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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizin doğal bitki örtüsünde orman varlığı dikkat çekmektedir. Ormanlardaki
odunsu bitkiler, açık ve kapalı tohumlular olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Açık tohumlu
bitkilerle kapalı tohumlu bitkiler arasında gerçek meyve oluşturabilme veya oluşturamama
farkı vardır. Büyük çoğunluğu hep yeşil olan açık tohumlu bitkilere ibreliler, iğne
yapraklılar ya da kozalaklı bitkiler de denilmektedir. Böyle denmesinin sebebi tohumların
kozalak biçiminde olmasındandır. İğne yapraklı bitkilerin genel görünümü piramit
formludur. Dikine büyüme gösterir. Genellikle ağaç veya ağaççık şeklindedir. Çalı formunda
olanları da vardır ancak otsu türleri yoktur.
İğne yapraklı bitkilerin her dem yeşil olması bu bitkilere ilgi duyulmasına neden olur.
Bu bitkilerin kışın yaprağını döken çeşitleri de vardır.
İğne yapraklı bitkilerin hemen her türü tüm mevsimlerde bahçelerin ana bitkisini
oluşturmaktadır. Bahçenin temel yapı taşlarıdır. Bahçelerde tek kullanılabildikleri gibi çit
bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Farklı boy ve yapıları, değişik renklerdeki yaprakları
ile çok güzel kompozisyonlar oluşturulabilir.
İşte siz bu modülü tamamladığınızda açık tohumlu bitkilerin genel özelliklerini ve
yapılarını tanıyarak onların nasıl kullanılabileceğini; sulama, gübreleme ve budama
işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME KAZANIMI
Literatüre uygun
açıklayabileceksiniz

olarak

açık

tohumlu

ağaç

ve

ağaççıkların

özelliklerini

ARAŞTIRMA




Açık tohumlu bitki ne demektir? Araştırınız.
Açık tohumlu bitki örneklerini araştırarak çevrenizde bu bitkilerden hangilerinin
olduğunu tespit ediniz.
Çevrenizde gördüğünüz açık tohumlu bitkilerin botanik adlarını öğreniniz.

1. AÇIK TOHUMLU AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR
1.1. Tanım


Açık tohumlu bitkiler

Tohumları bir yumurtalık içinde oluşmayıp üretken yapraklar üzerinde bulunan
tohumlu bitkilere açık tohumlu bitkiler denir. Yaşayan açık tohumluların en kalabalık grubu,
çam (pinus), ardıç (juniperus), köknar (abies), servi (cupressus), ladin (picea) gibi iğne
yapraklılardır. Açık tohumlularda tohum genellikle kozalak pulları yüzeyinde, üstü açık
olarak bulunmaktadır.
Açık tohumlu bitkiler genellikle her dem yeşil ağaç ve çalılardır. Çoğunda reçine
kanalı bulunur. Çiçekleri her zaman bir eşeylidir. Polenler kanatlı olduğu için tozlaşma
çoğunlukla rüzgârla olur. Yapraklar her zaman pulsu ya da iğnemsidir.
Açık tohumlu bitkilerde üreme, erkek kozalakların ürettiği çiçek tozlarının rüzgârla
havaya savrularak aynı türden bir başka ağacın dişi kozalaklarına ulaşmasıyla olur. Çiçek
tozu dişi kozalağın içindeki yumurta hücrelerini döller; bu şekilde döllenmiş hücrelerin
içinde bitki taslağını taşıyan tohumlar oluşur. Bu tohum toprağa düşer düşmez çimlenerek
türün yeni bir bireyini üretmek üzere büyümeye başlar.

1.2. Açık Tohumlu Bitkilerin Özellikleri
Açık tohumlulara kozalaklılar da denir. Çünkü meyveleri kozalak şeklindedir.
Tohumları meyvenin içinde saklı olmayıp kozalak pulları üzerinde bulunan odunsu
bitkilerdir. Odunsu bitki olduğu için düzenli iletim demetleri ve kambiyumları vardır.
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Açık tohumlular, çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan
bitkilerdir. Genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil
kalabilir yani her dem yeşildir. Çok yıllıktır ve yaprakları çoğunlukla iğnemsidir. Bununla
birlikte pulsu, yelpaze, şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da vardır. Ormanları
oluşturan ağaçların başında iğne yapraklılar gelir. İğne yapraklı olanları çiçek tozu üretir ve
tohumları kozalaklarında taşır. Açık tohumlulara şu bitkileri örnek verebiliriz: Göknar
(Abies), ladin (Picea), ardıç (Juniperus) ve çam (Pinus) en çok bilinenlerdir.
Örnek olarak çam ağacını ele alırsak; türlerin çoğunda gövde kabuğu kalın, pürüzlü ve
çatlaktır. Çam ağaçlarının yapraklarında ikiden fazla çenek bulunur. Genç çamların tacı
genellikle konik, dalları yatay ve çevreli olabilir. Bu tür bitkiler kuraklığa dayanıklı olmakla
birlikte iyi gelişip çoğalabilmeleri için temiz hava ve bol ışığa ihtiyaç duyar. Çamlarda aynı
ağaçta hem erkek hem de dişi kozalak bulunur. Erkek kozalaklar her biri iki çiçek tozu
kesesi taşıyan çok sayıda verimli puldan oluşur. Dişi kozalaklarda her biri iki tane tohum
taslağı taşıyan bir pulun altına yerleşmiş, sarmal dizilişli çok sayıda yaprak benzeri yapı
vardır. Baharda ya da yaz başında çiçek tozu keselerindeki uzunlamasına yarıklardan çıkan
çiçek tozları havada uçuşur. Havada uçuşan çiçek tozları dişi kozalakların pullarından birine
konduğunda üreme süreci başlar. Çiçek tozu burada çimlenerek tohum taslağına doğru bir
borucuk uzatır. Bu borucuğun içinde aşağıya doğru hareket eden spermalardan biri yumurta
hücresini döller. Döllenmiş yumurta hücresinden tohum gelişir. Oluşan kanatlı tohumlar
rüzgârda kolayca uçuşarak çevreye dağılır. Toprağa düşüp uygun koşulları buldukları zaman
çimlenmeye başlar ve kısa sürede genç bir bitki oluşur.
Açık tohumlu bitkilerin (kozalaklı bitkilerin) özelliklerini sıralayacak olursak;

Her zaman yeşildir.

İğne yapraklıdır.

Ağaç ve çalılardan meydana gelen çok yıllık bitkilerdir.

Otsu formu yoktur.

Tohum taslakları ovaryum tarafından örtülmemiştir.

Erkek ve dişi organ genellikle farklı çiçeklerde bulunur.

Çoğunlukla besin dokusu (endosperm) döllenme olmadan gelişir.

Çenek sayısı değişkendir. Örneğin çam polikotildir (çok çenekli).

1.3. Açık Tohumlu Bitkilerin Sınıflandırılması
Jeolojik yaşları, anatomik yapıları ve üreme organlarında meydana gelen gelişimler
göz önünde tutulduğunda açık tohumlu (Gymnospermae) bitkiler aşağıdaki 7 sınıfa
ayrılmaktadır.








Tohumlu eğreltiler
Palmiye ( hurma) yapraklı açık tohumlular
Mızrak yapraklı açık tohumlular
Yelpaze yapraklı açık tohumlular
Filkulağı yapraklı açık tohumlular
Kozalaklılar veya iğne yapraklı açık tohumlular
Çomak gövdeli veya geniş yapraklı açık tohumlular
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Şekil 1.1: Açık tohumlular

Ancak bu yedi gruptan zaman içerisinde üç tanesi yok olmuştur. Günümüzde dört
tanesinin örneklerine rastlamaktayız. Bunlar; palmiye (hurma) yapraklılar, filkulağı
yapraklılar, kozalaklılar ve geniş yapraklı açık tohumlulardır. Bu dört grubun genel
özelliklerine baktığımızda, çiçekleri daima erkek ve dişi çiçekler olarak ayrılmışlardır.
Çiçeklerinde böcekleri cezbedici ne çanak yaprak ne de taç yaprak vardır. Ayrıca tatlı
nektarlara da sahip değildir. Rüzgârla tozlanırlar yani anemogamdırlar.


Palmiye (hurma) yapraklılar (cycadaceae)

Genel görünüşleri bazı palmiye türlerini andırır. Yani gövdenin ucunda sarmal olarak
toplanmış olan tüysü yapraklar oldukça büyüktür. Bütün örnekleri bir cinsli iki evciklidir.
Erkek çiçek toplulukları kozalaklar hâlindedir.
Dişi çiçekler ya kozalak hâlinde ya da gövdenin ucunda sık vaziyette toplanmış olan
ve yan kenarlarında tohum tomurcuğu bulunan karpellerden meydana gelmiştir. Bu sınıftaki
bireyler ürettikleri çok sayıdaki polenlerle anemogam izlenimi verseler de böcekler
polenlerin taşınmasında birinci derecede önemli rol oynar.


Filkulağı yapraklılar (ginkgoaceae)

Dünya üzerinde yaşamakta olan tohumlu bitkilerin en eski ve en yaşlısıdır. Bu sınıfın
tek bir familyası vardır: Ginkgoaceae familyası. Jeolojik çağlarda meydana gelen büyük
iklim değişimleri sonucu örneklerin birçoğu yok olmuş, zamanımızda o devrin tek hatırası
olarak, botanikçiler tarafından “canlı fosil” denilen tek bir cins (Ginkgo) ve bu cinse ait tek
bir tür (Ginkgo biloba) kalmıştır.
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İğne yapraklılar – ibreliler (coniferae)

Çok uzun boylu ve uzun ömürlü, düzgün gövdeli ağaç veya ağaççıklardır.
Gövdeler bazen dik ve piramidal formda, bazıları bodur yer örtücü formda, çok dallı,
dallar gövdeye çevrel dizilmiş hâlde bulunur. Oluşan katların her biri bir yılı ifade eder.
Kısa ve uzun sürgünleri vardır.
Yapraklar uzun ömürlü, kışın dökülmez ya da nadiren dökülür. Genellikle iğne yaprak
şeklinde, nadiren göknar ve porsuklarda olduğu gibi yassı, bazı kozalaklılarda ise pul
şeklindedir. Yapraklar çok sert, batıcı, bazılarında ise yumuşaktır. Yaprak rengi genellikle
açık ve koyu yeşil, fakat bazı taksonlarda mavimsi, kül rengindedir. Yapraklar reçineli,
sarmal, çevrel ya da karşılıklı dizilir.
Çiçekler genellikle bir cinsli bir evcikli ya da birkaçında bir cinsli iki evciklidir.
Erkek çiçekler uzunca bir eksen çevresinde toplanmış kozalak hâlinde bulunur. Çiçek
tozu torbası ağacın cinsine göre değişik sayıdadır.
Dişi çiçekler de uzunca bir eksen etrafında pul şeklindeki yaprakların sıralanmasıyla
oluşmuş kozalak durumundadır. Pulların üzerinde 2 ya da daha fazla sayıda tohum
tomurcuğu vardır. Tohum tomurcuklarının bulunduğu pullar döllenmeden sonra odunlaşarak
kozalak pullarına dönüşür. Bu kozalak pulları bazen basit şekilde yani tek, bazen de iç ve dış
pul olarak iki durumda görülür. Kozalak pulları bazı türlerde odunlaşır, bazı türlerde (ardıç)
ise etli hâl alır, adeta üzümsü meyve şeklindedir. Kozalak pulları bir veya çok sayıda tohum
tomurcuğuna sahiptir.
Tozlaşma genellikle rüzgârla gerçekleşmektedir.
Meyveler çoğunlukla 1 yılda olgunlaşır. Bazı türlerde ise tozlaşmadan sonra 2-3-4 yıl
sonra olgunlaşma gerçekleşir. Tozlanma sonrası oluşan kozalakların durumu cinslere göre
farklı olur. Örneğin göknarda olgun kozalaklar dik, ladinlerde ise olgunlaşan kozalaklar
aşağı sarkık vaziyette bulunur.
Tohumlar genellikle kanatlıdır. Tohum, derimsi ya da odunsu bir kabukla örtülüdür.
Tohumun çimlenme süresi taksonlara göre farklılık gösterir. Bazı türlerde tohum saçıldıktan
1-2 hafta gibi kısa sürede çimlenme gerçekleşirken bazı kozalaklılarda birkaç yıla ihtiyaç
vardır. Fideciklerde çenek yaprak sayısı 2-15 tanedir.
İğne yapraklılarda gerçek iletken borusu (trahe) yoktur, traheidler vardır. Çoğunun
yaprak, kabuk, odun ve tohumunda reçine vardır.
Yayılışları; genellikle Kuzey Yarım Küre’de geniş yayılışa sahiptirler. Güney Yarım
Küre’nin ılıman bölgelerinde ise sınırlı yayılışa sahiptirler.
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İğne yapraklılar, birkaç istisna dışında genellikle yaz-kış yeşildirler. Az ya da çok
kuraklığa dayanıklıdırlar.

