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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Süs Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Dekoratif Yapraklı İç Mekân Bitkileri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerini 

tanıtıp üretimi, ekolojik istekleri, bakım işlemlerini yapma 

bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân 

bitkilerinin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

2. Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân 

bitkilerini tanımlayabileceksiniz. 

3. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç 

mekân bitkilerinin ekolojik isteklerini 

düzenleyebileceksiniz. 

4. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç 

mekân bitkilerinin bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygulama alanı 

Donanım: Bitkiler, üretim ortamları, üretim materyalleri, 

ölçüm aletleri, ısıtma-soğutma-ilave ışık-sisleme-karartma-

gölgeleme-havalandırma sistemleri, sulama-ilaçlama-

gübreleme sistemleri, budama-destekleme-temizlik alet 

ekipmanları, bilgisayar, projeksiyon, internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

İç mekân bitkilerinin önemi ve bu bitkilere olan talepler, modernleşen çağımızda 

giderek değer kazanmaktadır. Modernleşme ile birlikte değişen kentsel yapı, toplumsal ve 

sosyal yapıyı da değiştirmiştir. Kent yaşamında doğaya olan özlemin artması da dekoratif 

yapraklı bitkilerin kullanımını teşvik etmektedir. Evlerimizde, okullarımızda, her türlü iş 

yerlerinde (oteller, bürolar, hastaneler, alışveriş merkezleri vb.) iç mekân bitkilerinin çeşitleri 

kullanılmaktadır. 

 

İç mekân bitkileriyle yapılan tasarımda amaç; bitkileri mimari birer eleman gibi 

değerlendirerek bitkilerin çeşitli özelliklerini kullanmak koşuluyla, bitkiler için yaşanabilir 

ve insanlar için işlevsel ve estetik mekânlar düzenlemektir. 

 

İç mekân bitkilerinin içerisinde yer alan dekoratif yapraklı iç mekân bitkileri 

evlerimizde ve işyerlerinde kolaylıkla yetiştirebileceğimiz, bakımları kolay olan, 

bulundukları ortamı güzelleştirip huzur katan genellikle yeşil ve gösterişli yapraklı, çiçeksiz 

bitkilerdir. 

 

Bu modülde dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin; özelliklerini, nasıl üretildiklerini, 

ekolojik isteklerini ve bakım işlemlerini öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin özelliklerini 

açıklayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Dekoratif yapraklı iç mekân bitkileri nelerdir? Araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin özelliklerini araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin resimlerini çekerek bir albüm 

oluşturunuz. 

 

1. DEKORATİF YAPRAKLI İÇ MEKÂN BİTKİLERİ 
 

1.1. Tanımı ve Özellikleri 
 

Dekoratif yapraklı bitkiler, çiçekleri ile değil gösterişli yaprakları ile dikkat çekerler. 

Yapraklarının güzellikleri nedeni ile tercih edilen iç mekân bitkileridir. Bu bitkilerin 

bazılarının çiçekleri de vardır ancak çiçekleri ya çok küçük ya da pek dikkat çekici değildir. 

Daha çok gösterişli ve değişik formları olan yapraklarından dolayı evlerde ve iş yerlerinde 

(lokanta, büro, otel, alış veriş merkezlerinde vb.) ortamı güzelleştirmek, doğallık katmak 

amaçlı kullanılır. Dekoratif yapraklı iç mekân bitkiler, bakımı ve yetiştiriciliği oldukça 

kolay, uzun ömürlü bitkilerdir. Her mekâna uygun bir bitki çeşidi mutlaka vardır. 

 

Resim1.1: Dekoratif yapraklı bitkiler 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

3 

 

Resim 1.2: Mekânın büyüklüğüne uygun bitkiler 

 

Dekoratif yapraklı bitkileri iç mekânlarda rahatlıkla kullanabiliriz ancak bazı konulara 

dikkat etmek gerekir. Örneğin, çok küçük bir mekânda büyük bir iç mekân bitkisi 

kullanmamalıyız. Yani seçtiğimiz bitkinin büyüklüğü ile mekânın büyüklüğü orantılı 

olmalıdır. Hareket imkânını kısıtlamamalıdır. Bitkinin ilerde erişeceği büyüklük hesap 

edilmelidir. 

 

İç mekânlara yerleştirilen bitkilerin renk, şekil, ölçü ve dokuları ile mekânla uyum 

içinde olmaları gerekir. Aksi hâlde estetikten yoksun kötü görünüm oluşturarak insan 

psikolojisine olumsuz etki eder. Bu nedenle ortama estetik, doğallık ve güzellik katmaları 

sağlanmalıdır. 

 

Resim1.3: Bitkilerin renk, şekil, ölçü ve doku ile mekâna uyumu 

 

Bu tür bitkilerin bulundukları ortama renk katmaları gibi estetik özelliklerinin yanısıra 

mekânı tanımlama, farklı işlevleri birbirinden ayırma, vurgulama, maskeleme, yönlendirme 

gibi işlevlere de sahiptirler. 
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Resim1.4: Bitkilerin ortamları birbirinden ayırma amaçlı kullanılışı 

 

Dekoratif yapraklı bitkiler tozdan olumsuz etkilenirler. Bu nedenle arada sırada 

yaprakları ile birlikte bitki yıkanmalıdır. Yıkanamayan bitkiler de yumuşak süngerle 

silinmeli yaprak gözenekleri tozdan arındırılmalıdır. 

 

Resim1.5: Dekoratif yapraklı bitkiler 

 

İç mekânda kullanılan bitkiler, ortamın gürültüsünü filtre etme, akustik kontrol 

sağlama, tozu tutma, oksijen üretme, parlama ve yansımayı önleme gibi amaçlar için de 

kullanılmaktadır. 

 

Dekoratif yapraklı bitkileri kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da 

bunların çoğunun zehirli olmasıdır. Ancak bitki bütün hâlde iken zararlı değil, yaprakların 

bir şekilde kesilmesi, koparılması sonucu ortaya çıkan bitki öz suyunda bulunan bazı 

kimyasal maddeler insan sağlığına zararlı etki edebilir. Ortamda küçük çocukların veya evcil 

hayvanların bulunabileceği unutulmamalıdır. Bakım işlemleri sırasında eldiven 

kullanılmalıdır. 

 

Bitkilerle ilgili olarak bugüne kadar sadece havadaki karbondioksiti alıp dışarıya 

oksijen veririler diyebiliriz. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bitkilerin sadece 

karbondioksit değil birçok zehirli maddeyi emerek ortamı temizlediği saptanmıştır. İşte 

sentetik malzemelerden, elektrikli ev ve büro aletlerinden çıkan farkında bile olmadığımız 

uçucu maddelere karşı bitkileri kullanabiliriz. 
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Ev ve ofis içindeki dekorasyon malzemelerinde sıkça kullanılan kimyasal uçucu 

maddeler, ortama yaydıkları zehirli gazlarla sağlığımızı tehdit ediyor. Amerikan Çevre 

Koruma Ajansı'nın (EPA) yaptığı araştırmada iç ortamın dış ortama göre daha kirli olduğu 

tespit edilmiştir. Kirli havaya karşı alınabilecek tedbirler açısından ilk önerilen, iç ortamların 

düzenli olarak havalandırılmasıdır. Uzun dönemde ise ev ve ofislerde dekoratif amaçla 

yetiştirilen bitkilerden yararlanmak gerekiyor. NASA bitkiler üzerinde yaptığı bir 

araştırmada, havaya karışan zararlı kimyasallardan doğal yollarla kurtulabileceğimizi ortaya 

koymuştur. İki yıl boyunca 90 bitki üzerinde araştırma yaparak bunlardan 15'inin bu zararlı 

kimyasalları emdiğini tespit etmiştir. Bu bitkilere örnek olarak; aloe-vera, bambu, areka, 

kauçuk, benjamin, devetabanı, dracaena, barış çiçeği, paşa kılıcı, potos sarmaşığı, salon 

eğreltisi ve kurdele çiçeği verilebilir. Bu bitkilerin 24 saatte %87 oranında havadaki kiri yok 

edebildiği saptanmıştır. 

 

1.2. Çeşitleri ve Botanik Özellikleri 
 

1.2.1. Difenbahya (Dieffenbachia)  
 

Araceae (arase) familyasındandır. Güney Amerika’da doğal olarak yaşar. 30 kadar 

türü bulunur. Herdem yeşil bitkilerdir. Salonların dekoratif yapraklı vazgeçilmez 

bitkilerindendir. Yaprakları iri, sert, derimsi yapıdadır ve yeşil üzerine bol beyaz lekelidir. 

Birçok kültür formları elde edilmiştir. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde yeşil üzerine beyaz leke 

veya şeritli formları önem kazanmıştır. En önemli türleri D.maculata, D.amonena, D.bausei, 

D.exotica ve D.picta’dır. 

 

Resim1.6: Difenbahya (Dieffenbachia) 

 

1.2.2. Şeflera (Schefflera) 
 

Araliaceae familyasındandır. Tropik bölgelerde doğal olarak yaşar. Çalı ve küçük 

ağaç formunda bulunabilir. 200 kadar türü vardır. Saksı yetiştiriciliğinde en önemli türü 

“S.actinophylla”dır. Diğer bir önemli türü de “S.digitata”dır. Bunun birçok değişik kültür 

formu elde edilmiştir. Yaprakları 5-7 yaprakçıklı ve şemsiye görünümlüdür. Küçük 

bitkilerde ise 3 yaprakçıklıdır.  
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Resim 1.7: Şeflera (Schefflera) 

 

1.2.3. Benjamin Kauçuğu(Ficus Benjamina) 
 

Moraceae (morase) familyasındandır. Tropikal ve subtropikal bölgelerde doğal olarak 

yaşar. 800 civarında türü vardır. Güney illerimizde dışarıda da yetiştirilebilir. 

 

Resim 1.8: Benjamin kauçuğu 

 

Ağaç görünüşlü olması nedeniyle iç mekânların en çok kullanılan bitkilerindendir. 

Yaprakları oval biçimli, ucu sivri, canlı görünüşlü, parlak yeşil veya alacalı renklidir. Dalları 

incedir ve aşağıya doğru sarkıktır. Bulunduğu ortama uyum sağlamada zorlanan bir bitkidir. 

Ani yer değişimi, yaprak dökülmelerine sebep olur. 

