylu ve çapı geniş saksılar kullanılır. Bitkinin
yapraklarının kırılmadan ve saksıdan daha rahat çıkmasını sağlamak için saksı değişiminden
birkaç gün önce sulama kesilir.
Yeni saksı 1/3 oranında harç ile doldurulur. Menekşe yaprakları parmakların arasına
alınır. Saksı ters çevrilip dip kısmına hafifçe vurularak bitki eski saksısından çıkarılır.
Çıkarılan menekşe yeni saksının ortasına yerleştirilir. Etrafı harçla doldurularak çok
sıkıştırmadan bastırılır. Dikimden sonra can suyu verilir. Saksı değişimi sırasında
kardeşlenen bitkiler varsa steril bir bıçak ile ana bitkiden ayrılarak daha küçük saksılara
dikilir.

4.12. Barış Çiçeği ( Spathiphyllum )
Saksı değiştirme işlemi, iç mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutar.
Bitkiler, yetiştiricinin gereksiz yere bitkinin saksısının değiştirmesi veya saksı değiştirmeyi
tam bilmemesi nedeniyle zarar görmektedir. Bu nedenle bir alışkanlık olarak genellikle saksı
değişimi her yıl nisan ayında yapılır diyebiliriz. Saksı değişimi sırasında ya yeni saksılar
yada daha önce kullandığımız saksılardan yararlanabiliriz. Ancak bu aşamada kullanılan
saksılar daha önce kullanılmışlarsa iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Resim 4.11: Saksıların dezenfekte edildiği havuz

Saksı değiştirme sırasında özellikle saksı harcının pH değerinin 5,8 - 6,5 olmasına
dikkat edilmelidir.
İçerisinde belirli miktarda toprak bulunan saksılarda yetiştirilen bitkilerinin bir süre
sonra bitki besin maddeleri beslenme sonucu azalır. Bunun yanında bitkinin toprak üstü
kısmı ile birlikte köklerinin de gelişmesi sonucunda saksı zamanla yetersiz duruma gelir.
Hatta kökler saksıya sığamaz ve drenaj deliklerinden çıkmaya başlar. Bu aşamada saksıyı
mutlaka değiştirmemiz gerekir.
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Resim 4.12:Saksı değiştirme tezgâhı ve kökleri saksıyı doldurmuş bir spathiphyllum bitkisi

Mayıs-eylül ayları arası nemli toprağa, her iki haftada bir çiçek ve yaprak gübresi
solüsyonu dönüşümlü olarak verilir. Eğer elimizde yaprak gübresi yoksa bunun yerine bir
kez 1 gram/ litre kompoze gübre verilir. Fazla gübre, yaprak uçlarının kahverengi olmasına
neden olur. Ayrıca bitkimizin alt yapraklarında kenar kısımlarında altın sarısı renk
değişimleri görüldüğünde Mg ( magnezyum ) eksikliğinin olduğunu anlamalıyız. Bu
durumda magnezyumlu gübreler vermeliyiz.
Su bitki için önemlidir ancak aşırı sulama da az sulama da bitki için tehlikelidir.
Önemli olan nokta bitkileri her gün gözlemek ve her akla geldiği zaman değil; suya
gereksinim gösterdikçe sulamaktır. Süs bitkilerinden çoğunun genellikle saksı toprağının
kuru tutulmasından çok sürekli nemli tutulması sonucunda zarar gördükleri yetiştiriciler
tarafından bilinen bir olgudur.

Resim 4.13: Otomatik gübreleme sistemi ve damla sulama sistemi ile spathiphyllumların
sulanması

Bitkinin çiçeklenme dönemi mart-haziran ayları arasındadır. İlkbahar ve yaz aylarında
ılık, kireçsiz su ile bolca sulanmalı, nemli bir hava sağlanmalıdır. Yapraklara sık sık su
püskürtülmelidir. Sonbahar ve kış aylarında ise saksı toprağı orta derecede nemli
tutulmalıdır. Dinlenme dönemi ekim ayında başlar ve ocak ayına kadar devam eder.
Seralarda orantılı hava nemi istenilen düzeyde tutulabilmektedir. Yazın orantılı nemi
çok düşük olan veya kışın kaloriferle ısıtma yapılan yerlerde süs bitkilerinin çoğuna sık sık
su püskürtülmesi gerekir. Bu durumda da zaman zaman elle sulama yapılabilir.
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Resim 4.14: Hortumla spathiphyllumların sulanması ve budanması

Kuruyan, çürüyen, yaprak ve çiçekler sapları ile birlikte kesilerek uzaklaştırılmalıdır.
Spathiphyllum (beyaz yelken) bitkisinde karşılaşılan önemli zararlılar; kırmızı örümcek,
yaprak biti ve unlu bitlerdir.
Kültürel mücadelede; dayanıklı bitkiler tercih edilmeli, hastalıktan ari ve dranajı iyi
topraklar seçilmeli, bitkiler su stresinde bırakılmamalı, kalsiyum ve magnezyum
gübrelemesine dikkat edilmelidir. Aşırı sulamadan kaçınılmalı, su birikimi engellemeli ve
yapılabiliyorsa damlama sulama yapılmalıdır. Nematot ile mücadeleye önem verilmelidir.
Hastalıklı bitkiler hemen uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Hastalık bitkide ortaya
çıktı ise bu bitkilerin etrafındaki sağlıklı görülen bitkiler de dahil olmak üzere hastalık
etmenine karşı kullanılan bir fungisit ile lokal olarak ilaçlama yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ortam koşullarına ve tür özelliğine göre çiçekli iç mekân bitkilerinin bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Ortam şartlarını kontrol ediniz.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız

 Bitki sağlığı tedbirlerini alınız.

 Budama yapınız.

 Destekleme yapınız.