Şekil 1.2: İbrelilerin kozalak ve ibre görünümleri

Şekil 1.3: İbrelilerin genel görünümleri



Geniş yapraklılar

Açık tohumlu bitkilerin bu sınıfı, bitki tarihi ve filogenik yönden çok önemlidir.
Fosillerinin bulunmayışı ve çok özel karakterler taşımaları nedeniyle kapalı tohumluların
evriminde önemli işlevleri olduğu ve evrimlerinin sonuna geldikleri düşünülür.
Çoğunlukla açık tohumlu karakteri taşımalarına rağmen, sekonder odunlarında
trakelerin bulunuşu nedeni ile açık tohumlu bitkilerden kapalı tohumlu bitkilere geçiş
formunda olduğu düşünülür. Çalımsı odunlu bitkilerdir. Yaprakları basit, karşılıklı oval ya
da dikdörtgenimsidir. Bir evciklidir. Polen taşıyan kozalaklar uzun ve ince yapıdadır. Bir tek
aile ile temsil edilir.
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1.4. Açık Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar
1.4.1. Yalancı Sago Palmiyesi (Cycas / sikas)
Tropik Asya ve Avustralya ile çevre adalarda yetişen 20 kadar türü bulunan bir cinstir.
Cycas türleri içinde ana vatanı Güney Japonya olan ve ülkemizde egzotik bitki olarak soğuk
ve ılıman iklime sahip yerlerde (İstanbul), çoğunlukla kış bahçelerinde; tropik ve subtropik
yerlerde (İzmir Kültür Park, Antalya, Hatay) değerli bir süs bitkisi olarak rastlanan “Cycas
revoluta”dır.
Genel özellikleri şöyle sıralanabilir:







Egzotiktir.
Her dem yeşildir.
Gövde sütun şeklinde dallanmaz veya az dallanır.
Yapraklar çok büyüktür, gövdenin ucunda sık olarak yer alır.
Kozalak oluşturmaz.
Sıcak yerleri sever.

Resim 1.1: Yalancı sago palmiyesi tohumları

Resim 1.2: Yalancı sago palmiyesi
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1.4.2. Çin Mabet Ağacı (Ginkgo biloba / ginko biloba)
Ginkgoaceae familyasına ait tek cinstir. Yapraklar geniş, filkulağı şeklindedir. Vatanı
Çin’dir.
30-40 m boylanabilen, kışın yaprağını döken, kalın gövdeli ağaçlardır. Önceleri
piramidal, seyrek dallı tepe formu geliştirirken sonraları sarkık ve sık dallı tepe yapar.
Dioiktir. Ana vatanı Güneydoğu Çin olarak kabul edilir. Ülkemizde egzotik bitki olarak
yetiştirilmektedir.
Genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:












Egzotiktir.
Dioiktir.
Kışın yapraklarını döker.
30-40 m boylanır.
Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır.
Yapraklar yelpaze, filkulağı şeklindedir. Çatalsı damarlanma yapar,
dökülmeden önce sararır.
Kozalak oluşturmaz.
Olgun tohumları sarı renkli ve kötü kokuludur. Tohumun iç kısmı
odunlaşmıştır. Bu odunlaşan yapının içi beyazdır ve minerallerce zengindir.
Çok değişik toprak ve iklim şartlarına, özellikle gazlara karşı dayanıklıdır.
Uzun ve kısa sürgünlere sahiptir.
Yaprakları uzun saplı, geniş ayalıdır, filkulağını ya da yelpazeyi andırır.
Yaprakların dizilişi sarmal olmakla birlikte, kısmen birçoğu bir arada demetler
hâlinde olabilmektedir. Bu yapraklar sonbaharda düşmeden önce çok güzel,
altın sarısı bir renk alır.

Resim 1.3: Çin mabet ağacı
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1.4.3. Ladin (Picea / piseya)
Kuzey Yarım Küre’nin serin ve yağışlı bölgelerinde yaklaşık 40 türle temsil edilir.
Ülkemizde sadece tek bir türü doğal olarak yetişmektedir. Bu tür “Picea orientalis”tir.
Sayısız varyete ve kültür formları yanında hibritler de mevcuttur.
Düzgün gövdeli, yerden itibaren dallanan, genellikle sivri tepeli, her dem yeşil, boylu
ağaçlardır.
0,3-3 cm boyundaki iğne yapraklar, sık ve çok sıralı sarmal sürgünlere dizilir. İğne
yapraklar 4 köşeli olup parmaklar arasında kolayca döndürülür, açık veya koyu yeşil
renktedir. Dört köşeli olan yaprakların her 4 yüzünde, yassı yaprakların ise sadece alt
yüzlerinde sayısız stoma çizgisi mevcuttur. İğne yapraklar koparıldığında sürgün üzerinde
törpü şeklinde çıkıntılı iz bırakır. Ancak bazı ladin (P. omorica ve P.breweriana) türlerinde
iğne yapraklar yassı olduğundan parmaklar arasında kolayca döndürülemez. Yapraklar
sürgünlerde 7-10 yıl dökülmeden kalır.

Resim 1.4: Ladin

1.4.4. Çam (Pinus / pinus)
Açık tohumlular içinde en fazla türe (112) sahip olan, odunundan birçok alanda
faydalanılan bir cinstir. Kuzey Yarım Küre’de Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’nın son
ağaç sınırına kadar geniş yayılışa sahip bir cinstir. Kâğıt yapımında, kerestelik odunda
birinci derecede önem taşır. Terebentin yağı, çam yağı, odun katranı ve kalofan gibi yan
ürünler ile tohumları gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5 türü doğal olarak
yayılmıştır. Bunlar;






Sarıççam (Pinus sylvestris)
Karaçam (Pinus nigra)
Kızılçam (Pinus brutia)
Halep çamı (Pinus halepensis)
Fıstık çamıdır (Pinus pinea)

Yaz, kış yeşildir. Boylu ağaç olup boyu 70 metreye kadar çıkabilmektedir. Bunun
yanında çalı formunda olanları da vardır. Gençlik döneminde dallar çevrel dizilmiş ve yatay
yönde gelişmektedir. Orta yaşa gelindiğinde ise dallar dağınık yapı eğilimindedir. Kısacası
gençlik dönemde piramidal yapıdayken ileri dönemlerde bu form bozulmaktadır.
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Pinus türlerinde çevre kabuğu pul şeklinde çatlamalar gösterir. Yaşlı gövdelerde
kabuklar derin çatlaklı ve kalındır. Tomurcuklar reçineli olup bol sayıda kiremit dizilişli
pullara sahiptir.

Resim 1.5: Çam ibreleri ve çiçekleri

Yaprakları iğne şeklinde olup 2, 3, 5’i bir arada bulunur. Çamlarda yapraklar gövde ve
dallara tek tek dizilmiştir. Yapraklar en fazla 4 yıl bitkide dökülmeden kalabilir. Yaprakların
uzunlukları iklime bağlı olarak değişmektedir. Yaprakların uzunluğu 5-10 cm arasındadır.
Soğuk bölgelerde yapraklar kısa, sıcak bölgelerde ise uzundur. Çamlarda uzun ve kısa
sürgünler vardır. İlk yaprakların dökülmesinden sonra meydana gelen uzun sürgünlerde türe
göre değişen 2, 3, 5, adet iğne yaprağı taşıyan kısa sürgünler bulunur. Yaprakların kenarları
çoğunlukla ince dişlidir. Kısa sürgünlerin dip kısmında 5–12 puldan meydana gelmiş bir kın
bulunur.
Erkek çiçekler, uzun sürgünlerin dip tarafında, birçoğu bir araya gelip sapsız bir
şekilde kozalakçık oluşturur. Kozalakçıkların birçoğu bir arada son sene sürgünlerinin dip
tarafında yer alır. Her bir çiçek tozunun (polen) iki adet hava baloncuğu vardır. Dişi çiçek
spiral bir şekilde bir eksen üzerinde dizilerek dişi çiçek kozalağını oluşturur.
Tohumları kanatlıdır ve kanat tohumu kıskaç gibi kavrar ancak tohumla kanat
kaynaşmamıştır, çekince tohum kanattan ayrılır. Çok büyük kozalaklı çam türlerinde (Pinus
coulteri, Pinus pinea) kanat körelmiştir. Bu yüzden de bu iki türde tohumlar hayvanlarla
taşınır.
Çamlar çok derine giden kazık kök yapar ve kuvvetli kök sistemi kurar.

1.4.5. Göknar (Abies / abiyes)
Kuzey Yarım Küre’nin ılıman ve serin dağlık bölgelerinde yaklaşık 50 türle temsil
edilen bir cinstir. Gençlikte piramidal, ileri yaşlarda konik formlu, dallar gövdeye çevrel
dizilen her dem yeşil, boylu orman ağaçlarıdır. Gövde kabuğu açık gri renkli, ince ve
düzgün, yaşlılarda ise kalın ve çatlaklıdır. Tomurcuklar genellikle reçinelidir.
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Yapraklar; tek tek ve sarmal dizilir ancak ışığa doğru yönelerek iki sıralıymış gibi
tarakvari diziliş (pektinat) sergiler. Yapraklar genellikle 2 yüzlü, yassı ancak bazı
taksonlarda 4 köşelidir. Yapraklar sapsız ya da çok kısa saplıdır. Tepe sürgünündeki
yaprakların ucu sivri, diğerleri yuvarlak, küt ya da kertikli, bazıları ise sert ve batıcıdır.
Yaprağın üst yüzü hafif oluklu, alt yüzünde belirgin hâlde 2 tane gümüşi beyaz stoma
bantları vardır. Ladinlerle karıştırılan ibrelerinin fiziksel olarak ayrımında en çok bu stoma
çizgilerinden faydalanılır.

Resim 1.6: Göknar ibreleri

Erkek çiçek kozalakçıkları; oval, sarı ya da kırmızı renkte, tepenin alt dallarında ya da
bir önceki senenin sürgünlerindeki tomurcuklardan gelişir. Dişi kozalaklar tepenin üst
dallarında, geçen seneki sürgünler üzerinde oluşur, uca doğru daralan silindir formundadır.
Kozalak tohumları sonbaharda olgunlaşır, kozalak pulları dağılır, yere dökülür, ağaç
üzerinde kozalak eksenleri kalır. Tohum; üç köşeli, küt uçlu, reçineli; kanat zarı, tohumu her
iki yüzden örtmüştür, tohumla kaynaşmıştır. Odunu; beyaz veya sarımtırak-beyaz,
kırmızımtırak-kahverengidir, odununda doğal reçine kanalı yoktur.

Resim 1.7: Göknar
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Ülkemizde doğal yetişen taksonlar Asya köknarları grubuna dâhil olup aşağıdaki gibi
sıralanabilir:





Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana)
Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana)
Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani)
Toros göknarı (Abies cilicica)

1.4.6. Ardıç (Juniperus / yuniperus)
Her dem yeşil, odunsu ağaç, ağaççık, çalı ya da yer örtücüdür.
Gövde kabuğu yaşlı fertlerde ince, şeritler hâlinde boyuna çatlaklı, kırmızımtırakkahverengidir.
Tomurcuklar çıplaktır.
Yapraklar iğne ya da pul yaprak biçimindedir. İğne yapraklar sürgünlere üçlü çevrel
dizilirken pul yapraklar çapraz (karşılıklı) dizilir. İğne yapraklar sert, diken gibi batıcıdır.
İğne yaprakların üst yüzünde belirgin hâlde bir ya da iki stoma çizgisi ile iletim demetlerinin
altında bir reçine kanalı bulunmaktadır.
Erkek çiçekler yumurta ya da silindir biçiminde, kozalakçık hâlindedir. Birçok etamin
pulu ve her bir etamin pulunun da 2-6 adet çiçek tozu torbası vardır. Sürgünlerde pulların
koltuğunda yer alır, sürgüne oturmuş veya üzeri pullu bir sapı vardır. Nadiren tek,
çoğunlukla bir kaçı bir arada bulunur.
Dişi çiçekler yuvarlakça-küre formunda kozalakçık hâlindedir. Dişi kozalaklar ya
pullu bir sap üzerinde ya da sürgünlerin ucunda yer alır. Dişi çiçekler karşılıklı veya üçlü
çevrel dizilmiş 3-8 adet sivri uçlu puldan oluşur.
Kozalaklar 1-2 ya da 3 yılda olgunlaşır. Olgun kozalak etli ve üzümsü yapıda olup
hiçbir zaman açılmaz. Kozalaklar 1-12 adet tohum taşır.

Resim 1.8: Ardıç tohum ve ibresi
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Tohumlar küçük, kanatsız, yuvarlak veya yumurta formundadır. Bazı taksonlarda
tohumlar reçine bezelidir. Tohumlar derimsi veya odunsudur.