 

1.2.4. Kauçuk (Ficus) 
 

Moraceae (morase) familyasındandır. Tropik ve subtropik bölgelerde yaşar. 500 

civarında türü vardır. Ağaç, ağacık ve sarılıcı formda bulunur. Büyük saksılar içinde 

yetiştirilir ve iyi bakılırsa 2-3 m’ye kadar boylanabilir. Yaprakları büyük, kalın, derimsi 

yapıdadır, ortası derin damarlıdır. Parlak koyu yeşil renktedir. Bitkinin gösterişsiz çiçekleri 

vardır ve bu çiçekler olgunlaşınca 1 cm çapında, incire benzeyen meyveler verir. Bitkinin 

toprak yüzeyinde görülen yüzlek kökleri sonbaharda malçlama yapılarak koruma altına 

alınmalıdır. 
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Resim1.9: Kauçuk 

 

Önemli türleri F.elastica, F.elastica variegata, F.ıyrata’dır. Bu türler yaprak şekilleri 

bakımından farklılık gösterir. F.elastica’nın yaprakları yeşil renkli ve ovaldir. 

F.elasticavariegata’nın yaprakları alacalıdır. F.ıyrata ise buruşuk yapraklıdır. 
 

1.2.5. Salon Çamı (Araucaria) 
 

Araucariaceae (Arokaryase) familyasındandır. Güney Amerika ve Avustralya’da 

doğal olarak yaşar. 12 kadar türü bulunur. Çok gösterişli bitkilerdir. Gövdesi düz ve dikine 

büyür. Dalları yelpaze şeklinde kat kat dizilişlidir. Yaprakları dallar üzerinde fırça gibi 

sıralanmıştır. Her yıl bir kat yaprak verir. Toz ve dumanı sevmez. Süs bitkileri yetiştiriciliği 

bakımından önemli olan türleri A.heterophylla, A.bidwilliive A.cunninghamii’dir. Ülkemizde 

Antalya civarında açıkta da yetiştirilebilir. 

 

Resim1.10: Salon çamı 

 

1.2.6. Devetabanı (Monstera) 
 

Araceae familyasındandır. Amerika’nın tropik bölgelerinde doğal olarak yetişir. 30 

kadar türü bulunur. Herdem yeşil, tırmanıcı bitkilerdir. Normal bir saksı içinde 

yetiştirilebilir. Bitki geliştikçe boylanıp yükselir. Tepe kısmı kesilirse yanlara doğru 

büyümesi teşvik edilmiş olur. Aynı zamanda kesilen tepe kısmı çelik olarak kullanılabilir. 
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Dekoratif yaprakları için yetiştirilen devetabanları büyük salonların önemli 

bitkilerindendir. Yaprakları büyük, parçalı, delikli derimsi yapıda ve koyu yeşildir. Yaprak 

sapları uzundur. Gövdesi kuvvetli ve odunsudur. Önemli türleri M.deliciosa, 

M.D.borsigiana, M.acuminata, M.obliqua ve M.pertusa’dır. 

 

Resim1.11: Devetabanı 

 

1.2.7. Aralya (Aralia) 
 

Japonya ve Kore kökenlidir. Genellikle vatanı dışında süs bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir. Her dem yeşil bitkilerdir. Doğada 4-5 metre kadar gelişebilen bir çalıdır. 

Kalın ve etli 40-50 santimetrelik dev yapraklardan ve ince dallardan oluşur. Yaprakları uzun 

saplıdır. Yaprakları parçalı olup 7-9 dilimlidir. Yaprakların kenarları hafif dişli, önce 

kahverengi ve hafif tüylü, sonraları parlak yeşil renktedir. 

 

Resim 1.12: Aralya 

 

1.2.8. Kaladyum–Melek Kanadı-(Caladium) 
 

Ana vatanı Güney Amerika’nın tropikal bölgeleridir. CaladiumAraceae 

familyasındandır. Her kış, 3 ay süren bir dinlenme dönemi geçirmesi gerekir. Bu süre içinde 

karanlıkta tutulmalı ve sulanmamalıdır. Su altında 1-2 ay kadar yaşayabilir.  
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Caladiumun kalp şeklindeki yapraklarının boyu 15-60 cm arasında değişmektedir. Bu 

yapraklar kalkan şeklinde, ince saplı, düzensiz, yeşil üzerine beyaz, kırmızı etrafı yeşil 

çerçeveli, kırmızı lekeli veya benekli, çok gösterişli bitkilerdir. 

 

Resim 1.13: Kaladyum (Melek kanadı) çeşitleri 

 

1.2.9. Kroton (Codiaeum) 
 

Anavatanı Doğu Hindistan, Malezya, Pasifik Adaları’dır. Tipik bir tropikal bitkidir. 

Genelde yaprakları için yetiştirilen çalı formunda bitkilerdir. 60-120 cm boylanabilir. 

Anavatanında küçük ağaççıklar da oluşturabilmektedir. Çiçek açan türleri de vardır ancak 

çiçekleri önemsizdir. Oldukça dekoratif çok değişik renk ve şekillerde yapraklara sahiptir. 

Yapraklar yeşil ile birlikte sarıdan kırmızıya, alacaya kadar (sarı, turuncu, koyu kırmızı, 

pembe, krem rengi lekeli ve şeritli) değişen renklerde geniş veya dar çok çeşitli büyüklük ve 

şekiller gösterir. Türlere göre yaprakların renkleri, şekil ve büyüklükleri değişir. Yapraklar 

köşemsi yapıda, mızrak şeklinde, geniş loplu veya dar olabilir. Yapraklar genelde bir gövde 

üzerinde gelişebilir. Genç dönemlerinde yeşil renkli olan yapraklar olgunluğa eriştikten 

sonra değişik renkler almaktadır. 

 

 

Resim 1.14: Kroton 
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1.2.10. Aşk Merdiveni / Eğrelti Otu(Nephrolepis) 
 

Oleandraceae (Oleandrase) familyasındandır. Anavatanı Amerika’nın tropik 

bölgeleridir. Dipten başlayarak bol sürgün verir. Yaprakları yelpaze şeklindedir. İki yanlı 

tarak veya tüysü dizilişte yaprakçıklardan oluşur. Sürgünleri aşağı doğru sarkar. 30 kadar 

türü bulunur. Önemli türleri Nephrolepis biserrata, Nephrolepis cordifolia ve 

Nephrolepisexaltata (salon eğreltisi)dır. 

 

 

Resim 1.15: Aşk merdiveni(Nephrolepis)(eğrelti otu) 

 

1.2.11. Paşa Kılıcı / Peygamber Kılıcı (Sansevieria) 
 

Agavaceae (agavese) familyasındandır. Arabistan, Afrika, Doğu Hindistan ve 

Seylan’da doğal olarak yetişir. Yaprakları şerit veya kılıç şeklindedir. Koyu yeşil renklidir. 

Enine gümüşi şeritli, uzun, dar ve uçları sivridir. 60 kadar türü bulunur. En önemli türü 

S.trifasciata’dır. 

 

 

Resim 1.16: Paşa kılıcı / Peygamber kılıcı (Sansevieria) 
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1.2.12. Dua Çiçeği (Maranta) 
 

Marantaceae (marantase) familyasındandır. Tropik Amerika’da doğal olarak yetişir. 

30 kadar türü bulunur. Çok dekoratif olan yaprakları elips biçiminde, zümrüt yeşili 

rengindedir. Orta damarların her iki yanında koyu yeşil veya yeşil-kahverengi lekelidir. Süs 

bitkileri yetiştiriciliğinde kültüre alınan türü M.leuconeura’dır. 

 

Resim1.17: Dua çiçeği 

 

1.2.13. Kardeşkanı (Dracaena) 
 

Liliaceae (liliase) familyasından olup ana vatanı Asya ve Afrika’nın Tropik, Subtropik 

bölgeleridir. 50’ye yakın türü vardır. En önemli türü doğal olarak yetiştirilen Dracaena 

americana’dır. Ağaç formunda olan Dracaena (drasena) türleri fazla boylanmaz ancak geniş 

çap oluştururlar. Yapraklar şerit şeklinde, beyaz alacalı, sarı, gümüşi ve çok dekoratiftir. 

Çiçeklenen türleri de vardır.  

 

Resim1.18: Kardeşkanı ( dracaena) çeşitleri 

 

Dracaena, Yucca (yukka) ve Cordyline (kordilayn) ile birbirine benzediğinden 

karıştırılabilir. Cordyline’den kök rizomlarının olmayışı ve turuncu sarımsı kök renkleri ile 

ayrılır. Yucca’dan ise daha yumuşak olan yaprakları ile ayrılır. Aynı zamanda Yucca’nın 

yaprak uçları sivri ve batıcıdır. 
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1.2.14. Kordilin (Cordyline) 
 

Asparagaceae ( asparagase) familyasına aittir. Anavatanı Avustralya ve Endonezya 

olan iç mekân ya da dış mekân süs bitkisidir. Cordyline bitkisi çalı formundadır. Kısa gövde 

yapısına sahiptir. Kordilinin yaprakları rozet şeklinde büyür. Yaprakları uzun, kırmızı, 

pembe, sarı-beyaz veya alaca renkli, çok gösterişlidir. Bazı türler anavatanlarında 3- 8 

metreye kadar boylanabilmektedir. Çiçekleri salkım şeklinde ve beyazımsı pembe renktedir. 

Kordilin bitkisinin çiçekleri kokuludur. Haziran ayında çiçeklenir. Daha sonra küçük 

yuvarlak kırmızı veya mor yumuşak meyveler oluşturur. 

 

Resim1.19: Kordilin 

 

1.2.15. Peperomya(Peperomia) 
 

Piperaceae (piperase) familyasına aittir. Vatanı Tropik ve Subtropik Amerika’dır. 

Tabiatta 1000 türü bulunan Peperomia cinsinin başka süs bitkileri yetiştiriliciliğinde önemli 

olan türleri P.Argyreia, P.Hederifolia, P.Magnoliifolia, P.Obtusifola ve P.scandens’tir. Dik 

ya da tırmanıcı otsu veya çalılar, nadiren ağaç şeklinde olan bitkilerdir. Bazıları sukkulenttir. 

Kalp şeklinde, desenleri türlere göre çok farklılık gösteren yaprakları vardır. 

 

 

Resim1.20: Peperomya 
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1.2.16. Atatürk Çiçeği ( Euphorbia )  
 

Sütleğengiller familyasındandır. Anayurdu Meksika olan Atatürk bitkisi kış 

mevsiminde bir kısım yapraklarını döken, ama geri kalan yapraklarıyla hep yeşil kalan çalı 

formundaki bir bitkidir. Aslında saksılarda kap çiçeği olarak değerlendirilen bir bitkidir. 