 Pazara hazırlayınız.

Öneriler
 Üretimini yaptığınız bitkinin ortamını
inceleyeniz.
 Bitkinizin isteklerine uygun olup olmadığını
denetleyiniz
 Bitkinizin ihtiyaçlarına uygun sulama programı
belirleyiniz
 Bitkinizin ihtiyaçlarına uygun sulama yöntemi
belirleyiniz.
 Bitkinizin gelişimini kontrol ederek bitki besin
maddeleri eksikliği olup olmadığını belirleyiniz.
 Besin takviyesi gerekiyorsa gübreleme programı
oluşturunuz.
 Bitkinizin karşılaşabileceği hastalık ve zararlılara
karşı tedbir alınız.
 Bitkinizin kurumuş, sararmış yapraklarını
uzaklaştırınız
 Bitkinin solmuş çiçeklerini bitkiden
uzaklaştırınız.
 Bitkinin büyüme özelliklerine desteklenmeye
ihtiyacı olup olmadığını kontrol ediniz.
 Destekleme ihtiyacı duyan bitkiniz için bitki
gelişimine zarar vermeden destekleme sağlayınız.
 Bitkinin satış için hazırlığını yapınız
 Saksı kontrolü, destek kontrolü, paketlenme ve
nakil işlemlerini planlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Gelin duvağı çiçeği yaz kuraklıklarına ve …………………..karşı çok hassas bir
bitkidir.

2.

Kamelyanın bodurlaşmasını ve çok sık çiçek açmasını temin için sonbaharda dalları
…………..göz üzerinden budanır.

3.

Siklamen ………………..uzunluğu nedeniyle yavaş etkili gübreler tercih edilmelidir.

4.

Atatürk çiçeğinde uç alma ile bir gövdeden ……………sürgün elde edilir.

5.

Küpe çiçeğinde dinlenme dönemi olan …………………………..ayları arasında
verilen su miktarı azaltılmalıdır.

6.

Çin gülünde yaşlı bitkilerin gövdesi topraktan itibaren …………cm kalacak şekilde
erken ilkbaharda kesilmelidir.

7.

Ortancaya …………………………….gübresi verilirse çiçek rengi mavi olmaktadır.

8.

Anthurium bitkisinde …………….sulama yapılmamalıdır.

9.

Açelyada genç bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde ise 2-3 yılda bir ……………….
geçtikten sonra saksı değiştirme yapılır.

10.

Afrika menekşesinde ayrılması gereken kardeşler varsa bunlar,……………bir bıçak
yardımı ile ana bitkiden ayrılarak daha küçük saksılara dikilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?
2. Sürgünleri belirlediniz mi?
3. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?
4. Çelikleri diktiniz mi?
5. Sık dikimden kaçındınız mı?
6. Çelikler köklenene kadar bakım işlerini yaptınız mı?
7. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?
8. Bitkinizi ortama yerleştirdiniz mi?
9. Sıcaklık ve nem değerlerini kontrol ettiniz mi?
10. Uygun olmayan sıcaklık değerlerine müdahale ettiniz mi?
11. Nem oranına göre sisleme yaptınız mı?
12. Gereğince sisleme yaptınız mı?
13. Uygun nem değerini sağladınız mı?
14. Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?
15. Saksı değişimine gelmiş bitkiyi aldınız mı?
16. Uygun saksıyı temin ettiniz mi?
17. Bitkiyi hafifçe suladınız mı?
18. İki parmağınız arasına alıp çıkardınız mı?
19. Yeni saksıda drenaj delikleri açtınız mı?
20. Saksıyı harçla doldurdunuz mu?
21. Bitkiyi tam ortasına diktiniz mi?
22. Yanlardan bastırdınız mı?
23. Sulama payı bıraktınız mı?
24. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Bronzlaşma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çaygiller
Yer Somunu
Ceviz
Ebegümecigiller
Kapsül
Parçalı
Kökten
Çiçekleri
Bakır

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
Çelikle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tohumla
İlkbaharda
Yumruları
5
Taze çelikler
T göz
5,5-6,5
Taze
Asit

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Gölge

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çiçeklenme
12-15
Işık
Yarı gölge
Dona
Yarı gölge
Dinlenme
60-70
Çiçek
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Susuzluğa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3-4
Vejetasyon
3
Eylül-Şubat
15
Demir sülfat
Gece
Çiçekleri
Steril

79

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


CEYLAN Gürkan, Dış Mekan Süs Bitkileri ve Peyzajda Kullanımları, Flora
Yayınları, İstanbul, 2004.



EBCİOĞLU Nejat, Sevgili Bahçem, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2008.



KENBER Lütfi Arif, Pratik Çiçekçilik, İnkılap Yayınları, İstanbul.



KENBER Lütfi Arif, Süs ve Salon Bitkileri, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1988.



ODABAŞ Atilla, Park ve Bahçe Süs Bitkileri Tarımsal Araştırma ve Geliştirme
Vakfı Yayınları No:18,Yalova, 1989.



ORAL Necdet, İç Mekan Süs Bitkileri, Ezgi Kitapevi Yayınları, 1999.



ÖNAY Gülnar, Bahçem ve Ben, Remzi Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2007.



ÖZGÜÇ Burhanettin, Süs Bitkileri ve Yetiştiriciliği, Ankara, 1964.



PAMAY Besalet, Bitki Materyali III Park ve Bahçelerimizin Çiçekleri,
Küçükkuyu, 1994.



TUZLACI Ertan, Dekoratif Türkiye Bitkileri, Alfa Basım Yayım Dağıtım LTd.
Şti, İstanbul, 2007,



USTAOĞLU Feza, Süs-Salon ve Bahçe Çiçekleri, Gün Yayıncılık, İstanbul,
2004.

80