1.4.7. Porsuk (Taxus / taksus)
Her dem yeşil, ağaç veya ağaççık hâlinde bulunur. Tomurcukları küçük, üzeri
kiremitvari dizilmiş pullarla örtülüdür. İğne yaprak dizilişi sarmal olmasına rağmen ışığın
etkisiyle sanki tarak gibi iki sıralı bir diziliş gösterir. Reçine kanalları yoktur. İğne
yaprakların üst yüzü koyu yeşil, sarı-yeşil veya mavi-yeşil renktedir. Alt yüzleri daha açık
renklidir ve çoğunlukla stoma bandı görülmez. Sequoia ve tsugada stoma bandı vardır.
Erkek çiçekler iğne yaprakların koltuğunda, saplı ve kalkan şeklindeki 6-14 etaminden
meydana gelmiştir. Erkek çiçekler saplıdır ve kalkan şeklindedir. Her bir etaminin 6-8 çiçek
tozu torbası bulunur. Torbaların hava baloncuğu yoktur. Erkek çiçekler sonbaharda belirir,
çiçek tozları ise ilkbaharda etrafa saçılır. Döllenme sonbaharda olur, tohumlar gelecek
senenin sonbaharında olgunlaşır.
Dişi çiçekler kısa sürgünlerin uçlarında yer alır ve tek bir tane tohum tomurcuğu
bulunur. Dış kısmı sertleşmiş olan tohumun dip tarafında (sapa yakın yerde) onu kısmen
örten, önceleri yeşil, olgunlaştığında kırmızı (nadiren sarı) renk alan ve arillus adı da verilen
bir kapçık vardır. Tohumu ekildiği zaman ikinci yılda çıkar.
Kuzey Yarım Küre’de doğal yayılışı olan porsukların ülkemiz park ve bahçelerinde
rastlanan ve ülkemizde doğal olarak yetişebilen türü “taxusbaccata”dır. Bu türün süs bitkisi
olarak parklarda makbul birçok kültür formu bulunmaktadır.

Resim 1.9: Porsuk

Erkek çiçek kozalakçıkları; oval, sarı ya da kırmızı renkte, tepenin alt dallarında ya da
bir önceki senenin sürgünlerindeki tomurcuklardan gelişir. Dişi kozalaklar tepenin üst
dallarında, geçen seneki sürgünler üzerinde oluşur, uca doğru daralan silindir formundadır.
Çok sayıda puldan oluşur. Birçoğunda dış pul (brahte), iç puldan (karpel) daha uzun olduğu
için dış pul dışarıdan görünür.
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Resim 1.10: Porsuk

Kozalak tohumları sonbaharda olgunlaşır, kozalak pulları dağılır, yere dökülür, ağaç
üzerinde kozalak eksenleri kalır. Tohum; üç köşeli, küt uçlu, reçineli, kanat zarı, tohumu her
iki yüzden örtmüştür, tohumla kaynaşmıştır. Odunu; beyaz veya sarımtırak-beyaz,
kırmızımtırak-kahverengidir, odununda doğal reçine kanalı yoktur.

1.4.8. Servi (Cupressus / kupresus)
Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yayılış gösterir. Bu cinsin 12 kadar
türü ve bunların çeşitli varyeteleri vardır.

Resim 1.11: Servi

Yaz-kış yeşil dekoratif renk ve form özellikleri olan bitkilerdir. Ağaç ve ağaççık
formundadır. Formların alt kısımları yuvarlak, dar veya geniş piramidal, yuvarlak çalımsı,
sütun şeklinde veya sarkıcı olabilir.

Resim 1.12: Servi kozalağı
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Yapraklar ilk çıkışta iğne daha sonra pul şeklindedir. Pul yapraklarda stoma çizgileri
yoktur. Yapraklar orta kısımlarda reçine bezleri taşır. Serviler tek evciklidir. Erkek ve dişi
çiçekler farklı dallarda bulunur.
Erkek çiçekler uzunca silindirik ve küçüktür. Dişi çiçekler haç şeklinde karşılıklı
dizilmiş ve her birinde birçok tohum taslağı bulunan çok sayıda kozalak pullarından oluşur.
Kozalakları odunsu, yuvarlak ( 1,5 – 4 cm çapında ), 6 -12 pul ihtiva eder, her pulun altında
30 – 40 tohum bulunur. Tohumlar ikinci yıl olgunlaşır. Kozalak pulları kalkan şeklinde olup
kozalağın ortasında bir noktaya bağlanır. Her bir kozalak pulunun altında çok sayıda tohum
bulunur. Tohumlar sert kabukludur.

1.4.9. Mazı (Thuja / tujya)
Mazılar her dem yeşil, ağaç, ağaççık ya da çalı formundadır. Kuzey Amerika’da doğal
olarak bulunur 5 – 7 adet türü vardır.
Mazılar genellikle dar piramit formlu olup dalcıklar yassıdır. Yassı dallar, yana veya
yukarı yönelmiştir. Sürgünler basık, yapraklar pul şeklinde karşılıklı dizilmiştir. Sürgünlerin
geniş yüzünde yer alanlar düzdür ve bunların sırt kısmında küresel yağ bezeleri vardır.
Yanlarda bulunan pul yapraklar kayık gibi katlanmış ve sürgünleri kavramıştır.
Kiremit şeklinde gayet sık dizilmiş olan yaprakların alt yüzü açık yeşil olup stoma
çizgileri taşımaz. Yaprak üst yüzeyi koyu yeşildir. Kuvvetli bir kokuya sahiptir
Erkek çiçekler küçük ve yuvarlaktır. Dişi çiçekler yan sürgün uçlarında kozalak formu
oluşturur. Kozalaklar küçük, derimsi ve serttir. Kozalak 1 yılda olgunlaşır. Tohumlar
mercimek formunda, yassı ve kanatlıdır.
Ülkemizde de yetişen bazı önemli türleri şunlardır:

Resim 1.13: Mazı
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Thuja orientalis (Doğu mazısı)
Thuja occidentalis (Batı mazısı)
Thuja standishii (Japon mazısı)
Thuja plicata (Boylu mazı)

1.5. Açık Tohumlu Ağaç ve Ağaççıkların Peyzajda Kullanımı
İbreli ağaç ve ağaççıklar çevre düzenlemesinde en önemli bitkilerden biridir. Peyzaj
mimarisinin temel ilkelerine uygun olarak yapılan düzenlemelerde estetik açıdan, form ve
norm değerleri bakımından en önde gelen bitkilerdir.
Genel peyzaj düzenlemelerinde ağaç, ağaççık ve çalıların kullanım ilkelerine göre açık
tohumlu bitkilerin peyzajda kullanımları aşağıda sıralandığı biçimdedir:


Vurgu amacıyla kullanım

Vurgu amacıyla kullanacağımız bitkilerde en önemli tasarım ögesi bitkinin formudur.
Bitkinin formu yalnızca silüeti değildir. Derinlik, genişlik ve yüksekliğe sahip
olmasından dolayı form; belli bir kütle ve hacme sahiptir. Dal ve sürgünlerin sık yani yoğun
olmasından dolayı ibrelilerin formları masif görülebilir.
Renk ve tekstür yüzeyle çok yakından ilgili olduğu için ve ışık-gölge etkileri sonucu
dramatik bir şekilde değişeceğinden form önemli ayırt edici bir özelliktir.
Yaprak döken türlerin arasında kullanılan gri yeşil ibreleriyle dikkat çeken Juniperus
türleri ile alacalı ibreleriyle dikkat çeken Celocedrus türleri özellikle bahçe yoluna
dikildiğinde etkili olacaktır.


Fon olarak kullanım

Yaprak dökmeyen ağaçlardan yere kadar ulaşan dalları ile Picea, Abies, Taxus fon
olarak kullanıldıklarında etkili olan bitkilerdir.


Çevreleme amacıyla kullanım

Binaların çevresine dikilen ağaçlar çevreyi yumuşatmaktadır.
Soliter ağaçlar ya da küçük ağaç grupları, yatay ölçekteki binaların önemli bir denge
unsuru ya da refakatçısı olabilir. Bu durumda bitkilerin karakteri ve formu ile binanın formu
arasındaki ilişkiye dikkat etmek gerekir. Bu çok önemli bir konudur.
Humprey Repton bunu ilk fark eden tasarımcılardan biridir. Farklı mimari stillere
sahip binalara eşlik eden ağaçların formu ile ilgili olarak aşağıdaki kuralı ortaya atmıştır:
Klasik tarzda inşa edilmiş, geniş ve stabil oranlara sahip, çatı açıları dar olan binaların
yakınına dikilecek ağaçlar göknar, ladin, Taxus, Cupressus gibi fastigiyat formlu olmalıdır.
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Fastigiyat forma sahip bitkilerde dallanma dar açı ile yukarı doğru olur. Dallar tepeye
doğru sivrilir ve bir uç oluşturur Ancak dik çatılara sahip Victoriya dönemi yapılarda,
binaların bitişiğinde yer alacak olan ağaçların formları ise Toros sediri, Taxus cuspidata,
Juniperus horizantalis gibi horizantal formlu ağaçlar olmalıdır. Horizantal forma sahip
bitkilerin en az boyları kadar genişlikleri de vardır.


Çim alanlarda kullanım

Yoğun gölge vermeyen ağaçlar çim gelişimi için idealdir. Büyük ve geniş çim alan
uygulamalarında soliter olarak kullanıldığında etkili olan ağaçların kullanımı estetik bir
görünüm oluştururken aynı zamanda da alanda derinlik ve boyut oluşturur. Picea, Abies ve
düzgün form oluşturmuş Cedruslar bunun için uygun bitkilerdir.


Koruma amacıyla kullanım

Düzenlemede oluşturduğumuz alanı sınırlamak ve özel alan oluşturmak için açık
tohumlu bitkilerin özellikle her dem yeşil çalı formlarından faydalanırız. Bu düzenlemeler ev
bahçeleri için kullanıldığında komşularımızla aramızda bir perde görevi oluşturur. Diz
hizasına kadar ya da daha boylu fakat göz seviyesinin altında kalan bitkilendirmeler, yüksek
olmayan bir duvar, çit veya parmaklığın tasarımda oynadığı role benzer bir rol oynar. Thuja
orientalis, Juniperus vertical buna iyi birer örnektir.
Bu bitkiler aynı zamanda hareketleri önleyici bir bariyer oluşturabilir. Bu nedenle
ulaşımı sınırlandırma amacıyla da kullanılırlar. Bunu yaparken de görüş ve bakış için
herhangi bir engel oluşturmaz.


Yol ağacı olarak kullanımı

Sokak ve caddelere dikilen ağaçlar ortama sıcak bir hava verir. Yüzeysel kök
sistemine sahip olmayan, toprakla uyumlu, dalları trafiğe engel olmayacak, egzoz ve kirli
gazlara dayanıklı, soğuk yörelerde ise yol tuzlama çalışmalarına dayanıklı bitkiler tercih
edilmelidir. Juniperusların boylu türleri bu açıdan yol ağaçlandırmasında kullanılabilir.


Silüet ağacı olarak kullanımı

Uzun ağaçlar fon olarak gökyüzünü alırlar. Arka bahçeye dikilen uzun ağaçlar
tasarımı daha etkili kılar. Taxus ve Cupressusların bazı türleri bu kullanım için uygundur.


Rüzgâr kırma amacıyla kullanım

Rüzgâr alan kısma bir sıra her dem yeşil çit bitkisi dikmek, rüzgârın etkisini
azaltmaktadır. Celocedrus bu amaçla kullanıma uygundur.


Tozu ve gürültüyü engellemek amacıyla kullanım

Sık dokulu bitkiler bu konuda etkilidir. Geniş alanlarda iki sıra dikim yapılabilir.
Bunun için uygun olan açık tohumlu bitkiler ise Thuja, Cupressus ve Taxustur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatüre uygun
açıklayabileceksiniz.

olarak

açık

tohumlu

İşlem Basamakları

ağaç

ve

ağaççıkların

özelliklerini

Öneriler

 Ülkemizde ve çevrenizde yetişen açık
tohumlu bitkileri belirleyiniz.
 Bu bitkilerin genel görünümlerini
 Açık tohumlu bitkilerin bitkisel
gösteren resimler bulunuz.
özelliklerini gösteren bir pano
 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde
oluşturunuz.
yaprak ve çiçek özelliklerini gösteren
resimler bulunuz.
 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz.
 Açık tohumlu bitkilerden örneklerini
hâlâ gördüklerimize ait fotoğraflar temin
ediniz.
 Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırılmasını  Fotoğraflarınızı öğrendiğiniz bitkisel
gösteren tablo oluşturunuz.
sınıflandırma yöntemleriyle
gruplandırınız.
 Gruplara ayırdığınız fotoğraflarla bir
pano oluşturunuz.
 Açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların
bitkisel düzenlemelerde kullanımlarıyla
ilgili araştırma yapınız.
 Araştırmalarınız için bulunduğunuz
 Açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların
bölgenin belediyesinden yardım alınız.
kullanım alanlarını gösterir bir sunum
 Bulunduğunuz bölgede bulunan
hazırlayınız.
fidanlıklara gezi düzenleyerek bu konu
hakkında bilgi alınız.
 Topladığınız bilgileri bir sunum hâline
getirerek arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda tabloda Türkçe isimleri verilen bitkilerin botanik isimlerini ve
familyalarını uygun yerlere yazınız.
Türkçe Adı

Botanik Adı

Familyası

Ladin
Çam
Ardıç
Mazı
Yalancı sago palmiyesi
Porsuk
Servi
Göknar
Çin mabet ağacı
B. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

İbreli ağaç ve ağaççıklarda tohumlar genellikle………………..