Güney Ege ve Akdeniz Bölgelerimizin kıyı kesimlerinde isteklerine uygun yerlere 

dikildiğinde boyu 2-4 m’ye yükselirken çevresine 1-2,5 metre kadar yayılmaktadır. Atatürk 

çiçeğinin gövdesi sütlüdür. Özsuları zehirli olabilmektedir. Yaprakları ceviz yaprağına 

benzer, açık yeşil renktedir.  

 

Resim 1.21: Atatürk çiçeği 

 

Yaprakları iri, uzun saplı, ovalden mızrak biçimine kadar değişen biçimde basit ve 

karşılıklı dizilmiştir. Bu yapraklardan bitkinin tepesine yakın olanları kış mevsiminde 

kırmızı renk alarak iki ay kadar süreyle öyle kalır. Çiçeklenme sırasında çiçeğe yakın olan 

yapraklar değişerek renklenirler. Böyle yapraklara brakte adı verilir. Atatürk çiçeğinin 

brakteleri önemlidir. Uzun gecelerde vejetatif olan sürgün ucu çiçek formuna dönmeye 

başlar ve gövde büyümesi durur. Son iki boğum arası uzamaz. Üstteki üç yaprak tipik olarak 

brakte benzeri yapraklara döner. Üstteki üç yaprak üzerindeki uç gözler büyümeye başlar. 

Fakat hemen başka bir çiçek formuna döner. Diğer uçtaki göz büyür ve çiçeği oluşturur.  

 

Merkezi bir salkım etrafında brakte benzeri yapraklar hem de brakteler meydana 

gelinceye kadar olay devam eder. Brakteler uzun ömre sahiptir.   

 

1.2.17. Çin Herdem Yeşili(Aglaonema) 
 

Aglaonema ismi Yunanca’dan gelmektedir. Aglos: parlak; nema ise ip anlamına 

gelmektedir. Ana vatanı Çin, Filipinler ve Malezya’dır. Aglaonema hızlı gelişen oldukça 

kanaatkâr bir bitkidir. Bitkinin boyu yaklaşık olarak 20-150 cm arasında değişmektedir. 

Yaprakları; dar, uzun, mızrak şeklinde, koyu yeşil üzerine gümüşi gri lekelidir. Gençken 

yaprakları doğruca topraktan çıkar. Yaşlandıkça kısa da olsa bir sap meydana getirir. Bu 

nedenle kullanılan saksı alçak ve geniş olduğunda daha şık bir görünüm sağlanır. 
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Aglaonema bitkisinin çiçekleri her bitkide değişiklik gösterse de genel olarak çiçek 

tablası beyaz renklidir. Bazı çeşitlerinde ise altın ve gümüş benekler vardır. Çiçekler 

olgunlaşınca, kırmızı veya sarı küçük yumuşak meyveler verir. Bu bitkinin özsuyu zehirlidir. 

Özsuyu yenilirse ağız, dudak, boğaz ve dilde şişmelere neden olur. 

 

 

Resim 1.22: Aglonema 

 

1.2.18. Kaletya (Calathea) 
 

Ana vatanı Güney ve Orta Amerika, Batı Hindistan ve Brezilya’dır. Değişik form ve 

yapıdaki yaprakları, uzun ince yaprak sapları çok dekoratiftir. Calathelar gösterişli yaprakları 

için yetiştirilir. Yaprakları sanki iplikle örgülü gibi hassas yapılıdır. Calathaelar aynı 

familyadan olan Maranthalara çok benzer. Bu yüzden de karıştırılabilirler. Fakat form olarak 

rahatlıkla ayırt edilebilirler. Maranthalar yere paralel ve sarkık formda, Calathaelar ise yere 

dik büyürler. 

 

 

Resim 1.23: Kalatya 
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1.2.19. Kuşkonmaz (Asparagus) 
 

Anavatanı Batı ve Güney Afrika olan kuşkonmaz ev ve iş yerlerinde iç mekân süs 

bitkisi olarak kullanılır. Aynı zamanda aranjmanlar için kesme çiçek olarak da yetiştirilir. 

Görünürdeki yaprakları çok ince tül şeklinde, iğnemsi ve zarif olduğundan bu ismi almıştır. 

Gerçek yaprakları çok küçük ve boğumlar çevresindedir. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir. 

Meyveleri ise kırmızı ve yuvarlaktır. Yapraklar, uzun sürgünler üzerinde üçgen şekilli pul 

yaprak şeklindedir. Yapraklar kısa sürgün olarak adlandırılan ve uzun sürgünler üzerinde 

bulunan iğne şeklindeki sürgünlerden meydana gelir. 

 

 

Resim 1.24: Kuşkonmaz 

 

1.2.20. Kolyoz- Yaprak Güzeli(Coleus) 
 

Coleus (kolyoz) ana vatanı Güneydoğu Asya olan bir bitkidir. Afrika ve Asya’nın 

tropik bölgeleri, Avustralya, Doğu Hindistan, Malay Takımadaları, Filipinler`de de doğal 

olarak yetişmektedir. Genelde uzunlukları 0,5-1 m boyunda olmaktadır. Bununla birlikte 

bazı türler 2 metre yüksekliğe kadar uzayabilmektedirler. Nanegiller takımına ait birçok 

özellik taşır. Yaprakları yeşil, kırmızı bronz, beyaz, pembe sarı, siyah(çok koyu mor) 

renklerde olabilmektedirler. Renkler arasındaki tezatlık gözden kaçmamaktadır. Bitkinin 

çiçekleri yaprağın üst bölümünde sürgün uçlarında büyür, genelde oldukça küçük, mor veya 

mavi renkli olan iç mekân süs bitkilerdir. 

 

 

Resim 1.25: Kolyoz 
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1.2.21. Kurdele Çiçeği (Chlorophytum) 
 

Anavatanı Afrika ve Asya'nın tropik ve subtropik bölgeleridir. Tabiatta yaklaşık 220 

türü vardır. Agavaceae ailesine mensup bir türdür Genellikle sarkıcı formda olan türleri süs 

bitkisi olarak kullanılır. Yaprakları ince 15-75 cm uzunluğunda ve 0,5-2 cm genişliğindedir. 

Bazı türleri ilaç sektöründe kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.26: Kurdele çiçeği 

1.2.22. Japon Şemsiyesi (Cyperus) 
 

Tropik ve subtropik bölge bitkisidir. Madagaskar ana vatanıdır. Çok dekoratif 

yapraklarının olması ve bakımının kolay olması nedeniyle salon bitkisi olarak çok kullanılır. 

Yaklaşık 3-6 m kadar boylanabilir. Dipten başlayarak fazla sürgün veren bitkilerdir. 

Yaprakları sürgün uçlarında şemsiye dizilişindedir. Yapraklar ince, uzun; uç kısımları 

sivridir. Sazlık bitkisi olan Cyperuslar yayvan tepe oluşturur. Dar otsu yaprakları olan bir 

bitkidir. Sapları üçgen şeklindedir. Birçok türünün alaca yapraklısı vardır ve bunlarda çok 

dekoratiftir. Saplar üçgen şeklindedir. Sazlık bitkisi olan Cyperusların kahverengi beyaz ve 

küçük çiçekleri vardır. Ancak çiçekler gösterişsizdir ve ilkbaharda açar. Çiçekler şemsiye 

şeklinde ve küme hâlinde bulunur. Çiçekler yaprağın merkezinde yer alır. Su seven bir 

bitkidir. Salon ve sera havuzlarına konulabilir. 

 

Resim 1.27: Japon şemsiyesi 
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1.2.23. Salon Sarmaşığı (Raphydophora) 
 

Doğada 40 türü bulunan Rhaphydophora (rafidofora) (scindapsus) cinsinin başka süs 

bitkileri yetiştiriliciliğinde önemli olan kültür formu R.aurea”Marble Queen”dir. Vatanı 

Solomon Adaları’dır. İngilizcede en çok “pothos” ismiyle bilinen bu bitkinin kesin bir ismi 

yoktur. Genelde “sarmaşık veya salon sarmaşığı” diye adlandırılır. Devetabanının yakın 

akrabasıdır. Hemen her cinsinde yaprakları yeşil üstüne beyaz, krem rengi, sarı renklerde 

ebruli, kırçıllı gibi desenler oluşur, renk ve şekiller cinse göre değişir. Sarmaşık gibi kabul 

edilse de sarılıcı değildir. Her yaprakla beraber bir iki kök de çıkarır. Bunlar fazla uzamaz. 

Bitki bunları el ayak gibi kullanarak ağaçlara tırmanır. Yaprakları kalp şeklinde, uzun, sivri 

uçlu, asimetrik, parlak yeşil renkte, altın sarısı beneklidir. Gövdesi ince, sarılıcı ve sarkıcı 

formda bitkilerdir. 

 

 

Resim 1.28: Salon sarmaşığı 

 

1.2.24. Telgraf Çiçeği / Setresya(Tradescanthia) 
 

Telgraf çiçeğinin anavatanı Florida, Doğu Meksika’dır. Çok yıllık bir bitki olan 

Tradescantia’nın 71 türü bulunmaktadır. Bu bitkinin boğumlu sarkık dallı, yaprakları etli, 

uçları sivri, bazı türlerinde yaprakların alt ve üst yüzü mor ve gümüşi yolludur. Odunsu ve 

otsu karakterde olan türleri vardır. Saksı çiçekleri yetiştiriciliğinde otsu karakterde olanlar 

tercih edilmektedir. Herdem yeşil ve sarkıcı formda olan bitkinin sapları sürünücü özelliğe 

sahiptir. Bireysel ya da ağaçlandırılmış alanlarda toplu olarak yetişirler. Tradescantia 

türlerinin boyu30-60 cm arasında değişmektedir. Yaprakları uzun, ince ve 3 ile 45 cm 

uzunluğunda mızraksıdır. 
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Resim 1.29: Mor telgraf çiçeği 

 

 

Resim 1.30: Beyaz çiçekli telgraf çiçeği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin özelliklerini 

açıklayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bitkilerden yaprak örneği alınız. 

 Dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerini 

araştırabilirsiniz. 

 Araştırdığınız bitkilerden 

bulabildiklerinizden yaprak örnekleri 

toplayabilirsiniz. 

 Bitkilerin yaprak özelliklerini 

sıralayabilirsiniz. 

 Yapraklarıyla dikkat çekme sebeplerini 

sıralayabilirsiniz. 

 Yaprak örneklerini karşılaştırınız. 

 Dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerini 

özellikleri açısından birbiriyle 

karşılaştırabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Dekoratif yapraklı bitkiler, çiçekleri ile değil ………………………….. ile dikkat 

çekerler. 

 

2. İç mekânlara yerleştirilen bitkilerin ………….……, ……………..., 

………..….…..ve…………..……… ile mekânla uyum içinde olmaları gerekir. 

 

3. Dekoratif yapraklı bitkiler …………………… olumsuz etkilenirler. 

 

4. Dekoratif yapraklı bitkileri kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da 

bunların çoğunun ……………….. olmasıdır. 

 

5. yapılan bilimsel araştırmalar, bitkilerin sadece karbondioksit değil birçok zehirli 

maddeyi emerek ……………………………….. saptanmıştır. 

 

6. Difenbahya yaprakları ……..…….…, ………..….….., ……………… yapıdadır ve 

yeşil üzerine bol beyaz lekelidir. 

 

7. Şeflera yaprakları …………………………… ve şemsiye görünümlüdür. Küçük 

bitkilerde ise 3 yaprakçıklıdır. 

 

8. ……………………. bulunduğu ortama uyum sağlamada zorlanan bir bitkidir. Ani yer 

değişimi, yaprak dökülmelerine sebep olur. 

 

9. ……………………Tropik ve suptropik bölgelerde yaşar. 500 civarında türü vardır. 

Ağaç, ağacık ve sarılıcı formda bulunur. 

 

10. Salon çamı Araucariaceae (Arokarya) familyasındandır. …….................... ve 

………………. da doğal olarak yaşar. 12 kadar türü bulunur. 

 

11. Arokaryalar çok gösterişli bitkilerdir. Gövdesi düz ve dikine büyür. Dalları 

………………… şeklinde kat kat dizilişlidir. 

 

12. Deve tabanının yaprakları ………….……., ……..…………., ………….….derimsi 

yapıda ve koyu yeşildir. Yaprak sapları uzundur. 

 

13. Kalatya her kış ………………………………….bir dinlenme dönemi geçirmesi 

gerekir. Bu süre içinde karanlıkta tutulmalı ve sulanmamalıdır. 

 

14. Krotonun Anavatanı ………………….., ………..…….., ………………….’dır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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15. Paşa kılıcının yaprakları ………….…....veya …………… şeklindedir. 

 

16. ……………….bitkisinin  özsuyu zehirlidir. Özsuyu yenilirse ağız, dudak, boğaz ve 

dilde şişmelere neden olur. 

 

17. Japon şemsiyesinin anavatanı………………………….dır. Yaklaşık …-….m kadar 

boylanabilir. 

 

18. ………………………………..bitkisi sarmaşık gibi kabul edilse de sarılıcı değildir. 

Her yaprakla beraber bir iki kök de çıkarır. Bunlar fazla uzamaz. Bitki bunları el ayak 

gibi kullanarak ağaçlara tırmanır. 

 

19. Mor telgraf çiçeği- setrelya boğumlu, sarkık dallı, yaprakları etli, uçları sivri, bazı 

türlerinde yaprakların alt ve üst yüzü ……..……… ve ............... yolludur. 

 

20. ……………….… yere paralel ve sarkık formda, …………………… ise yere dik 

büyürler. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin üretimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizdeki dekoratif yapraklı bitkilerin üretimini yapan işletmeleri araştırıp 

geziniz. 

 Yetiştirilmeleri ile ilgili çevrenizden bilgi edininiz. 

 Dekoratif yapraklı bitki tohumu, çeliği vs edininiz. 

 Dekoratif yapraklı bitki üretim ortamını hazırlayınız. 

 Dekoratif yapraklı bitki yetiştiriniz. 

 

2. DEKORATİF YAPRAKLI BİTKİLERİN ÜRETİMİ 
 

2.1. Difenbahya (Dieffenbachia) Üretimi 
 

Üretimi tepe ve gövde çelikleri ile olur.  

 

Tepe çelikleri ile üretimde; uç sürgünleri, 7,5 cm gövde bulunacak şekilde nisan-

haziran ayları arasında kesilir. Hacim olarak eşit miktarlardaki torf ve kum karışımında 

köklendirilir. Buharlaşma yüzeyini azaltmak için yapraklar rafya ile rulo hâlinde bağlanır. 

Ortam sıcaklığı 21-24 ºC olmalıdır. Yapraklara sık sık su püskürtülür. Bu şartlarda çelikler 

2-3 hafta içinde köklenir. 

 

Gövde çelikleri ile üretimde; çelikler, aralık-ocak ayları arasında ve 5 cm uzunluğunda 

kesilir. Kesim yerlerine odun kömürü tozu sürülür. Köklendirme yastıklarında köklendirilir. 

Köklendirme yastıklarına dikim göz yukarı bakacak şekilde, yatay olarak ve yarısı harç 

içinde batırılmak suretiyle yapılır. Ortam sıcaklığı 28-30 ºC olmalıdır. Bu şartlarda 2-3 hafta 

içinde köklenme olur. Köklenen çelikler saksılara şaşırtma yapılır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim2.1:Difenbahyanın çelikle üretimi 

 

Toprağı hacim olarak eşit miktarda tınlı toprak, turba, yaprak çürüntüsü ve kumun 

karışımı ile oluşan ortam bu bitki için uygundur. 

 

2.2. Şeflera (Schefflera) Üretimi 
 

Üretilmesi tohum, çelik ve daldırma ile yapılır. 

 

Tohumlar şubat-mart aylarında ekilir. Çimlenme için gerekli sıcaklık 21-24 ºC’dir. 

Çelikler ilkbahar ve yaz aylarında pişkinleşmiş sürgünlerden alınır ve camekânlarda 

köklendirilir. 

 

Resim 2.2: Şeflerada daldırma ve çelikle üretim 

 

Toprak: Killi bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu, dişli dere kumu 

karışımı bu bitki için uygun ortamdır. 

 

2.3. Benjamin Kauçuğu (Ficus Benjamina) Üretimi 
 

Üretimi çelik ile olur.  

 

Çelikler nisan- mayıs aylarında 15 cm uzunluğunda alınır. Sıcak yastıklarda 

köklendirilir. Köklenen çelikler bir yıl sonra şaşırtma yapılabilir. 
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Resim2.3: Benjamin kauçuğunda çelikle üretim 

 

Toprak: Bahçe toprağına bir miktar yanmış ahır gübresi, bir miktar yaprak çürüntüsü, 

kik ve kaba dere kumu eklenerek bitki için gerekli ortam hazırlanır. 

 

2.4. Kauçuk (Ficus) Üretimi 
 

Üretimi çelik ve hava daldırma ile yapılır.  

 

Çelikler tepe veya gövde çeliği olarak hazırlanabilir. Tepe çelikleri ile kısa zamanda 

büyük bitki elde edilir. Çelikler ocak-şubat aylarında yan sürgünlerin uçlarından 25-35 cm 

uzunluğunda ve boğumun altından meyilli olarak kesilir. Her bir çelikte 3-4 yaprak 

bulundurulur. Çelikler kesildikten sonra bir miktar sütü akar. Dip kısmı bir bezle silindikten 

sonra torf veya harç içinde köklendirilir. 

 

Resim2.4: Kauçuk bitkisinin çelikle üretimi 

 

Gövde çelikleri odunlaşmamış dallardan hazırlanır. Çelikler yaprakla dalın birleştiği 

boğumdaki gözün altından eğimli olarak kesilir. Her bir çelikte bir göz ve bir yaprak 

bulundurulur. Yukarıda anlatıldığı gibi dip kısmı bir bezle silindikten sonra köklendirme 

yapılır. Buharlaşma yüzeyini artırmak için yaprak rulo şeklinde bağlanır. Ortam sıcaklığı 27 

ºC civarında tutulur. Sisleme yapılarak nem sağlanır. Bu şekilde 4-5 hafta içinde köklenme 

sağlanır. Köklenen çelikler hazırlanan harç içine dikilir.  

 

Hava daldırma yapmak için gövde sürgünün 50-60 cm altından yatay olarak yarıya 

kadar kesilir. Kesilen yere küçük bir tahta parçası konur. Alt ve üst kısımları yosunla 

sarılarak bağlanır. Yosun sürekli olarak nemli tutulur. Bu şekilde 6-7 hafta içinde köklenme 

gerçekleşir. Bu yöntem mayıs-temmuz ayları arasında yapılır. Köklenme olduktan sonra 

köklerin altından kesilir ve yeni bitki ana bitkiden ayrılır. Daha sonra harç içine dikim 

yapılır.  
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Toprak: Ağırlıklı olarak funda toprağı, bir miktar yaprak çürüntüsü, yanmış ahır 

gübresi ve az miktarda torfun karışımı ile oluşan toprak uygundur. 

 

2.5. Salon Çamı (Araucaria) Üretimi 
 

Üretimi tohum ve tepe çelikleri ile olur.  

 

Tohum ile üretimde, tohumlar ilkbaharda saksı veya kasalara ekilir. Ekim yapılan 

saksı veya kasalar 1-13 ºC’de muhafaza edilir. Şaşırtma yapmak için iki yıl beklemek 

gerekir. 

 

Çelik ile üretimde; çelikler, çok sert veya yumuşak olmayan sürgünlerden tepe çeliği 

olarak aralık ayında alınır. Çelikler boğumun 3-5 cm altından kesilir. Reçinesi temizlenir ve 

odun kömürü tozuna batırılır. Daha sonra hacim olarak eşit miktarlarda torf ve kum karışımı 

bulunan küçük saksılara dikim yapılır. Dikilen çelikler küçük bir kargıya bağlanarak dik 

durması sağlanır. Yan dallar da uçları yukarıya gelecek şekilde bağlanır. Çeliğin 2-3 cm’lik 

kısmı dışarıda kalacak şekilde kök boğazı torf veya at gübresi karıştırılmış yaprak çürüğü ile 

doldurulur. Bu şekilde 1 hafta süreyle 18-20 ºC’de, daha sonra 22 ºC’de muhafaza edilir. 