2.

Geniş yapraklı açık tohumlu bitkiler ……………… ……………… geçiş formundaki
bitkilerdir.

3.

Yalancı sago palmiyelerinde gövde ………………….. dallanmaz veya az dallanır.

4.

Çin mabet ağacı kışın yapraklarını………………. .

5.

Ladin yaprakları sürgünlerde …………. yıl dökülmeden kalır.

6.

Çam ağaçları yaşlandıkça gövdelerindeki kabuklar ………………..ve kalınlaşır.

7.

Servilerde yapraklar ilk çıkışlarında ……………… daha sonra ……………..
şeklindedir.

8.

………………. amacıyla kullanacağımız bitkilerde en önemli tasarım ögesi bitkinin
formudur.

9.

Büyük ve geniş çim alanlarda ………………… olarak kullanılan ağaçlar estetik bir
görünüm oluşturur.

10.

………………………. boylu türleri yol ağaçlandırması için çok uygundur.

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çevrenizde yetişen açık tohumlu ağaç ve ağaççıkları genel özellikleriyle ayırt ediniz.

o
o
o
o
o
o

Açık tohumlu bitkileri ayırt edebilme

Malzemeler
Açık tohumlu bitki örnekleri
Kapalı tohumlu bitki örnekleri
Bitki listeleri
Bitkilerin özelliklerinin yazılı olduğu bitki kartları
Kalem
Kâğıt

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 Açık tohumlu bitkilerden örnekler topladınız mı?
2 Kapalı tohumlu bitkilerden örnekler topladınız mı?
3 Açık tohumlu bitkilerin listesini hazırladınız mı?
4 Bitkilerin özelliklerinin yazılı olduğu bitki kartlarını hazırladınız mı?
5 Sınıfa getirdiğiniz bitki örneklerini karışık olarak dizdiniz mi?
6

Karışık olarak dizili olan bitki parçalarının hangi bitkiye ait olduğunu
söyleyebildiniz mi?

7 Tanıdığınız bitkilerin özelliklerini sıralayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Üretim kriterlerine uygun olarak açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların üretimini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Açık tohumlu bitkilerin üretiminde hangi yöntemlerin daha
kullanıldığını araştırınız.
Açık tohumlu bitkilerin üretim ortamları hakkında bilgi toplayınız

sıklıkla

2. AÇIK TOHUMLU BİTKİLERDE ÜRETİM
2.1. Açık Tohumlu Bitkilerde Üretim Ortamları
Üretim ortamı dediğimizde bitkinin üretimini gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç
duyduğu fiziksel koşulları sağladığımız ortamlar anlaşılır.
İyi bir gelişme ortamından amaç, kısa sürede ve düşük maliyetle bitki yetiştirilmesini
sağlamaktır. Bitkiler, içinde bulundukları ortamda istekleri karşılanırsa gelişim gösterir.
Bitkiler için önemli olan bazı istekler şunlardır:





Su ve besin maddelerini dengeli bir şekilde sağlayabilmek
Kökleri için tutunacak bir ortam
Bitki gelişimini önleyecek canlıların olmaması
Toprak reaksiyonunun uygun olması

Eskiden bitki yetiştirmek için sadece toprak ortamından yararlanılıyordu. Ancak son
yıllarda topraksız tarım, substrat, besin kültürü gibi yeni kavramların ortaya çıkmasıyla bu
anlayış değişti. İçinde toprak bulunan veya bulunmayan birçok harç karışımları tarımda
kullanılmaya başlandı.
İyi bir yetişme ortamı, içinde bol su bulunduran, iyi havalanan ve besin elementlerini
bulunduran harç karışımlarıdır. Ayrıca yüksek drenaj özelliği gösteren, pH derecesi 6,5-7,5
arasında olan harçlar iyi yetişme ortamıdır.
Son yıllarda değişik harç karışımlarının üreticiler tarafından tercih edilmesini şu
şekilde sıralayabiliriz:
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Gübrelemeye ihtiyaç duyulmaması
İşlemeye ihtiyaç duyulmaması
Yabancı ot, böcek ve hastalık etmeni taşımamaları
Yüksek verim sağlamaları
İşçilik masrafının az olması
Hafif olmaları
Kolay kontrol altında tutulmaları

Açık tohumlu bitki üretiminde kullanılan harç karışımı için tercih edilen materyaller
şunlardır:









Bahçe toprağı
Tüf
Torf
Perlit
Ponza
Vermikulit
Kum ve çakıl
Turba ve yaprak çürüntüleri

Bitki türüne ve yetiştirme yöntemine göre açık tohumlu bitkiler ya açıkta ya da özel
ortamlarda yetiştirilir. Açıkta yapılan yetiştiricilikte çoğunlukla tava veya tahtalar kullanılır.
Tavaların ortaları çukur, kenarları yüksektir. Tahtaların ise kenarları çukur, ortaları
yüksektir. Kenarları ile ortaları arasındaki yükseklik farkı 20 cm’dir. Suyun etkin kullanımını
sağlamak için yaz aylarında tavalar, kış aylarında ise tahtalar kullanılmaktadır. Böylece yaz
aylarında oluşan su azlığı kış aylarında meydana gelen su fazlalığı zararlarından korunmuş
olur. Tava ve tahtaların genişliği 1,5 metreyi geçmemelidir.
Sıcak mevsim bitkileri için çoğu zaman açıkta yapılan fide yetiştiriciliğinden farklı
olarak bazı özel yapılar gerekmektedir. Bunlar;









Soğuk yastıklar
Sıcak yastıklar
Sathi plastikler
Mini plastik tüneller
Alçak plastik tüneller
Standart tünel tipi plastik seralar
Plastik seralar
Cam seralar

2.2. Açık Tohumlu Bitkilerde Üretim Yöntemleri
Açık tohumlu bitkilerde üretim yöntemleri diğer bitkilerde olduğu gibi;

Generatif üretim yöntemleri

Vejetatif üretim yöntemleri olarak iki ana grup altında toplanmaktadır.
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2.2.1. Generatif Üretim Yöntemleri


Tohumla üretim

Açık tohumlu bitki tohumları genellikle, fizyolojik çimlenme engeline sahip olup
tohum kabukları da geçirgen olmayan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden, en uygun çimlenme
koşullarında ekilseler de önceden gerekli bazı ön işlemlere tabi tutulmaları gerekir. İşte
tohum kabuğunu yumuşatmak, dinlenme hâlindeki embriyoları çimlenme olgunluğuna
getirmek amacıyla yapılan bu işleme katlama denir. Katlama; çimlenme engeli olan
tohumların serin bir ortamda ve nemli kum içinde, tohumların tür ve çeşidine göre değişen
sürelerde ve derecelerde bekletilmesidir.

2.2.2. Vejetatif Üretim Yöntemleri


Çelikle üretim

Bir bitkinin gövde, değişikliğe uğramış gövde, yapraklar veya kökler gibi vejetatif
organlarının ana bitkiden kesilip uygun çevre koşulları altında başka bir yerde
köklendirilmesine çelikleme veya çelikle üretim denir. Yeni birey elde etmek amacıyla
bitkilerden kesilen beden parçalarına ise çelik denir.
İğne yapraklı bitki çeliklerinin köklenmesinde en iyi sonuçlar, çeliklerin sonbahar
sonundan kış sonuna kadar geçen sürede alınmasıyla gerçekleşir. Ana bitkilerin belirli
zamanlarda kış dinlenme ihtiyacını gidermek amacıyla soğukta tutulması köklenmeyi teşvik
eder. Bunun için de bu tip çelikler birkaç hafta soğuklamadan sonra alınırlarsa köklenme
daha da artmaktadır.
Odun çelikleri; kışın yaprağını döken ve her dem yeşil iğne yapraklı türlerde,
bitkilerin bir veya iki yıllık sürgünlerinden kış dinlenme periyodu içerisinde alınır. Çelikler
10–30 cm boyunda kesilir ve köklenme ortamına dikilir.


Aşı ile üretim

Aşı ile üretim, çelikle üretimi zor olan gerçek tohum bağlamayan açık tohumlu bitkiler
için önemlidir.
İbrelilerde basit ve başarılı kalem aşısı yöntemlerden olan yanaştırma ve yarma aşı, en
yaygın kullanılan aşı yöntemleridir.
Aşılama işlemi, ortamın az kontrol edilebildiği bir sera ortamında
gerçekleştirilmelidir. Aşılama öncesinde (aşıya başlamadan bir iki hafta önce) aşı merkezi
serası ısısı +20 0C ile +25 0C’ye yükseltilerek anaç fidanların 15-20 günde uyanması
sağlanmalıdır. Serada sıcaklığı istenen düzeyde tutabilecek bir ısıtma sistemi olmalıdır.
Isının gün boyunca aşırı değişikliğe uğramamasına özen gösterilmelidir.
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Aşı çalışması kısa zamanda tamamlanacaksa, aşı kalemleri soğutucular içerisinde
bekletilebilir. Ancak çalışma uzun süreli ise aşı kalemlerinin soğuk hava dolaplarında
bekletilmesi gerekir. Aşı torbaları depolardan tek tek çıkarılmalıdır.
Aşıya başlarken anaçlarda tomurcuklar uzamaya ve büyüme tabakası (kambiyum)
çalışmaya başlamış, aşı kalemlerinde ise henüz tomurcuk faaliyeti başlamamış olmalıdır.
Tomurcuk uyanması yeni başlayan kalemlerin hiç bekletilmeden aşılanması gerekir.
Aşıya, anaç fidanlarda tomurcukların faaliyete geçmesinden sonra başlandığından,
gelişmenin duraklamaması ve büyüme tabakalarının kaynaşmasının hız kazanması için fidan
toprağı, aşı sırasında bol rutubetli olmalıdır.
Aşı çalışmasında anaç sürgünlerinin 1-2 cm uzadığında kullanılması uygundur. Henüz
latent hâlindeki aşı kalemleri 5-6 cm boyunda kesilerek uç tomurcuk çevresinde yaklaşık 4-8
çift iğne yaprak kalacak şekilde diğer yapraklar uzaklaştırılmalıdır. Kalemler ibrelerin 7-8
mm altından keskin bir aşı bıçağı ile bir seferde düşey olarak kesilmelidir.
Aşı bıçakları birkaç aşıda bir alkollü pamuk ile silinerek reçine vb. kirler temizlenmeli
ve kesme sırasında düzgün yüzeyin elde edilmesi bakımından bıçakların sık sık bilenmesine
özen gösterilmelidir.
Aşı kalemi ile anacın son yıl sürgününe ait kambiyumlarının sıkı bir şekilde
birbirleriyle çakışması sağlanmalıdır. Kambiyum bölgelerinin yalnız küçük bir kısmının
çakışarak kaynaşması durumunda, aşı tutmuş gibi görünebilir. Fakat kalem sürdükten sonra
gelişen sürgüne gerekli besin ve su ihtiyacının sağlanamaması, bir süre sonra aşılı fidan
ölümlerine neden olabilir.
Aşılamadan sonra aşı yeri; lastik, plastik ya da rafya bir bantla hava almayacak şekilde
sıkıca sarılmalı ve üzeri süratle uygun bir macunla kapatılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretim kriterlerine uygun olarak açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların üretimini
yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Seçtiğiniz açık tohumlu bitki tohumla
yetiştirilmeye uygunsa tohumları uygun
zamanda toplayınız.
 Tohumlar için uygulanması gereken bir ön
işlem varsa uygulayınız (katlama, sıcak suda
bekletme, asitle muamele gibi).
 Tohumların ekileceği ortamı hazırlayınız.
 Çelikle üretilmeye uygunsa 10-30 cm’lik
 Açık tohumlu bitkilerden seçtiğiniz
çelikleri alınız.
bir tanesinin planladığınız üretim
 Çeliklerin altta kalan kısmındaki yaprakları
faaliyetine göre yetiştirme yöntemini
temizleyiniz.
belirleyiniz ve üretim ortamını
 Çelikler için yaralama işlemi uygulamak
hazırlayınız.
gerekiyorsa uygulayınız.
 Yaralanmış çeliklere hormon uygulayınız.
 Çeliklerin dikileceği ortamı hazırlayınız.
 Aşıyla üretim yapacaksanız uygun anaç
belirleyiniz.
 Anaçları aşı için hazır hâle getiriniz.
 Uygun aşı yöntemini belirleyiniz.
 Belirlediğiniz aşı yöntemine uygun kalemler
hazırlayınız.
 Üretim yönteminize uygun harç hazırlayınız.
 Hazırladığınız harcı viyollere ya da üretim
sehpasına doldurunuz.
 Açık tohumlu bitkilerden seçtiğiniz  Tohumla üretim yapacaksanız tohumları harç
bir tanesinin belirlediğiniz yöntem
içine ekiniz.
ve uygun ortamda üretimini yapınız.  Çelikle üretim yapacaksanız çelikleri harç
içine dikiniz.
 Ekim ve dikim sonrası sulamanızı yapınız.
 Tohum ve çeliklerin gelişimlerini takip ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Tohum