Üzeri cam veya plastikle örtülür. Ancak sık sık havalandırılır. Bu şartlarda çelikler 3-4 ay 

içinde köklenir. Köklenen çelikler biraz büyüyünce bir boy büyük saksıya şaşırtılır. Yan 

sürgünlerden alınan çeliklerle de yeni bitkiler elde edilebilir. Ancak bu bitkiler yana doğru 

büyürler ve bitki hiçbir zaman gerçek formunu almaz. 

 

Toprak: hacim olarak eşit miktarda torf, yaprak çürüntüsü ve kumun karışımından 

oluşan toprak harcı uygundur. 

 

2.6. Devetabanı (Monstera) Üretimi 
 

Üretimi tepe çeliği, gövde çeliği ve daldırma ile olur.  

 

Tepe çeliği ile üretimde, tepe çelikleri haziran ayında birer olgun yaprak bulunacak 

şekilde kesilir. Hacim olarak eşit miktardaki kum ve torf karışımı içinde köklendirilir. Ortam 

sıcaklığı 21-27 ºC’lerde tutulur. Bu şartlarda 3-4 hafta içinde köklenme sağlanır. 

 

Gövde çeliği ile üretimde çelikler, bütün bir yıl boyunca alınabilir. Ancak mart-nisan 

aylarında alınırsa daha iyi sonuç verir. Alınan çelikler köklendirme yastıklarında kum veya 

perlitte köklendirilir. Ortam sıcaklığı 21-27 ºC olmalıdır. Bu şartlarda 3-4 hafta içinde 

köklenme meydana gelir. Köklenen çelikler saksılara şaşırtma yapılır.  

Daldırma ile üretimde, ocak ayında sürgünlerden biri köklendirme yastığına yatırılır. 

Üzeri torf ile örtülür. Ortam sıcaklığı 21-27ºC’lerde tutulur. Bu şekilde her boğumdan kökler 

meydana gelir. Köklenme olduktan sonra boğumlar kesilerek yeni köklü bitkiler elde edilir. 

Ayrıca hava daldırma yöntemi de kullanılabilir. 

 

Toprak: Eşit oranlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu, ve dişli 

dere kumu karışımı kullanılır.  
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2.7. Aralya (Aralia) Üretimi 
 

Çelik ya da hava daldırma yöntemi ile üretimi yapılırsa da en çok kullanılan yöntem 

tohumla üretimdir. 

 

Tohumlar anaç bitkiden toplanır toplanmaz atılmalıdır. Tohumlar nisan ayında tohum 

kasasına atılmalıdır. Tohumların üzerine kapak atılmalıdır. Tohum atımı yapıldıktan sonra 

kasalar soğuk bir serada sıcaklık 10-13ºC’ demuhafaza edilmelidir. Üretimi tohumlardan 

olabileceği gibi ilkbaharda esas bitkiden kesilen uçsürgünlerinden yapılmaktadır. 

Köklendirme sırasında hormon uygulamak iyi sonuç verebilir. Köklendirme serasına alınan 

çeliklerin nemi sürekli sağlanmalıdır. 23ºC’lik bir sıcaklık köklenme için idealdir. 

Köklenmenin iyi olması için çeliklerin üzerine nemi tutabilecek bir örtü serilmelidir. 

 

Toprak: Saksı harcı,  hacim olarak eşit miktarda yaprak çürüntüsü, funda toprağı, 

yosun ve kumun karışımı ile elde edilir. 

 

2.8. Kaladyum–Melek Kanadı-(Caladium) Üretimi 
 

Caladium üretimi ayırma ve bölme yöntemiyle yapılır. 

 

Yaşlı yumrulardan bir yıl önce oluşan yan yumrular mart ayı içerisindeayrılarak küçük 

saksılara alınır.Caladium’un gövdesi patatese benzer ve her parça bir göz gibidir. Bu 

gözlerin her birinden yeni bir bitki üretilebilir. Bu yöntemde ana yumru, keskin bir bıçakla 

her parça 1-2 göz içerecek şekilde bölünerek saksılara şaşırtılır. Yavru yumruların ayrılması 

gibi, bu uygulama da en iyi şekilde mart ayında yapılır. 

 

Toprak: Saksı harcı, hacim olarak eşit miktarda yaprak çürüntüsü, funda toprağı, 

yosun ve kumun karışımı ile elde edilir. 

 

2.9. Kroton (Codiaeum) Üretimi 
 

Sürgün çelikleri ile çoğaltılır. 

 

Sürgün çelikleri şubat-mart aylarında üzerinde 6 göz bulunacak şekilde hazırlanır. Öz 

suyun akışını önlemek için kesim yerlerine odun kömürü tozu sürülebilir. 

 

Çelikler, yaprak-göz çeliği olarak da hazırlanabilir. Hazırlanan çelikler, torf-kum veya 

yaprak çürüntüsü-kum karışımına dikilir. Dikim yapılan saksıların üzeri naylon ile 

kapatılarak yeterli nem sağlanır. Ortam sıcaklığı 20-25ºC olmalıdır. Bu şartlarda 3-4 haftada 

köklenme olur. Bu süre içinde çelikler sık sık sulanarak susuz kalmaları önlenmelidir. 

Köklenen çelikler daha sonra 10-12’lik saksılara dikilir. 

 

Toprak: Topraksız karışım veya organik maddece zengin bahçe toprağı daha 

uygundur. 
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2.10. Aşk Merdiveni /Eğrelti Otu(Nephrolepis)Üretimi 
 

Spor ve ayırma ile çoğaltılır. 

 

Sporların en iyi ekim zamanı mart ayıdır. Ayırma ile üretimde genç bitkiler nisan ayı 

içinde stolonlardan ayrılarak hazırlanan saksı harçlarına dikilir. Ortamın sıcaklığı 13 ºC 

olmalıdır. 

 

Resim2.5:Eğrelti otu yapraklarında sporlar 

 

Toprak: Hacim olarak 3 kısım lifli torf, 2 kısım tınlı toprak ve bir kısım dişli kum 

karışımı bu bitki için uygun bir ortamdır. 

 

2.11. Paşa Kılıcı/ Peygamber Kılıcı (Sansevieria) Üretimi 
 

Çelik ve ayırma yöntemi ile çoğaltılır. 

 

Resim2.6:Paşa kılıcında ayırma ile üretim 

 

Çelik ile üretimde mayıs- ağustos aylarında olgunlaşmış yapraklar, 5-7,5 cm 

uzunluğunda parçalara ayrılır. Yara yerlerine odun kömürü tozu sürülerek çürümeleri 

önlenir. Çelikler yarısına kadar kum içine gömülür ve kum hafif nemli tutulur. Ortam 

sıcaklığı 22-25 ºC olmalıdır. Bu şartlarda çelikler 4-5 haftada köklenir. 
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Resim2.7: Paşa kılıcında yaprak çeliği ile üretim 

 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Kenarları sarı şeritli bitkiler 

yaprak çelikleri ile üretilirse oluşacak yeni bitki yeşil yapraklı olur. Köklenen çelikler 10-

12’lik saksılara alınır. Türün özellikleri aynen korunmak istenirse ayırma ile üretim yöntemi 

kullanılır. Bu yöntem daha çok alacalı forma uygulanır. Ana bitkinin yanındaki yavru bitki 

keskin bir bıçakla ayrılır. Yara yerlerine odun kömürü tozu serpilir. 10-12’lik saksılara 2-3 

tanesi bir arada olacak şekilde dikilir. 6-7 ayda küçük boy bir bitki elde edilebilir. 

 

Toprak: Killi bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu, dişli dere kumu 

karışımı kullanılır. 

 

2.12. Dua Çiçeği ( Maranta) Üretimi  
 

Çelik ve ayırma ile çoğaltılır. 

 

Çelik ile üretimde çelikler genç kısa sürgünlerden alınır. Çelik alma mayıs- ağustos 

aylarında yapılır. Hazırlanan çelikler eşit miktarlardaki kum ve torf karışımına dikilir. Ortam 

sıcaklığı 20-22 ºC olmalıdır. Çelikler dikildikten sonra gölgelendirme yapılır. Köklenen 

çelikler yayvan saksılara dikilir.  

 

Ayırma ile üretim saksı değiştirme sırasında yapılır. Ayırma sırasında köklerin zarar 

görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Toprak: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu ve dere kumu karışımı 

kullanılır. 

 

2.13. Kardeşkanı ( Dracaena) Üretimi 
 

Dracaenaların ( Drasena) üretimi; tohum, çelik ve hava daldırma ile yapılır. 

 

Dracaena türleri içinde tohum ile üretimi yapılan tür Dracaena draco’dur. Tohumların 

çimlenmesi için kullanılan çimlendirme ortamı funda toprağı ve dişli dere kumu karışımıdır. 

 

Çimlenen fideler 8 cm’ lik saksılara humusça zengin killi bahçe toprağı doldurularak 

dikilir.  
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Bir süre burada kalan fideler daha sonra 12x14 cm derinliğindeki saksılara alınırlar. 

 

Hava daldırma yönteminde tepe sürgünün yaklaşık 15-20 cm altında yatay yönde bir 

bilezik alınır. Alınan bu bileziğin etrafı yosun ile sarılarak ince plastik ile örtülür. Burada 

köklendikten sonra saksıya alınır. 

 

Toprak: Hacim olarak 8 kısım torf, 3 kısım yaprak çürüntüsü ve bir kısım kumun 

karışımıyla elde edilen harç kullanılır. Bir başka harç ise hacim olarak 4 kısım tınlı toprak, 2 

kısım torf, 1 kısım yaprak çürüntüsü ve bir kısım kumdan oluşan karışımdır. 

 

Resim2.8:Dracaena çeşitleri 

 

2.14. Kordilin (Cordyline) Üretimi 
 

Cordyline bitkilerinin üretimi tohum, çelik ve ayırma ile yapılır. 

 

Tohumlar herhangi bir tohum kompostuna nisan ayında ekilir. Tohumun 

çimlenebilmesi için 16–18ºC gerekir. Ancak tohumla üretimde uzun bir kültür süresine 

gereksinim vardır. Ayrıca tohumla üretim oldukça zordur. 

 

Gövde çelikleri yaşlı bitkilerin7,5 cm uzunluğunda kesilmesi ile mayıs- haziran 

aylarında hazırlanır. Alınan çelikler hacim olarak eşit miktarlardaki turba ve kum 

karışımında 18-21ºC’deköklendirilir. Çelikler ya yatay ya da dik olarak köklendirme 

ortamına alınır. Eğer çelikler yatay biçimde dikilecek olursa üzerleri toprakla örtülür. Eğer 

çelik dik olarak köklendirme ortamına alınırsa 3/2’si batırılmalıdır. Dört haftada köklenme 

başlar. Altı ay içinde de olgun bitki elde edilmiş olur. 
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Bir başka yöntem de ayırma yöntemi ile üretimdir. Kök sürgünlerinden üretim yapılır. 

Ayrılan parçalar en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır. Ayırma işlemi mart - nisan aylarında 

yapılmalıdır. Ortamın sıcaklığı 10-13 ºC olmalıdır. 

 

Toprak: Hacim olarak 2 kısım tınlı toprak, 2 kısım torf, 1 kısım yaprak çürüntüsü ve 

1 kısım kumun karışımı ile elde edilen karışım bu bitki için uygun bir ortamdır. 

 

2.15. Peperomya(Peperomia) Üretimi 
 

Bütün türlerinin üretimi çelikle olur. Çeliklerin alınması nisan- ağustos ayları arasında 

yapılır. Ortam sıcaklığı 18 ºC olmalıdır. Peperomia türlerinden P.Magnoliifolia ve 

P.Scandens gövde çelikleri ile P.Argyreia,P.Caperata ve P.Hederafolia ise yaprak çelikleri 

ile üretilir. 

 

Gövde çelikleri bitkinin taze sürgünlerinden yeşil çelik olarak alınır. Çelikler 7,5-

10cm uzunluğunda ve 2-3 yapraklı olarak hazırlanır.  

 

Anaç bitkinin bir yaprağından yeni bir bitki üretilmesi yaprak çelikleriyle gerçekleşir. 

Bu yöntemde ya sadece yaprak ayası kullanılır ya da yaprak ayası, yaprak sapı ile 

birlikte kullanılır. 

 

Gövde çelikleri 3-4, yaprak çelikleri ise 10-12 hafta içerisinde köklenir. 

 

Toprak: Hacim olarak 2 kısım tınlı toprak, 1 kısım turba,1 kısım yaprak çürüntüsü ve 

bir kısım dişli kumun karışımı ile elde edilen harç kullanılır. 

 

2.16. Atatürk Çiçeği ( Euphorbia ) 
 

Atatürk çiçeği tohum ve çelikle üretilir. Tohumla üretim daha çok dış mekân olarak 

kullanılan çeşitlerde uygulanmaktadır. Tohumlar toplanır ve soğuk katlamaya (2 – 7 
0
C) 

bırakılır. İlkbaharda tohumlar tohum kasasına atılır. Tohum kasasına konulacak kompostun 

drenajı iyi olmalıdır. Tohum atıldıktan sonra üzerine kapak atılmalıdır. Kapak olarak da daha 

çok vermikulit ve kum karışımı kullanılmaktadır. 15 – 18 0C’de çimlenme gerçekleşir. 

Çimlenme oluncaya kadar karanlık ortamda tutulmalı daha sonra aydınlık bir yere 

alınmalıdır. 

 

Atatürk bitkisi suyu iyi akıntılı (süzek), ama nemli ve organik madde içeriği zengin 

bahçe toprağında iyi gelişme gösterir. Bu bitki 2/4 funda toprağı, ¼ dere mili, ¼ elenmiş 

koyun gübresinin karışımından meydana gelen toprakları sever.  
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Resim 2.9: Euphorbia bitkisinin tohumla üretimi 

 

Toprak: John Innes saksı kompostu no:2’de iyi gelişir. Ayrıca, hacim olarak 3 kısım 

turba, 3 kısım yaprak çürüntüsü, 2 kısım tınlı toprak, 2 kısım yanmış ahır gübresi, 3 kısım 

kum ve 2 kısım perlitin karışımıyla elde edilen harç da kullanılabilir. 

 

Resim 2.10: Euphorbia çeliğinde kallus ve kök oluşumu 

 

Resim 2.11: Euphorbia çeliğinde köklenme 
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Çelikle üretimde ise ilkbaharın başında kökünden bölünerek ya da ilkbahar sonu ile 

yaz başları arasındaki dönemde bitkinin köklerine yakın bölümlerinden alınan çeliklerinin 

üretim ortamına dikimi ile çoğaltılır. Çelikler genç sürgünlerinden 7,5-10 cm uzunluğunda 

olmak üzere tepe çeliği tarzında ve nisan-mayıs aylarında alınır. Ancak bu çeliklerden 

yetişen bitkiler yılsonunda 15-20 cm uzunlukta olurlar. Eğer daha bodur bitkiler isteniyorsa 

çelikler ağustos ayında alınmalıdır. Alınan çelikler, öz suyun akmaması için odun kömürü 

tozuna batırılarak, hacim olarak eşit miktarlarda turba ve kum karışımına dikilirler. Ortam 

sıcaklığı 18-21 °C olmalıdır. Çelikler 25-30 gün içinde burada köklenerek sürmeğe başlar. 

Çeliklerin kuvvetlenmesi ve verdiği sürgünlerin dayanıklı, uzun dallı, o yıl içinde çiçek 

vermesi için, saksıları ile birlikte bahçelere çıkarılarak kuytu ve bol güneşli bir yerde gübre 

üzerine dizilir ve saksıları gübreye gömülerek sık sık sulanır. 

 

 

Resim 2.12: Euphorbia fidesi ve saksıya dikimi 

 

2.17. Çin Herdem Yeşili (Aglaonema)Üretimi 
 

Üretim; tohum, çelik ve ayırma ile yapılır. Son yıllarda üretim yöntemlerinden doku 

kültürü de kullanılmaktadır. 

 

Tohumlar herhangi bir tohum kompostuna şubat ayında ekilir ve ortam sıcaklığı16-18 

ºC tutulursa 5-10 gün içerisinde çimlenir. 

 

Çelikle üretimde; bitkinin uç ya da yan sürgünlerinden alınan yeşil çeliklerle, gözlü 

yaprak çelikleri ile üretimi yapılır. Çeliklerin en az 3- 5 yapraklı olması istenir. Çelik alma 

zamanı nisan ve mayıs ayları arasındadır. Çelikler genellikle 10- 15 cm uzunluğunda 

alınmalıdır. 5-7 yapraklı alınan çeliklerin alt yaprakları alınır. Çeliklerin daha rahat 

köklenebilmesi için çeliklere 50 ppm IBA (hormon) uygulanmalıdır. Çeliklerin köklenmesi 

için sisleme altında 20ºC’de tutulması gerekir. Çeliklerin 25- 30 gün içerisinde köklendiği 

belirlenmiştir. 

 

Toprak: Fazla miktarda dişli nehir kumu, çok az killi toprak, yaprakçürüntüsü olan 

bahçe ve funda toprağı karışımı bu bitki için uygun ortamdır. 
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2.18. Kalatya (Calathea) Üretimi 
 

Üretimi ayırma ile haziran ayı içerisinde yapılır. Bunun için rizomlu kök tacı 

bölünerek birkaç tane yaprakçık ve kök içeren parçalar büyüme kompostuna dikilir. 

Bitkilerin sıcaklığı 16-18 ºC ve orantılı nemi yüksek bir yerde muhafaza edilir. 

 

Toprak: 7 kısım turba, 7 kısım yaprak çürüntüsü,3 kısım kum ve 1 kısım yanmış ahır 

gübresinin karışımıyla elde edilen harç uygun bir ortamdır. 

 

2.19. Kuşkonmaz (Asparagus) Üretimi 
 

Üretimi tohum ve ayırma yöntemi ile yapılır. 

 

Resim2.13:Asparagusda üretim 

 

Tohumlar herhangi bir tohum kompostuna nisan ayında ekilerek 16 ºC’ de tutulur. 

 

Bitkiler, sonbahar aylarına girildiğinde toprak altında 3-4 rizom gövde (pençe) 

oluşmuş durumdadır. Rizom gövdeler ana bitkiden ayrılır. Ayrılan yeni gövdeler kışları ılık 

olan yerlerde fideliklerde, soğuk geçen yerlerde ise sökülerek fazla nemli olmayan yerlerde 

4-5ºC’de ertesi ilkbahara kadar bırakılır. 

 

Toprak: Hacim olarak 2 kısım tınlı toprağa 1 kısım turba, yaprak çürüntüsü ve kumun 

karışımı ile elde edilen harç kullanılır. 

 

2.20. Kolyoz-Yaprak Güzeli(Coleus)Üretimi  
 

Bitkisinin üretimi tohum ve çelikle yapılmaktadır. 

 

Tohum ile çoğaltma çok zor bir teknik değildir. Tohumlar ocak-mart aylarında 

ekilirler. Tohum kasalarının yüzey toprağına tohumlar dikkatlice serpilir ve hafifçe bastırılır. 

 

Tohumların kolay çimlenmesi için ortamın nemli tutulması gerekir. Ortam sıcaklığı 

20–22 ºC`de olması sağlanmalıdır. Bu tohum kasaları yarı gölge ortamlarda korunurlarsa 14-

20 gün içerisinde çimlenme meydana gelir. 

  



 

34 

 

Resim 2.14: Çoğaltılmış yaprak güzeli çeşitleri 

 

Toprak: Hafif killi, kireçsiz bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu ve 

dere kumu karışımı bu bitki için uygun bir ortamdır. 

 

2.21. Kurdele Çiçeği (Chlorophytum)Üretimi 
 

Üretimi çelik ve ayırma ile yapılır. 

 

Çelikle üretme, ana bitkiden aşağı doğru sarkan kollar üzerinde bulunan genç 

sürgünlerin nisan aylarında sap kısmından kesilerek büyüme kompostunda köklendirilmesi 

ile yapılır. 

 

Resim2.15:Kurdele çiçeğinin aşağı sarkan sürgünleri ve ayrılması 

Ayrıca yaşlı bitkilerin mart- nisan aylarında bölünmesi ile elde edilen yeni bitkilerin 

her biri içerisinde büyüme kompostu bulunan saksılara alınarak üretilir. 

 

Toprağı: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu ve dere kumunun eşit 

karışımı ile elde edilen harç bu bitki için uygundur. 

 

2.22. Japon Şemsiyesi (Cyperus) Üretimi 
 

Cyperus(siperus) bitkisinin üretimi tohum, çelik ve ayırma ile yapılır. 
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Tohumlar bahar ya da erken sonbaharda atılmalıdır. Ancak tohumları ocak-şubat 

aylarında atmak en ideal olanıdır. Tohumlar, tohum ekim kompostuna atılır. Çimlenme 

süresince ekim kasalarının sıcaklığı 25ºC, hava sıcaklığı 18-21ºC ve orantılı nem yüksek 

olmalıdır. 