kabuğunu

yumuşatmak,

dinlenme

hâlindeki

embriyoları

çimlenme

olgunluğuna getirmek amacıyla yapılan bu işleme ………………… denir.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İğne yapraklı bitki çeliklerinin köklenmesinde en iyi sonuçlar, çeliklerin
…………………….. sonundan ………………. sonuna kadar geçen sürede
alınmasıyla gerçekleşir.
Açık tohumlu ağaç ve ağaççıklardan alınan odun çelikleri ………………….. cm
boyunda kesilir ve köklenme ortamına dikilir.
İbrelilerde basit ve başarılı kalem aşısı yöntemlerden olan ……………….ve
……………aşı, en yaygın kullanımı olan yöntemlerdir.
İyi bir yetişme ortamı; içinde bol su bulunduran, iyi havalanan ve besin elementlerini
bulunduran ………………. karışımlarıdır.
Açık tohumlu bitkilerde aşı üretimi çelikle üretimi ………… olan ve gerçek
bağlamayan bitkiler için önemlidir.
Yeni birey elde etmek amacıyla bitkilerden kesilen beden parçalarına ………… denir.
Üretimde farklı harç karışımları kullanıldığında …………………… ihtiyaç azalır.
Tomurcuk uyanması yeni başlayan …………….. hiç bekletilmeden aşılanması
gerekir.
Aşılama işlemi, ……………….
az kontrol edilebildiği bir sera ortamında
gerçekleştirilmelidir.

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 “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Ardıç çelikleri temin ederek serada ya da uygun bir bahçede üretimini yapınız.


Ardıç üretimi

Malzemeler
o
Viyol
o
Harç
o
Ardıç çelikleri
o
Sulama ekipmanları
o
Hastalık ve zararlılardan koruyucu ilaçlar

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Ardıç için uygun harç hazırladınız mı?

2

Viyollere harcı doldurdunuz mu?

3

Ardıç bitkisinden uygun çelikler aldınız mı?

4

Aldığınız çelikleri dikim için hazırladınız mı?

5

Harç doldurduğunuz viyollere çelikleri diktiniz mi?

6

Dikim sonrası sulama yaptınız mı?

7

İlk filizleri gözlemlediniz mi?

8

Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?

9

Toprak havasını sağladınız mı?

10

Evet Hayır

Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME KAZANIMI

İklim, toprak ve tür özelliklerine uygun olarak açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların
bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki açık alanlar ve parklarda bulunan açık tohumlu bitkileri
inceleyiniz.
Bu bitkilerin bakımlarının ne zaman ve nasıl yapıldığını öğreniniz.
Bulunduğunuz yerin bağlı bulunduğu belediyenin Park ve Bahçeler
Müdürlüğünden açık tohumlu bitkilerin bakımlarıyla ilgili bilgi edininiz.

3. AÇIK TOHUMLU AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN
BAKIM İŞLEMLERİ
3.1. Açık Tohumlu Bitkilerin Ekolojik İstekleri


Yalancı sago palmiyesi (Cycas / sikas)

Yarı gölge ortamlardan hoşlanır. Büyüme dönemlerinde fazla su istese de genelde az
suyla yetinir.


Çin mabet ağacı (Ginkgo biloba / ginko biloba)

Toprak ve ekolojik istekleri bakımından oldukça kanaatkâr bir bitkidir. Nemli, derin,
kumlu, killi, balçık topraklarda dahi yaşamaktadır. Fakir, kuru kireçli topraklarda da
yetişmektedir. Aşırı donlardan zarar görür. Ilıman deniz iklimini sever. Aşırı güneşten
etkilenmez. Işığı ve aydınlığı sever.
Deniz ya da ılıman iklimlerde güneşli–yarı gölge yerlerden hoşlanır. Soğuk iklim
koşullarına dayanıklı olduğu gibi toprak istekleri yönünden çok seçici değildir. İyi gelişmesi
için serbest bulundurulması gerekir.


Ladin (Picea / piseya)

Ladin bitkisi değişik formlarına göre gölge veya ışıkta yetişebilir. Nispi nemi yüksek
ve serin yerlerde iyi gelişir. Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilmesi önerilmez. Kökleri
yüzlek olduğundan kuvvetli rüzgârlardan ve kurak mevsimlerden zarar görür. Bol güneşli
ortamları sever.
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Toprak istekleri bakımından fazla seçici değildir. Çok fakir ve kuru olmayan yerlerde
yetişebilir. Ancak iyi süzülen, nemli, derin ve hafif asit özellikli topraklarda iyi gelişme
gösterir. Kireçli toprakları sevmez. Kökleri yüzlek olduğundan toprağın derin tabakalarının
iyi olmasına gerek yoktur.


Çam (Pinus / pinus)

Çamlar, çok sert kuzey iklimlerinden tropik iklimlere kadar pek çok farklı iklimlerde
yetişebilir. Birkaç türün dışında bol güneşli, aydınlık ve havadar ortamlarda yetiştirilmeleri
uygundur. Derine inen kazık kök sistemine sahiptir ve bu nedenle kuvvetli rüzgârlardan,
uzun süren kuraklıklardan zarar görmez.
Toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Her türlü toprakta hatta taşlık, kayalık
yerlerde ve meyilli yamaçlarda yetiştirilebilir. Ancak taban suyunun yüksek olduğu yerlerde
yetişmez. Bu yüzden böyle yerlerde drenaj çalışması yapıldıktan sonra yetiştirilmelidir.


Göknar (Abies / abiyes)

Göknarlar bazı türleri hariç genellikle yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Hava nispi
neminin yüksek, yaz aylarının yağışlı ve serin olmasını ister. Kök sistemi kuvvetli olduğu
için güçlü rüzgârlara karşı dayanıklıdır. Sıcak yazlara maruz kalan bölgeler için uygun
değildir. Sadece kokulu göknar türü kuraklığa dayanabilir.
Nemli ve verimli orman topraklarını tercih eder. Ancak nemli, kumlu veya killi
topraklarda da iyi gelişir. Hafif asit veya nötr, iyi süzülen derin topraklardan hoşlanır. Kireçli
toprakları sevmez. Ak göknar, Yunanistan göknarı, Endülüs göknarı ve Toros göknarı türleri
kireçli topraklarda yetişebilir.


Ardıç (Juniperus / yuniperus)

Ardıçlar bol ışıklı yerlerden hoşlanır. Bazı türler gölgeye dayanıklıdır. Nispi nem
düşük değilse güzel gelişir. Farklı türlerin farklı toprak istekleri vardır. Ardıçlar süzek,
kumlu nemli ve organik maddece zengin topraklarda iyi gelişir. Kireçli topraklarda da
gelişimleri iyidir. Soğuğa karşı dayanıklıdır. Baca dumanı ve zehirli gazlara karşı da
dayanıklıdır.


Porsuk (Taxus / taksus)

Gölge ve yarı gölge ortamları sever. Hemen her toprağa uyum gösterseler de besin
maddece zengin topraklardan hoşlanır. Ortam devamlı kurak olmamak şartı ile kirece karşı
da dayanıklıdır. Yüksek hava nispi nemi ister.
Besin maddesince zengin, kuru asidik topraklarda yetişebilmektedir. Dona
dayanıklıdır. Yüksek hava nispi nemi ister. Bol aydınlık yerlerde yetişir.
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Servi (Cupressus / kupresus)

Cupressuslar orta derecede ışık ister. Toprak ve hava nemi bakımından seçici değildir.
Toprak isteği bakımından seçici değildirler. Gevşek, kumlu, kireçli topraklarda güzel yetişir.
Soğuk iklimlere karşı hassastır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde rahatlıkla yetişmekte olup
Marmara Bölgesi’nin bir kısmında yetişmektedir.


Mazı (Thuja / tujya)

Ilıman iklim bölgelerinin bitkisi olan mazılar ülkemizin pek çok yöresinde rahatlıkla
yetiştirilebilir. Ancak sert rüzgârlardan korunabilecek yerlere dikilmelidir. Mazılar güneşli
yerleri sevmekle beraber yarı gölge yerleri de tercih ederler. Hava nispi nem oranı
bakımından seçici değildirler.
Toprak istekleri bakımından seçici değildirler. Kumlu veya killi topraklarda
yetişebilir. Kireçli toprakları sever.

3.2. Açık Tohumlu Bitkilerde Bakım İşlemleri
3.2.1. Açık Tohumlu Bitkilerde Sulama
Sulama, bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla
karşılanamayan suyun zamanında, bitkinin istediği miktarda ve uygun biçimde toprağa
verilmesine sulama denir.
Bitki hücreleri içerisinde meydana gelen bütün kimyasal reaksiyonlar için su
kullanılır. Su, bitki hücresinde meydana gelen tüm hayati olaylara doğrudan ve dolaylı
olarak katılmaktadır. Fotosentez olayı, hücre bölünmesi, hücrede canlılığı sağlayan
birimlerin normal durumunu koruması fotosentez için gerekli ham maddelerin erir hâle
geçmeleri ve daha birçok hayati olay suya bağlıdır.
Toprak çözeltisinde bulunan besin maddeleri çözelti ile birlikte hareket etmekte ve
bitki kökleri tarafından kullanılanların yerini almaktadır.
Nemli toprakta gelişen köklerin besin elementlerinden yararlanmaları kuru toprakta
gelişen köklere oranla daha fazladır. Çünkü nemli toprakta gelişen kök daha yaygın ve daha
fazladır. Böylece su, kök gelişimini artırarak bitkilerce su alımını da artırmış olur.
Bitkilerde tepe ve kök gelişimi için toprak nemi mutlak gereklidir. Bitki kökleri nemli
topraklarda nemli düzeyde gelişme gösterir. Kök gelişimi daha çok toprağın nemli
kısımlarında yoğunlaşır. Değişik gübrelerle toprağa ilave edilen besin maddelerinin
çözünürlükleri, bitkilere elverişli formlara dönüşmeleri, bitki kök bölgelerine ulaşmaları ve
bitkiler tarafından alınarak özümlenmeleri toprak suyu ile ilgilidir.
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Anlaşılacağı gibi, su ve gübre birbirini tamamlayan iki faktör olup biri olmaksızın biri
işlevini tam olarak yapamaz. Su, sınırlayıcı bir faktör olduğunda, uygulanan gübreye karşı
bitki gelişimi istenen düzeyde olmaz. Yeterli miktarda su, ortamda bulundurulursa
gübrelemeye karşı verim artışı daha belirgin olur.
Açık tohumlulardan Picea (ladin) gibi bazı ağaçlarda, ana kök hiç gelişmez ve yan
kökler toprak yüzeyine yakın uzama yapar. Bu kök tipine yayvan kök denmektedir. Bazı
ağaçlarda ana kök çok gelişmiş ve derine giden ve “kazık kök” olarak adlandırılan bir yapı
oluşturmuşlardır. Örneğin Pinus (çam) ve göknarda (Abies) kök sistemi kazık kök
şeklindedir. Normal toprak koşullarında kazık kök oluşturan bu ağaçlar, sığ veya altta çok
sert bir kil tabakasının olduğu topraklarda, kazık kök yapısından uzaklaşmaktadır.
Ağaç türlerinin genetik yapılarına özgü olan bu kök sistemi oluşturma özelliği, dış
faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir. Kök sistemi oluşmasında toprak derinliği, toprak
tipi ve su durumu en önemli faktörlerdir. Kazık kök yapan ağaçlar, genellikle kumlu-balçıklı
ve derin topraklarda bu özelliklerini yansıtırlarken sığ ve ağır killi topraklarda, kazık kök
yapamaz. Doğada kök sistemlerini tam olarak görmek pek mümkün değildir.
Ağaç tohumlarının çimlenmesinden sonra ilk önce kök oluşmakta, kök toprağa
tutunup su ve mineral maddeleri almaya başladığında da gövde kısmı uzamaya
başlamaktadır. Kazık kök yapan ağaçlardan çamlar, fideciğin ilk yılında, toprak koşulları iyi
ise bir metreye kadar boy yapmaktadır. Kızılçam ağaçlarında, toprak üstü kısmı (sak) 10-15
cm iken toprak altı kısmında kök boyunun 80-100 cm olduğu, arazi çalışmalarında
gözlemlenmiştir.
Ülkemizde de yetişmekte olan ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan açık tohumlu
bitkilerden bazılarının su istekleri aşağıda açıklanmıştır.