 

Çelik ile üretim kolaydır. Çelik ile üretimde iki yol izlenebilir. Birinci yol, aynı yerden 

çıkan birçok yaprağı taşıyan sap 5-6 cm uzunluğunda kesilir. Yaprakları uzunluklarının 

yarısından kesilmiş bulunan çelikler, içerisinde hacim olarak eşit miktarlarda turba ve kum 

karışımı bulunan köklenme yastığına dikilirler. Köklendirme ortamı sürekli olarak nemli 

tutulmalıdır. Ortam hava sıcaklığı 18-20ºC dolayında tutulur. Çelikler 14 gün içerisinde 

köklenirler. Yeni sürgünler bir ay sonra oluşur. Bunun yanında ikinci yol ise, baş aşağı yere 

çevrilen çelikler su içerisinde konularak üretim yapılır. Böylece yeni kök oluşumu hızlı 

olmuş olur. 

 

Ayırma ile üretimde ise, yaşlı köklerin nisan ve ağustos aylarında parçalanarak, her 

parçanın küçük saksılara dikilmesi suretiyle yapılır. 

 

Toprak: Bahçe toprağı ve dişli dere kumu karışımı bir toprak ister. 

 

2.23. Salon Sarmaşığı (Raphydophora) Üretimi 
 

Salon sarmaşığı üretimi çelikle yapılır. Kullanılan çelikler genellikle tepe ve gövde 

çeliği şeklinde uygulanır. 

 

Resim2.16:Salon sarmaşığının çelikle üretimi 

Tepe çelikleri; tepe çelikleriyle üretimde, sürgün uçları mayıs- haziran aylarında alınır. 

Alınan çelikler hacim olarak eşit miktarlarda turba ve kum karışımına dikilir. Çeliklerin 

köklenmesi için en uygun sıcaklık 21-24 ºC’dir. 

 

Gövde çelikleri; tek boğum içeren gövde çelikleri ise, yine mayıs – haziran aylarında 

alınarak tepe çeliklerine olduğu gibi köklendirilir. 

 

Toprağı: Saksı harcı hacim olarak eşit miktarlarda tınlı toprak, turba, kum ve perlitin 

karışımıyla elde edilen harçlardır. Bir başka harç ise; yine hacim olarak eşit miktarlarda tınlı 

toprak, turba, yaprak çürüntüsü ve kumun karışımından oluşur. Son zamanlarda cocos ve 

cocos, perlit karışımı harçlar saksı değiştirmede kullanılmaktadır.  
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2.24. Telgraf Çiçeği / Setresya (Tradescanthia) Üretimi 
 

Setresya ayırma, çelik ve tohumla çoğaltılabilir. Üretimde en çok çelikle çoğaltma 

yöntemi kullanılır. 

 

Çelikle köklenebilen Setresya için bu çoğaltma yöntemi çok ucuz, çabuk, kolay ve 

basittir. Bu üretim için en uygun zaman nisan- eylül ayları arasında yapılanıdır. Sürgün 

uçlarından alınan 5-7,5 cm uzunluğundaki çelikler köklendirme ortamına dikilirler. Gölge bir 

yerde ve 16ºC’de 2-3 hafta içerisinde köklenirler.  Sürgünlerden alınan çelikler su dolu bir 

kapta köklendirilebilir. Köklendirilen sürgünler uygun harç dolu saksılara dikilir. Böylece 

bitki daha çabuk yerini benimser ve gelişme gösterir. 

 

 

Resim2.17:Setresyanın çelikle üretimi 

 

Toprak: Saksı harcı olarak torf, kokos ve değişik oranlarda karışımlar da 

kullanılabilir. Ayrıca karışımlarda yüksek düzeyde besin maddesi istendiğinde boynuz ve 

tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum sülfat oranları iki kat artırılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Literatüre uygun olarak dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerini tanımlayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dekoratif yapraklı iç mekân süs 

bitkilerinin üretim ortamlarını 

hazırlayınız. 

 Yetiştirmek üzere bir bitki belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz bitki için uygun ortamı 

belirleyiniz. 

 Ortamı bitki için uygun hâle getiriniz. 

 Dekoratif yapraklı iç mekân süs 

bitkilerinin üretimini yapınız. 

 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. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Difenbahya üretimi tepe ve gövde çelikleri ile olur. 

 

2. (   ) Şeflera toprağı, killi bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak kompostu, dişli 

dere kumu karışımı bu bitki için uygun ortamdır. 

 

3. (   ) Benjamin bitkisinde çelikler aralık-ocak aylarında 15 cm uzunluğunda alınır. 

 

4. (   ) Kauçuk bitkisinde üretim çelik ve hava daldırma ile yapılır.  

 

5. (   ) Salon çamı tohum ile üretimde ekim yapılan saksı veya kasalar 0 ile 5ºC’ de 

muhafaza edilir. Şaşırtma yapmak için iki yıl beklemek gerekir. 

 

6. (   ) Devetabanı bitkisinde toprak eşit oranlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, 

yaprak kompostu, ve dişli dere kumu karışımı kullanılır. 

 

7. (   ) Kaladyum bitkisi üretimi tohum ve çelikleme yöntemiyle yapılır. 

 

8. (   ) Eğrelti otu tohum ile çoğaltılır. 

 

9. (   ) Paşa kılıcı bitkisi çelik ile üretimde mayıs- ağustos aylarında olgunlaşmış 

yapraklar, 10-20 cm uzunluğunda parçalara ayrılır. 

 

10. (   ) Dracaenaların (Drasena) üretimi; tohum, çelik ve hava daldırma ile yapılır. 

 

11. (   ) Peperomya’nın bütün türlerinin üretimi çelikle olur. Çeliklerin alınması nisan - 

ağustos ayları arasında yapılır. 

 

12. (   ) Yelken çiçeği tohumla üretimde tohumlar, turba kompostun içerisine aralık ayında 

ekilir. 

 

13. (   ) Kalatya üretimi ayırma ile haziran ayı içerisinde yapılır. 

 

14. (   ) Asparagus yetişme ortamı hacim olarak 2 kısım tınlı toprağa 1 kısım turba, yaprak 

çürüntüsü ve kumun karışımı ile elde edilen harç kullanılır. 

 

15. (   ) Kolyoz bitkisinin üretimi bölme ve sporla yapılmaktadır. 

 

16. (   ) Kurdele çiçeği çelikle üretme, ana bitkiden aşağı doğru sarkan kollar üzerinde 

bulunan genç sürgünlerin nisan aylarında sap kısmından kesilerek büyüme 

kompostunda köklendirilmesi ile yapılır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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17. (   ) Japon şemsiyesi tohumla üretimde, çimlenme süresince ekim kasalarının sıcaklığı 

15 ºC, hava sıcaklığı 25-30ºC ve orantılı nem yüksek olmalıdır. 

 

18. (   ) Salon sarmaşığı üretimi çelikle yapılır. Kullanılan çelikler genellikle yan ve kök 

çeliği şeklinde uygulanır. 

 

19. (   ) Setresya üretim ortamı olarak torf, kokos ve değişik oranlarda karışımlar da 

kullanılabilir. 

 

20. (   ) Maranta çelik ve ayırma ile çoğaltılır. Çelik ile üretimde çelikler genç kısa 

sürgünlerden alınır. 

 

 

 

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 
 

 

 

Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin ekolojik 

isteklerini düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin ekolojik isteklerinedir? Araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin sıcaklık istekleri nedir? Araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin ışık istekleri nedir? Araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin nem istekleri nedir? Araştırınız. 

 

3. DEKORATİF YAPRAKLI İÇ MEKÂN BİTKİLERİNİN 

EKOLOJİK İSTEKLERİ 
 

3.1. Ekolojik İstekleri 
 

Dekoratif yapraklı bitkilerin normal gelişebilmeleri için sıcaklık, ışık ve nem gibi 

isteklerinin optimum düzeyde karşılanması gereklidir. Bu koşulların hepsini her bitki için tek 

bir ortamda sağlamak güçtür. İstekleri birbirine benzeyen bitkiler 2-3 grupta toplanarak bir 

ortama konulabilir. Buna göre ortam şartları düzenlenir. 

 

3.1.1. Işık 
 

İç mekânlarda yetiştirilen bitkilerin doğadaki gibi özümleme yapabilmeleri ve yaşayıp 

gelişebilmeleri için ışık önemli bir etmendir. Bu bitkiler çeşitlerine göre tropik kökenli 

oldukları için az ışığın bulunduğu ortamlara uyum sağlayabilir. Fakat çoğu iyi ışık 

sağlanabilen ortamlarda daha iyi yaşayıp gelişebilmektedir. Açık havadaki ışık oranına 

kıyasla iç mekânlarda ışık oranı daha azdır. Bu bitkiler gelişme dönemlerinde iyi ışık alan 

yerlerde, dinlenme döneminde az ışık olan yerlerde bulundurulabilir. Genellikle ışığın az 

olduğu durumlarda yapay ışık kullanılabilir. Güneş ışığına benzese bile yapay ışık güneş 

ışığına eşdeğer değildir. 5-6 saatlik güneş ışığının verdiğini 5-6 saat yapay ışık veremez. 

 

Bitkilerin gelişebilmeleri için günde yaklaşık 12-16 saat yapay ışıklandırma 

kullanılmalıdır. 

 

Yapay ışıklandırma yaparken nem oranına dikkat edilmelidir. Saksı altına su dolu 

kaplar konulabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim3.1: Bitkiler için yapay aydınlatma 

 

Bilhassa gösterişli yaprakları için yetiştirilen çiçeklerin çoğu tropik kökenlidir. En iyi 

11.000-33.000 lükslük ışıkta (parlak yaz günlerinde 11.000 lüks, tam bulutlu kış günlerinde 

5500 lüks) yetişirler. Bu nedenle yazın seralarda mutlaka gölgelendirme yapılmalıdır. 

Ülkemiz kuzey enlem derecesinde yer aldığından yaz günlerinin uzun bir zaman diliminde 

33000 lükslük bir ışık şiddetine sahiptir. Bu nedenle yazın kuvvetli gölgeleme yapılmalıdır. 