Yalancı sago palmiyeleri (Cycas)

Su ihtiyacı fazla olmayan açık tohumlulardandır. Az sulamadan hoşlanır. Yarı gölge
ortamları tercih eder.
Yarı gölge şartlardan hoşlanır. Büyüme dönemlerinde fazla su isteseler de genelde az
su verilmelidir.


Çin mabet ağacı (Ginkgo biloba)

Toprak ve ekolojik istekleri bakımından oldukça kanaatkâr bir bitkidir. Nemli, derin,
kumlu, killi, balçık topraklarda dahi yaşamaktadır. Fakir, kuru kireçli topraklarda da
yetişmektedir. Aşırı donlardan zarar görür. Ilıman deniz iklimini sever. Aşırı güneşten
etkilenmez. Işığı ve aydınlığı sever. Su ihtiyacı açısından kanaatkârdır. Çok sıcaklar dışında
özel bir sulamaya ihtiyaç duymaz.
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Porsuklar (Taxus L.)

Gölge ve yarı gölge ortamları sever. Hemen her toprağa uyum gösterseler de besin
maddece zengin topraklardan hoşlanır. Ayrıca kuru ve asidik topraklarda da yetişebilir. Bu
yüzden aşırı bir sulamaya ihtiyaç duymaz. Ortam devamlı kurak olmamak şartı ile kirece
karşı da dayanıklıdır. Yüksek hava nispi nemi ister.


Göknar (Abies)

Nemli ve verimli, az kumlu veya killi topraklarda iyi gelişir. Kireçli topraklardan
hoşlanmaz. Nispi nemi yüksek, yaz ayları yağışlı ve serin geçen yerlerde iyi gelişme gösterir.
İyi gelişebilmesi için yüksek nispi nemli ve ılıman deniz iklimi, derin ve kumlu toprak
ister. Kara ikliminde ve kurak yerlerde iyi gelişemez. Genç dönemlerinde ilkbahar
donlarından etkilenir. Tam bir gölge ağacıdır. Rüzgâra dayanıklıdır.


Ladin (Picea)

Değişik formlarına göre gölge veya ışıkta yetişebilir. Nispi nemi yüksek ve serin
yerlerde iyi gelişir. Toprak isteklerince çok fakir ve kuru olmayan yerlerde yetişebilir.
Kökleri yüzeyseldir. Bu nedenle kuvvetli rüzgârlardan ve kurak mevsimlerden zarar
görürler.
Yetişme dönemlerinin başlarında ve yer değişikliği yapıldığında bol su ister. Yüzeysel
köklerinin toprağa tutunup gelişebilmesi için sulama çok önemlidir.
Picea alba ve Picea pungens soğuk iklime ve dona dayanıklıdır. Çok kurak geçmediği
sürece gelişiminin ileri evrelerinde yoğun sulamaya ihtiyaç duymaz.


Çam (Pinus)

Çamlar genellikle kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Kazık kök yaparlar. Bu nedenle
de kuvvetli rüzgârlardan ve uzun süren kuraklıklardan zarar görmezler.
Toprak isteği bakımından seçici değildir. Her türlü toprakta rahatlıkla
yetişebilmektedir. Drenajı iyi topraklarda güzel yetişir. Kuru ve kumlu topraklarda gayet iyi
barınır. Bol güneşli ortamlarda yetişir. Kurak iklim koşullarında yetişebilen türleri olduğu
gibi nemli ortamları seven türleri de vardır.
Nem ve toprak isteği bakımından uyumludur. Kurak, besin maddece fakir, kumlu
topraklarda gelişebilir. Tuzlu topraklara dayanıklıdır. Güneşli yerleri sever. Deniz kıyısında
rahatlıkla yetişebilir. Büyümesi çabuktur. Donlara duyarlıdır. Ilıman ve sıcak iklimi sever.
Dona karşı dayanıklıdır. Ancak kuraklıktan etkilenir. Ilıman deniz iklimlerinden çok
karasal iklimlerde daha iyi gelişir. Işık ve yarı gölge ağacıdır. Her türlü toprakta yetişir.
Kalkerli ortamları sever. pH 4 – 6,5 olmalıdır.
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Fakir, kumlu, kireçli veya killi topraklarda kurak iklimlerde yetiştirilebilir. Güneşli
yerleri sever. Soğuk ve sert iklimlerde gelişmez. Işık isteği fazladır.


Mazı (Thuja)

Ilıman iklim bitkisidir. Nemli, kumlu, kireçli ve geçirgen toprakları sever. Thuja
orientalis, gevşek ve balçık topraklarda iyi yetişirken Thuja occidentalis daha az seçici olup
kuru topraklarda da gelişim gösterebilir.


Ardıç (Juniperus)

Süzek, kumlu nemli ve organik maddece zengin topraklarda iyi gelişir. Fakir ve kumlu
topraklardan hoşlanmaz. Gelişimlerinin ilk döneminde sulama çok önemlidir.

3.2.2. Açık Tohumlu Bitkilerde Gübreleme
Bitkiler beslenmeleri için gerekli olan elementleri temel olarak topraktan alır. Bu
nedenle yapılacak gübrelemenin yetiştirme ortamında bulunan alınabilir durumdaki bitki
besin maddelerinin miktarına göre ayarlanması gerekir. Ortamdaki besin maddesi ne kadar
az ise verilecek gübre miktarı da o kadar çok olacaktır. Bunu belirlemek için toprak
analizleri yapılır. Analiz sonuçları sınır değerleri ile karşılaştırılarak gerekli gübreleme
miktarı saptanır.
Öte yandan pH ile toprak reaksiyonu da çok önemlidir. Çünkü çeşitli pH değerleri
topraktaki bazı bitki besin maddelerinin çözünürlüklerinin artmasını veya azalmasını
sağladığından bitki gelişmesini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle toprağın
pH’ı da gübrelemede göz önüne alınmalıdır. Aşırı derecede asit veya alkali topraklara gübre
uygulanırken pH’ı istenilen düzeye getirecek önlemlerin de alınması gerekir.
Yetiştirme ortamının pH’ı bitkinin istediği pH derecesinden düşükse ya ortama
doğrudan kireç verilir veya gübrelemede fizyolojik alkali reaksiyonlu gübreler tercih edilir.
Eğer ortamın pH’ı bitkinin istediği pH derecesinin üstünde ise bu durumda ortama ya kükürt
katılır veya gübrelemede fizyolojik asit reaksiyonlu gübreler tercih edilir.
Bitkilerin besin maddesi gereksinimleri birbirinden farklıdır. Ayrıca özellikle temel
bitki besin maddesinin (N, P, K) yetiştirme ortamındaki uygun değer oranları da bitki
türlerine bağlı olarak değişir. Bitkide beslenme bozukluklarının görülmemesi için bu oranın
kesinlikle dengeli olması gerekir.
Bitkilerin uygun ve dengeli beslenip beslenmediği iki şekilde belirlenir. Bitki
analizleri ve bitki besin maddelerinin noksanlık veya fazlalıklarında ortaya çıkan belirtilerin
dikkatlice gözlenmesidir.
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Bitkilerde ortaya çıkan belirtilerin doğru olarak tanınmasında çoğu zaman güçlüklerle
karşılaşılır. Mesela aynı anda birden çok besin maddesi noksanlığı olabileceği gibi uygun
olmayan iklim ve toprak etmenleriyle hastalık etkileri de besin maddeleri noksanlıklarına
benzeyen belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu durumda doku incelemesi yapmak
gerekir. Tanımada en önemli kolaylık, bütün bitkilerde ortaya çıkan bu belirtilerin genellikle
benzer oluşlarıdır.
Açık tohumlu süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilmesi gerekli konuları şöyle
sıralayabiliriz:









Düşük konsantrasyonda ve az yapılan gübreleme, yüksek konsantrasyonda ve
birdenbire yapılan gübrelemeye daima tercih edilmelidir.
Kullanılacak gübreler hafif asit özellikte olmalıdır.
Gübrelemeden önce gübrenin verileceği ortam iyice sulanmalıdır.
Gübreleme kesinlikle doğrudan güneş altında yapılmamalıdır. Bitkilerin akşama
doğru serin havada gübrelenmesi tercih edilmelidir. Böylece rastgele yapraklara
damlayan besin eriyiğinin yanık lekeleri oluşturmasına engel olunur.
İlke olarak dinlenme döneminde gübreleme yapılmaz. Bu nedenle özellikle
ibrelilerde dinlenme dönemi uzun süren türlerde ayda bir kez düşük
konsantrasyonda gübreleme yapılabilir.
Yavaş büyüyen türlerde, gübreleme ile hızlı büyüme sonucu oluşabilecek
anormal gelişmelere engel olmak için gübre verilmemelidir.
Celosedrus gibi yaprakları alaca renkli olan bitkiler az gübre tercih eder. Aksi
hâlde çoğunda yaprak renginin yeşile döndüğü görülür.
Besin maddeleri eksikliğinin görüldüğü hâller dışında hasta bitkilere fazla gübre
verilmemelidir. Çünkü bu bitkiler besin maddelerini alamadıkları gibi genellikle
zayıf durumdaki köklere gübre olumsuz etki yapar.

3.2.3. Açık Tohumlu Bitkilerde Bitki Sağlığı Tedbirleri
Açık tohumlu bitkiler hastalık ve zararlıları açısından incelendiğinde bazı ortaklıklar
göze çarpar. Genel olarak ve sıklıkla karşılaşılan zararlıları şu şekilde sıralayabiliriz:






Yaprak biti
Kabuklu bit
Kırmızı örümcek
Yeşil kurt
Kın kanatlılar

Sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ise;





Pas hastalığı
Kara leke
Kök çürüklüğü
Külleme olarak karşımıza çıkar.
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Bu hastalık ve zararlılardan kurtulmak için yararlanılan kimyasal bileşiklere pestisit
denir. Diğer bir deyişle pestisitler, bitkilere zarar veren hastalık etmenlerini, zararlıları ve
yabancı otları öldüren kimyasal bileşiklerdir. Bir pestisitin saf olarak zararlı, hastalık
etmenleri ve yabancı otlara karşı kullanılmaları uygun değildir. Saf olarak kullanıldıklarında
bitkilere, çevreye daha fazla zararlı olur ve kullanılmaları daha güç olur.
Pestisitler, hastalık ve zararlılarla bulaşık bitkilere koruma ve tedavi amaçlı değişik
şekillerde uygulanır.


Yeşil aksam kapsaması şeklindeki uygulama

Genel olarak bitkilerin toprak üstü organlarında ortaya çıkan hastalıklara karşı
uygulanan yöntemdir. İlaçlama püskürtme, tozlama, sisleme ve yağmurlama yöntemlerinden
biriyle gerçekleşir. Çoğu fungusit ve bakterisit, koruyucu özelliğe sahip oldukları için
enfeksiyon önleyebilmesi bakımından bitki yüzeyinde her tarafı kaplayacak şekilde
uygulanması gerekir.
Bitki yüzeyinde bulunan bu ilaçlar genellikle fungal sporların çimlenmelerine olanak
vermez ya da çimlendikten sonra sporlar ölebilir. Bakterisitlerde çoğalmalarına engel
oldukları gibi ölümlerine de neden olurlar. Son zamanlarda geliştirilen sistemik ilaçlar yeşil
aksama uygulandığında kök hastalıklarını da önlemektedir.


Tohum ilaçlaması

Tohum, soğan, yumru vb. gibi çoğaltım materyallerinin ilaçlanmasına dayanır. Bu
ilaçlamanın amacı dokular üzerinde veya içinde bulunan patojenleri yok etmek veya toprakta
bulunan patojenlerin bu dokuları enfekte etmesini önlemektir. Bu uygulamayla üretim
materyalinin üzerinde veya içinde ya da topraktaki belirli hastalık etmenlerinden korunması
amaçlanır. Son yıllarda geliştirilmiş olan sistemik etkideki tohum ilaçları, bitkileri bir
döneme kadar hem toprak hem de hava kaynaklı hastalık etmenlerinden koruyabilmektedir.
Bunun için de tohum ilaçlamalarında önemli derecede artış vardır.


Toprak ilaçlaması

Topraklarda çok sayıda zararlı organizma yaşamaktadır. Topraktaki fungal, hayvansal
organizmalar ve yabancı otlara karşı değişik yöntemlerle toprak ilaçlaması yapılmaktadır.
Kara leke için sık sık kükürt veya kükürt preparatlı ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama da
ilacın bitkinin her yerine iyice dağılmasına dikkat edilmelidir. Etkili olması için açıkta
yetiştirilen bitkilerde 18–20 0C, seralarda ise 20–25 0C sıcaklık olmalıdır.
Külleme için yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılır.
İlaçlamalar bir hafta arayla yinelenir.
Kök çürüklüğünde ilaçlamalar tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması (ekimden önce,
ekimden sonra) ve fidelerin yüzeye çıkışından sonra yapılmalıdır.
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Pas hastalığında ekim öncesinde tohum ilaçlaması ve ekim sonrası yeşil aksam
ilaçlaması yapılmalıdır.
Kabuklu bitler için zararlı, bitkide görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Yaprak bitinde ise sürgünlerin %20’sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzeyinde
yaprak biti kolonileri görülmeye başlandığı zaman ilaçlamaya geçilmelidir.
Kırmızı örümceklere karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Akarların kimyasal
mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için
bahçedeki kırmızı örümcek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun saptanması
gerekir. Daha sonra uygun akarisitlerle kimyasal mücadele yapılır.
Beyazsinekler için ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek önemlidir.
Bunun için seradaki beyazsinek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun saptanması
gerekir. Beyazsineklerin kimyasal mücadelesinde göz önünde bulundurulması gereken
mücadele eşiği, “yaprak başına 5 larva+pupa”dır.

3.2.4. Açık Tohumlu Bitkilerde Budama
Açık tohumlu bitkilerde kuru budama (kuru dalların kesilmesi) yılın her mevsiminde
yapılabilir ancak yeşil budama (yaş dalların budanması) vejetasyon mevsimi dışında yani
sonbahar veya kış mevsiminde yapılmalıdır. Bu durumda vejetasyon mevsiminin başlaması
ile yara yerinin kapanması daha kolay olur, yara yüzeylerinden öz suyu ve reçine akışı en az
düzeyde gerçekleşir ayrıca mantar enfeksiyonlarının ve kabuk böceği üremelerinin önüne
geçilir.
Ardıç, şimşir, servi ve yalancı serviler bütün mevsim boyunca büyümeye devam
ettiğinden budama zamanı yıl boyunca olabilir. Bununla beraber bunlar da haziran, temmuz
aylarında (hatta ağustosa kadar) budanabilir.
Çit bitkilerinde biçimli bir çit elde etmek için mayısın ikinci yarısı, temmuz sonu ve
eylül sonu olmak üzere senede üç defa budama yapılabilir.

Resim 3.1: Açık tohumlu çalılarda şekil budaması
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İğne yapraklı ağaç türlerinin budanmaları, yaprağını döken türlere göre daha basittir.
Dikimden sonraki gelişme dönemlerinde ağaçların genel görünüşü dikkate alınır. En alttaki
dal katında yer alan dallar ile anormal gelişen dallar büyüme durumuna göre 2-3 yılda bir
budanır. Bu uygulamaya, türün olması gereken dalsız gövde yüksekliğine ulaşılana kadar
devam edilir. Daha sonraki gelişme dönemlerinde, gövde çatallanmasına yol açabilecek
dallar, ağacın genel görüntüsünü bozan anormal gelişmiş dallar, sıkışık dallar ve sürgünler,
hastalıklı ve kuru dallar düzenli olarak uzaklaştırılır.
Her dem yeşil iğne yapraklı çalılarda dikim sonrasında kuru, kırılmış ve yaralı dallar
temizlenir. Daha sonraki dönemlerde gövde ve dallarda seyrekleştirme, dengeleme, kısaltma
gibi uygulamalarla bitkinin istenen görünümü kazanması yönünde budama yapılır.

Resim 3.2: İbrelilerde şekil budaması

Hangi türden olursa olsun çalıların kuru, zarar görmüş veya hastalıklı dalları
alınmalıdır. Bu dallar, budamayla alınmayıp kuru hâlde bırakılırsa mantar ve enfeksiyonlara
yataklık yapar. Bu bölümler erken ilkbaharda yapılan budamayla alınmalıdır. Çünkü
çalılarda kar, buz ve rüzgâr kırmaları gibi kış zararları yapraklanmadan önce çok sık görülür.
Bahçe düzenlemelerinde kullanılan bitkilere bazen özel şekiller verilir. Bu amaçlı
düzenlemelerde her dem yeşil geniş ve iğne yapraklı çalı türleri kullanılır. Özel
şekillendirme için dikilen fidanlarda dikim sonrası boy ve taç sınırlandırılması yapılmaz.
Sadece olması gereken biçimden uzaklaşan dal ve sürgünler kesilir. Dipten itibaren dolgun
bir şekilde gelişmesi istenen fidanlarda ise büyüme alttan gelişecek dal ve sürgünlere
yönlendirilir. Bu amaçla dikey gelişen dallar kısaltılır. Sözü edilen budama işlemlerinin kış
sonu yapılması daha iyi sonuç verir. Böylece büyüme teşvik edilir ve bitkinin istenen şekli
alması daha hızlı gerçekleşir. Bu süreçte bitkinin şeklini bozan sürgünler düzenli olarak
kısaltılır. Bitki, istenen şekle ulaştıktan sonra yapılacak budama şeklin korunması ve
sürdürülmesine yönelik olarak devam eder.
Topiary, Latincede “süsleme amaçlı çevreyi düzenleyen bahçıvan” anlamındaki
“topiariustan” sözcüğünden türetilmiştir.
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Topiary (bitki budama sanatı), boyları budama işlemi ile kısaltılmış ya da doğal
yapıları bodur olan çalılardan heykel yaratma sanatına verilen isimdir.
Bitki budama sanatında kullanılan çalılar ve diğer bodur bitkiler, daima yeşil kalan
küçük yapraklı ya da iğne yapraklı bitkilerdir. Dal ve yaprak aralıkları sıktır ve bitişik tarzda
ve / veya kolonlar hâlinde (örneğin yukarı doğru sivrilerek) büyümeye eğilimlidir.

Resim 3.3: Ardıç bitkisi ile yapılmış bir topiary örneği

Bitki budama sanatında (topiary), kullanımı yaygın bitkiler içinde açık tohumlu
bitkiler de yer alır. Bunlar; porsuk (Taxus.), mazı (Thuja.) ve ardıçtır (Juniperus.).

3.2.5. Açık Tohumlu Bitkilerde Destekleme
İğne yapraklı ağaç türlerinin kullanılacakları araziye dikimlerinde kaplı ya da topraklı
fidanlar kullanılır. Büyük istisnalar dışında çıplak köklü fidan tipi tercih edilmez. Dikim
çukurları kök kitlesinden daha geniş ve derin açılır. Başarılı bir bitkilendirme için güvence
oluşturmak amacıyla dikim çukurlarının genel kurallara uygun şekilde fidan kap hacminin ya
da kök balyasının yaklaşık 2 katı genişlikte ve kök kitlesi derinliğinin 1,5 katı derinlikte
açılması uygundur.
Kaplı fidanların kaptan çıkarılmasında ve çukura yerleştirilmesinde kök ortamının
dağılmamasına özen gösterilmeli, dip kısımdaki yumaklaşmış kökler budanmalıdır. Topraklı
fidanlar kafes tel, jüt telis gibi örtüleri çıkarılmadan ya da dikim çukuruna konduktan sonra
açılarak dikilmeli, naylon gibi ayrışmaz özellikli malzemeler ise mutlaka çıkarılmalıdır.
Fidan materyali kök boğazı toprak yüzeyi hizasında olacak şekilde çukura yerleştirilmeli ve
çukurdan çıkan toprağa %25-35 oranında hayvan gübresi, torf ve kompost gibi organik
materyal karıştırılarak hazırlanan harçla etap etap sıkıştırılarak doldurulmalıdır. İbreli ağaç
ve ağaççıklar derin dikime karşı duyarlıdır. Bu nedenle fidanın çukura yerleştirilmesinde
derin dikimlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Son aşamada dikim çanağı oluşturularak bolca
sulanmalıdır.
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Genel olarak kaplı fidanlar her mevsim, topraklı fidanlar da çıplak köklü fidanlara
göre daha geniş bir zaman diliminde dikilebilmekle birlikte, ibrelilerde kış sonu ya da erken
ilkbahar dikimlerini tercih etmek daha uygundur. Bu zaman dilimi, hem kışın olumsuz hava
koşullarının büyük ölçüde bitmiş olması hem de ibrelilerde kök yenilenmesinin erken
ilkbaharda maksimuma ulaşması açısından dikim başarısını yükseltmektedir.
Dikim aralıkları, olgun yaştaki tepe tacı gelişimine göre belirlenmeli ancak yaprağını
döken türlere göre biraz geniş tutulmalıdır.

Şekil 3.1: İbrelilerde türlerinde dikim ve gergileme detayı

Yukarıda bahsedilen dikim işlemleri sırasında veya daha sonra ağacın rüzgâra karşı
direncini sağlamak amacıyla herekleme de yapılması gerekir. Herekleme bitkinin rüzgârın
sebep olduğu eğilmeleri ve bunun sonucu kök sisteminin zarar görmesini engellemek
amacıyla yapılır. Herekler alanda hâkim rüzgâr yönünün ters yönüne dikilir. Ancak bazı
durumlarda hatalı dikimlerden dolayı ağaç bir yöne eğilmiş olabilir. Bu durumda herekler
eğilme yönünün tersine, bitkiye dengeli bir büyüme sağlamak amacıyla dikilir.
Bağlantı elemanı olarak genellikle ip kullanılır, büyük yaşlı ağaçlarda ise çelik tel
kullanılır. Bitkiye zarar vermesini engellemek amacıyla ipler, kumaş veya çuval ile
sarıldıktan sonra bağlanmalıdır.
Her dem yeşil türler sürekli yapraklı oldukları için özellikle kış döneminde kar, rüzgâr
fırtına gibi olumsuz hava koşullarının baskısı altında kalır. Bu nedenle küçük fidan
materyalleri dışında 3’lü gergileme ile desteklenmeleri gerekir (Şekil 3.1).

3.2.6. Açık Tohumlu Bitkilerde Yabancı Ot Temizliği
Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında fidanlarla rekabete
girerek onların gelişmesini, verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler.
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Bu yabancı otlar, fidan için gerekli olan su ve besin maddelerini sömürdüğü gibi bazı
fidanlara zarar veren pek çok zararlı ve hastalık etmenine konukçuluk yapar. Aynı zamanda
fidanlık içinde nispi rutubeti yükselterek mantari hastalıkların fidanlarda etkili olmasına
neden olur.
Yabancı otların yayılışı ve kültür alanlarına yerleşmesi; temiz tohum kullanma, toprak
işleme, çapalama ve ilaçlı mücadele yöntemleriyle önlenmelidir.
Yabancı otlarla aşağıdaki yöntemlerle mücadele edilir.


Kültürel önlemler







Yabancı otların ortadan kaldırılmasındaki en etkili yöntem iyi bir toprak
işleme yapılmasıdır.
Arazi kenarlarındaki yabancı otların gelişip tohum vermeleri
önlenmelidir.
İlkbaharda ekimden önce toprak işlenmelidir. Bu işleme, kışlık tek yıllık
yabancı otları yok edebileceği gibi yüzeysel köklü çok yıllıkları da
azaltabilir.
Ekim derinliğinin iyi ayarlanması, dikimini yaptığımız bitkinin sağlıklı
gelişmesine yardımcı olabileceği gibi yabancı otlarla rekabetini de
güçlendirir.

Mekanik mücadele

Tarla ve bahçelerde çıkan yabancı otların çapa makinesi veya traktörle tarlayı sürerek
yok edilmesidir.
Bu esnada asıl bitkiye zarar vermekten kaçınılması çok önemlidir.


Kimyasal mücadele

Kültürel önlemler ile mekanik mücadele yöntemlerinin yapılmasının zorluğunda veya
yetersizliğinde uygulanan yöntemdir. Kimyasal mücadele yöntemleri uygulama zamanlarına
göre şöyle açıklanabilir.

Ekim veya dikim öncesi uygulama
Kültür bitkisinin ekiminden veya dikiminden önce yapılan uygulamadır. Kullanılacak
herbisit önce ekim veya dikim için hazırlanmış toprak yüzeyine uygulanarak toprağa
karıştırılır ve daha sonra ekim veya dikim işlemine geçilir.

Çıkış öncesi uygulama
Kültür bitkisi ve yabani otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine yapılan uygulamadır.
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Çıkış sonrası uygulama
Yabancı otlar ve kültür bitkisi çıktıktan sonra yapılan uygulamadır. Uygulama
zamanında yabancı ot ve kültür bitkisinin gelişme devresi çok önemli olup uygulama
mutlaka ilaç etiketinde önerilen devrede yapılmalıdır.

3.3. Açık Tohumlu Bitkilerin Pazara Hazırlanması
Süs bitkileri yetiştiriciliğinde fide ve fidanların yetiştirilme ve bakım işlemleri kadar
önemli olan bir diğer konu ise pazara hazırlama işlemleridir. Yetiştirilen fidanların
yetiştirilme ortamlarından kullanılacakları araziye gidene kadar geçirdikleri işlemlerin
tamamı bitkinin pazar hazırlığını ifade eder.
Bu işlemler sırasıyla;




Fidanların sökülmesi
Fidanların hendeklenmesi ya da depolanması
Fidanların nakli

İğne yapraklı ağaç türleri fidanlarının dikimlerinde kaplı ya da topraklı fidanları
kullanılır, istisnalar dışında çıplak köklü fidan tercih edilmez. Özellikle iğne yapraklı
türlerde peyzaj değeri yüksek çok sayıda form ve varyetelerin olması, fidanların
büyüklüklerine göre sınıflandırılmasını güçleştirmektedir.
Fidanlar sonbaharda gelişmenin durduğu andan itibaren ilkbaharda ağaçların
uyumasına kadar geçen durgun devre içinde sökülür.
Şiddetli soğuklarda, rüzgârlı havalarda ve toprağın donlu olduğu günlerde söküm
yapılmamalıdır. Söküm esnasında toprağın yeterince nemli ve tavında olmasına dikkat
edilmelidir. Hafif tekstürlü topraklarda fidan sökümü çok kolay olmasına rağmen ağır-killi
topraklarda söküm zor ve masraflıdır.
Fidan sökümünde dikkat edilecek önemli bir husus fidanın köklerini zedelemeden bol
saçak köklü olarak çıkarmaktır. Kökleri zarar gören fidanlar ekseriyetle tutmaz ve aynı
zamanda böyle fidanların satışı da zordur.
Fidanlarda tehlikeli hastalık veya zararlı görüldüğü ve fidanların yok edilmesinden
başka çare bulunmadığı takdirde bu fidanlar imha edilir. Hastalık ve zararlılardan temiz olup
satışında bir engel bulunmayan fidanlar demetler hâlinde bağlanarak kurşunlanıp mühürlenir.
Sökümün ardından boylara ayrılan fidanlar satış zamanına kadar hendeklenip
muhafaza edilir. Bu amaçla hazırlanan fidan hendekleme parseli, kum veya kumlu hafif
tekstürlü topraktan ibarettir.
Fidanlar ağır (killi) topraklara hendeklenmemelidir. Çünkü böyle topraklar, fazla su
tuttukları için fidanların köklerini çürütebilir. Aynı zamanda fidan dağıtımında da zorluk
verir.
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Sökülen fidanlar özel olarak hazırlanan hendeklere konulmadan evvel bazı işlemlere
tabi tutulur. Mantari hastalıklara karşı koruyucu bir tedbir olarak fidanların kökleri bordo
bulamacı gibi uygun bir dezenfektan ile muamele edilmeli, ayrıca satış zamanına kadar
mühre bağlaması ve esas dikim yerlerinde tutum oranını artırmak amacıyla da kök tuvaleti
yapılmalıdır. Anaçtan çıkmış sürgünler ile aşı noktasında tırnak kalıntısı gibi arzu edilmeyen
kısımlar alınmalıdır.
Fidan hendekleri, doğu-batı istikametinde fidanların kökleri ile birlikte boyun
noktasından 15-20 cm yukarısını da içine alabilecek genişlik ve derinlikte hazırlanır.
Fidanlar bu hendeklere dik veya yatık (meyilli) olarak hendeklenir. En uygun hendekleme
şekli yatık olanıdır. Köklerin toprakla daha iyi temas etmesi ve fidanların hendekten
çıkarılmalarının daha kolay olduğu bu sistemde fidanlar, kökleri güneye, gövdeleri ise
kuzeye doğru meyilli olarak yan yana hendeğe konur.
Hendeklemede dikkat edilecek önemli bir nokta da fidanlarda tür, çeşit, boy, yaş ve
hatta anaç karışımına müsaade edilmemesidir.
Fidanlar bu hendeklere dizildikten sonra köklerinin tamamı ile boyun noktalarından
15-20 cm yüksekliğe kadar olan gövde kısımları toprakla örtülür. Bu işlem sırasında fidanlar
hafif hafif sallanarak toprağın kökler arasına iyice girmesi sağlanır. En üst kısımdaki toprak
da iyice sıkıştırılır. Kökler arasında boşluk kalması hâlinde köklerin kuruması, küflenmesi
veya kemirgen hayvanlar tarafından tahrip edilmesi mümkündür.
Fidan hendekleme parselinde fare gibi kemirgen hayvanların zararlarından emin
olmak için muayyen yerlerde açılan deliklere uygun ilaçlar konulmalıdır.
Hendekleme esnasında köklere gelen toprağın nemli olması gerekir. Şayet toprak kuru
ise hendeklemeden sonra su dökülmesi yerinde olur.
Fidanların kökleri tür, çeşit ve anacına bağlı olarak -6 ila -7 °C’de zarar
görebileceğinden saklama ve taşıma esnasında bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
İmkânlar dâhilinde fidanların sıcaklığı (0) - (-2) °C ve %85-90 nispi nemi olan soğuk
hava depolarında muhafaza edilmeleri daha emin bir yoldur. Soğuk hava depolarında
fidanların kökleri dezenfekte edilmiş nemli hızar talaşı veya yosunlarla örtülü olarak
tutulmalı, deponun havalandırılması esnasında fidanlar hava cereyanına maruz
bırakılmamalıdır.
Uzak yerlere gönderilirken fidanların olumsuz hava şartlarından etkilenip zarar
görmelerini önlemek bakımından demetler hâlinde uygun malzemelerle sarılıp paketlenmesi
işlemine "fidanların ambalajlanması" adı verilir.
Fidanlar, fidanlıktan uygulama alanına uygun koşullarda taşınmalıdır. Taşıma
esnasında;
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Yaralanma, dal ve sürgün kırılmaları
Topraklı fidanlarda kök sistemi ile onu saran toprak kitlesi arasındaki bağın
bozulması ya da balyanın dağılması
Kaplı fidanlarda kökler ile kap ortamı arasındaki bağ ya da ilişkilerin bozulması
Çıplak köklü fidanlarda köklerin açıkta kalması ve tazeliğini yitirmeleri gibi
sakıncalarla sıkça karşılaşılmaktadır.

Fidanlar uygun hacimli taşıma araçları ile nakledilmeli ve yukarıda sıralanan hasarları
en az düzeye indirecek şekilde yüklenmelidir. Özellikle ibreli ağaç ve ağaççıklarda uzak ya
da kısa mesafeli nakillerde yüksek sıcaklık, soğuk, don ve güçlü hava akımlarının
etkilerinden zarar görmemeleri için mutlaka kapalı araçlar kullanılmalıdır. Uzak mesafeli
taşımalarda kapalı ortamdaki havasızlık ve kızışmalara karşı havalandırmalı ve soğutmalı
araçlar tercih edilmelidir.

44

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İklim, toprak ve tür özelliklerine uygun olarak açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların
bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Açık tohumlu ağaç ve ağaççıkları  Açık tohumlu ağaç ve çalıların sıcaklık isteklerini
ekolojik isteklerine göre
sıralayarak aynı sıcaklık isteği gösterenleri
sınıflandırınız.
belirleyiniz.
 Açık tohumlu ağaç ve çalıların nem isteklerini
sıralayarak aynı nem isteği gösterenleri
belirleyiniz.
 Açık tohumlu ağaç ve çalıların toprak isteklerini
sıralayarak aynı toprak isteği gösterenleri
belirleyiniz.
 Belirlediğiniz bu özelliklere göre bitkileri
gruplandırınız ve bunu bir pano oluşturarak sınıf
ya da atölyenize asınız.

 Bulunduğunuz bölgenin iklim
özelliklerine göre yetişen açık
tohumlu bir ağaç ya da ağaççık
belirleyiniz.

 Oluşturduğunuz panodan kendi bölgeniz için
uygun olan bir bitki belirleyiniz.
 Bitkinin üretimini gerçekleştiriniz ya da üretimini
daha önce gerçekleştirdiğiniz bitkinizi bakım
işlemleri gerçekleştirmek üzere seçiniz.

 Üretimini gerçekleştirdiğiniz
bitkinin bakım işlemlerini
gerçekleştiriniz.

 Seçtiğiniz bitki için uygun sulama programı
belirleyiniz.
 Seçtiğiniz bitki için uygun gübreleme programı
gerçekleştiriniz.
 Seçtiğiniz bitkiye uygun budama yapınız.
 Bitkinizi bitki sağlığı açısından değerlendirerek
gerekli tedbirleri alınız.
 Bitkinizin yabancı ot temizliği için
yapacaklarınızı planlayınız.
 Bitkinizin gelişim özelliklerine bakarak
destekleme ihtiyacını belirleyiniz.
 Gerekli görüyorsanız herekleme yapınız.
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 Üretip bakımını yaptığınız
bitkinizi pazara hazırlayınız.

 Seçtiğiniz ve bakım işlemlerini yaptığınız
bitkinizi yerinden sökünüz.
 Bulunduğunuz koşulları dikkate alarak bitkiyi
hendekleyerek ya da depolayarak nakil zamanına
kadar beklemeye alınız.
 Nakil zamanı geldiğinde uygun koşullar
yaratarak bitkinin naklini gerçekleştiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Açık tohumlu ağaç ve ağaççıklarda kullanılacak gübreler ……………. özellikte
olmalıdır.

2.

Çamlar genellikle kuvvetli bir …………. sistemine sahiptir

3.

Ladinler yetişme dönemlerinin başlarında ve yer değişikliği yapıldığında ………….
ister.

4.

Porsuklar her türlü toprağa uyum sağlayabildikleri için fazla …………………..
ihtiyaç duymaz.

5.

Pas hastalığında ekim öncesinde …………… ilaçlaması ve ekim sonrası …………….
ilaçlaması yapılmalıdır.

6.

Ardıç, şimşir, servi ve yalancı serviler bütün mevsim boyunca büyümeye devam
ettiğinden budama zamanı ……………….. olabilir.

7.

İbrelilerde ………………….. ya da …………………………… dikimlerini tercih
etmek daha uygundur.

8.

Tarla ve bahçelerde çıkan yabancı otların çapa makinesi veya traktörle tarlayı sürerek
yok edilmesine …………………………. ………………….denir.

9.

Fidanlar sonbaharda gelişmenin durduğu andan itibaren ilkbaharda ağaçların
uyumasına kadar geçen ………………………….. içinde sökülür.

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 “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Açık tohumlu ağaç ya da ağaççıklarda budama yapma
Malzemeler
o
o
o
o
o

Budama makası
Budama testeresi
Kişisel koruyucu donanım
Tırmık-kürek
El arabası

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 Budama yapacağınız bitkiyi belirlediniz mi?
2 Nasıl bir budama yapacağınıza karar verdiniz mi?
3 Kurumuş dalları keserken budama testeresini kullandınız mı?
4

Görüntüyü bozan sürgünleri budarken budama makasını kullandınız
mı?

5 Kişisel koruyucu donanım kullandınız mı?
6 Budama sonrasında yere dökülen sürgünleri tırmıkla topladınız mı?
7 Topladığınız sürgünleri el arabasıyla alandan taşıdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında açık tohumlu ağaç ve ağaççıklar için aşağıda listelenen
davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Açık tohumlu bitkileri ayırt edebiliyor musunuz?

2

Açık tohumlu ağaç ve ağaççıkları ayırt edebiliyor musunuz?

3

Açık ve kapalı tohumlu bitkileri karşılaştırabiliyor musunuz?

4

Bitkilerin peyzajda kullanımını açıklayabiliyor musunuz?

5

Açık tohumlu bitkilerde üretim ortamlarını hazırlayabiliyor

Evet Hayır

musunuz?
6

Açık tohumlu bitkilerin üretimini yapabiliyor musunuz?

7

Açık tohumlu bitkilerin ekolojik isteklerini biliyor musunuz?

8

Açık tohumlu bitkilerin uygulama ortamlarını kontrol edebiliyor
musunuz?

9

Açık tohumlu bitkilerin sulamasını yapabiliyor musunuz?

10

Açık tohumlu bitkilerin gübrelemesini yapabiliyor musunuz?

11

Açık tohumlu bitkilerin bitki sağlığı önlemlerini biliyor musunuz?

12

Açık tohumlu bitkilerde destekleme yapıyor musunuz?

13

Açık tohumlu bitkilerde yabancı ot temizliği yapıyor musunuz?

14

Açık tohumlu bitkileri pazara hazırlıyor musunuz?

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

Picea
Pinus
Juniperus
Thuja
Cycas
Taxus
Cupressus
Abies
Ginko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
Pineceae
Pinaceae
Cupressasae
Cupressasae
Cycadeceae
Taxaceae
cupressasae
Pinaceae
ginkoaceae
B
kanatlıdır
kapalı tohumlulara
sütun şeklinde
döker
7-10
çatlar
iğne-pul
vurgu
soliter
Juniperusların
kanatlıdır
kapalı tohumlulara

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

katlama
sonbahar-kış
10-30
yanaştırma
yarma
harç
çelik
gübrelemeye
kalemlerin
ortamın
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hafif asit
kök
bol su
sulamaya
yıl boyunca
kış sonu-erken ilkbahar
mekanik mücadele
durgun devre
hafif asit
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