Sonbaharda gölgeleme kaldırılmalıdır. Işık isteği çok önemlidir. Bitkiye istediğiniz kadar iyi 

bakın, ışık yeterli değilse iyi sonuç alamazsınız. Işık şiddeti sıcaklık normal olsa dahi bitki 

gelişmelerini sınırlayıcı bir faktördür. Tropik kökenli yapraklı bitkiler çok geniş sınırlar 

içerisinde düşük ışık şiddetinde yetişebilirler. Fakat ışık şiddeti çok düşük ise büyüme 

optimum ışıktan daha yavaş olur veyapraklar koyu renk alır. Eğer ışık şiddeti çok yüksek 

olursa büyüme çabuk olur ancak yeniyapraklar küçük ve açık yeşil renkte olur. Işık 

şiddetinin düşüp yükselmesi yaprak içindeki kloroplastların yerleşmesini etkiler. 

 

 

Resim3.2: Bitkiler için yapay ışıklandırma 

 

Bitkiler seralardan ev gibi ortamlara getirildiğinde düşük ışık şiddetine uyum 

sağlamaya çalışırlar. Bunun sonucu klorofil kaybıyla beraber yaprakta dökülmeler olur. 
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Yaprak kaybı, bitki ortamdaki ışık şiddetine uyuncaya kadar devam eder. Bu dönemde 

büyüme kaydedilmez. Yeni çıkan yapraklarda daha uzun ve cılız olur. Bazı bitkilerde gövde 

ve dallar sararır. Örneğin; ficus benjamin, asparagus ve pelargonium gibi bitkiler hemen 

yapraklarını dökerler.  

 

 

Resim 3.3: Serada yapay aydınlatma 

 

İç mekânlarda tespit edilen ışık miktarı o andaki dış ışığın miktarına göre değişir. Bu 

durumda hem dışarıdaki dolu ışık entansitesi (şiddet derecesi) ve hem de o andaki iç 

mekândaki ışık entansitesi tespit edilerek oranlanır. Zira iç mekândaki doğal ışık, dıştaki 

ışığa bağımlıdır. Eğreltilerde de ışık entansitesini ve ışıklanma süresini uzatarak fotosentezi 

arttırmak, dolayısıyla gelişmeyi hızlandırmak mümkün olmaktadır. Bunun için geceleri 1 m 

yükseklikten 400 W yüksek basınçlı bir cıva lambası ile 8 m2'lik bir sahayı ışıklandırmak 

üzere yerleştirilen büyük bir grup 8 saat yapay ışık verilerek en iyi sonuç sağlanabilir. 

 

Dekoratif yapraklı bitkilerin ışık istekleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 Difenbahya: Yarı gölge veya gölge yerlerden hoşlanır. 

 Şeflera: Aydınlık yarı güneşli (doğu olmayacak) ortamları tercih eder. 

 Benjamin kauçuğu: Yarı gölge aydınlık ortamda güzel yetişir. Doğrudan 

güneş ışığı üzerine gelmemelidir. 

 Kauçuk: Aydınlık ve yarı gölge ister. 

 Salon çamı: Aydınlık yarı gölge ve hafif güneşli ortamları sever. 

 Devetabanı: Yarı gölge yada gölge ortam ister. 

 Aralya: Yarı gölge ya da gölge ortam ister. 

 Kaladyum: Yarı gölge yerleri ister. 

 Kroton: Yazın aydınlık ama doğrudan güneş görmeyen yarı gölge yerlerde 

bulundurulmalıdır. Kışın ise aydınlık ve güneşli yere konulmalıdır. Yapay 

ışıklandırma yapılması iyi olur. 

 Eğrelti: Yarı gölge ya da gölge ortam ister. Kuzeye bakan pencere kenarlarında 

bulundurulmamalıdır. 

 Paşa kılıcı: Aydınlık yarı güneşli (doğu olmayacak) ortamları tercih eder. 

Gölgede yapraklar daralır, sarı çizgili olanlarda renk solar.  
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 Maranta: Yarı gölge ya da gölge ortam ister. 

 Kardeşkanı: Alaca yapraklı türler aydınlık, yarı gölge yerleri sever. Çok 

aydınlıkta alacalar kaybolur. Marginata hava akımı olmayan aydınlık ortamları 

tercih eder. 

 Kordilin: Doğrudan doğruya güneş ışığı almayan yarı gölge yerlerde iyi gelişir. 

 Peperomya: Aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan yerler olmalıdır. 

 Yelken çiçeği: Aydınlık ve yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır. 

 Aglonema: Direkt ışıkta yetişmez. Dağıtılmış ışıkta ve gölgede iyi yetişir.  

 Kaletya: Yazın yarı gölge veya gölge, kışın ise aydınlık yerlerde 

bulundurulmalıdır. 

 Kuşkonmaz: Aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan yerleri sever. 

 Kolyoz: Aydınlık ve yarı gölge ister. Doğrudan güneş ışığı yaprak renklerini 

bozar. 

 Kurdele çiçeği: Yazın aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde, 

kışın aydınlık güneşli yerler tercih edilmelidir. 

 Japon şemsiyesi: Güneşli ve yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır. 

 Salon sarmaşığı: Yarı gölge, aydınlık, ama doğrudan güneş ışığı almayan 

yerlerde bulundurulmalıdır. Yoğun gölge yerlerde bulundurulan bitkilerin 

yapraklarındaki sarı benekler azaldığı gibi boğum araları da uzun olur. 

 Setresya: Işığı sever. Yarı gölge ve hafif güneşli ortam ister. 

 

3.1.2. Sıcaklık 
 

Yapraklı bitki türlerinin büyük bir çoğunluğunun serada yetişmesi için gerekli gece 

sıcaklığı 21ºC, gündüz sıcaklığı 24-26 ºC’dir. Bitkilerin büyük çoğunluğu 15ºC’de uzun süre 

kalabilir. Fakat bunlar çok yavaş büyür ya da hiç büyüyemez. Gece sıcaklığının 15ºC’nin 

altına nadiren düştüğü subtropik iklim bölgelerinde yapraklı bitkilerin pek çoğu dışarıda 

yetişebilir. Çok yüksek gece sıcaklığında bitkiler hafif soluk renkli olur ve taşındıklarında 

düşük sıcaklıkta yapraklar zarar görür. 

 

 

Resim3.4: Bitkiler için kullanılan ölçüm aracı 
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Resim3.5: Sıcaklık ve nem ölçüm aracı 

 

Aşırı bir şekilde alçak ve yüksek sıcaklıklar bitkinin gelişimini olumsuz etkiler ve 

hatta gelişim durabilir. Bitki cılız bir görüntüye kavuşur. Sıcaklığın termostatlarla kontrol 

edildiği kaloriferli binalarda sıcaklık bitkiler açısından çok problem yaratmaz. Genellikle bu 

binaların sıcaklığı 15-20 ºC arasındadır. Bu sıcaklık birçok yapraklı bitki için düşük olabilir. 

Bu yüzden burada büyüme yavaş gerçekleşir. Fakat bitkiye zarar gelmez. 

 

Resim 3.6: Sıcaklık ve rüzgâr ölçüm aracı 

 

Dekoratif yapraklı bitkilerin sıcaklık istekleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 Difenbahya: Gelişme döneminde 20-25ºC, kışın15-16ºC’ye gereksinim 

gösterir. 13ºC’ ye kadar dayanır. 

 Şeflera: Gelişme döneminde 15-21ºC, kışın10-13ºC’ye gereksinim gösterir. 

Sıcaklık 7ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Benjamin kauçuğu: Kışın sıcaklık 7ºC’ye kadar dayanabilen bitki aslında ılık 

ve sıcak ortamları sever. 18-24ºC idealdir. 

 Kauçuk: Kışın 16-18ºC’ye gereksinim gösterir. Sıcaklık 10ºC’nin altına 

düşmemelidir. 

 Salon çamı: Kışın en uygun sıcaklık 10-16ºC dolayındadır. Ancak sıcaklık 

5ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Devetabanı: Kışın en uygun sıcaklık 18ºC dolayındadır. 

 Aralya: Yazın normal oda sıcaklığı 18-20ºC uygundur. Kışın daha düşük 

sıcaklık (5-10ºC) ister. Ancak sıcaklık 4ºC’nin altına inmemelidir. 

 Kaladyum: Gündüz 21-24ºC, gece ise 18 ºC yetiştirilmeleri için uygundur. 

Ortam ısısının 13ºC den aşağı olmamasına çok dikkat edilmelidir.  
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 Kroton: Gelişme döneminde 21ºC’nin üzerinde, kışın16-18ºC’ ye gereksinim 

gösterir. Kısa bir süre10-13ºC’ye dayanır. 

 Eğrelti: Kışın 14-16ºC’ye gereksinim gösterir. Sıcaklık 10ºC’nin altına 

düşmemelidir. 

 Paşa kılıcı: Kışın en az 10ºC’ye gereksinim gösterir. 

 Maranta: Kışın en az 14-15ºC’ye gereksinim gösterir. 

 Kardeşkanı: Gelişme döneminde 22-24ºC, kışın12-15ºC’ye gereksinim 

gösterir. Sıcaklık 10ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Kordilin: Gelişme döneminde 18-24ºC, kışın15-18ºC’ye gereksinim gösterir. 

Sıcaklık 10ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Peperomya: Kışın 7-10ºC, yazın ise 16-24ºC uygundur. 

 Yelken çiçeği: Gelişme döneminde 18-20ºC, kışın 15 ºC’ye gereksinim 

gösterir. 

 Aglonema: Ilıman iklim bitkisidir. Soğuk ortamlarda gelişim engellenir ve 

yavaşlar. Yazın 21- 25ºC, kışın 18 ºC’nin altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir. 

13ºC’nin altında bitki zarar görür. 

 Kaletya: Gelişme döneminde 23ºC, kışın 13-16ºC’ye gereksinim gösterir. 

Sıcaklık 10ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Kuşkonmaz: Kış aylarında en az 7ºC sıcaklık ister. Bu sıcaklığın altına 

düşmemelidir. 

 Kolyoz: Genç bitkiler, kışın en az10 ºC, yaşlı bitkiler ise, 15 ºC sıcaklık ister.  

 Kurdele çiçeği: Kış aylarında en az 7ºC sıcaklık ister. 

 Japon şemsiyesi: Kış aylarında en az 10ºC sıcaklık ister. 

 Salon sarmaşığı: Kışın ortalama 15-18 ºC sıcaklığa gereksinim gösterir, ancak 

10ºC’nin altına düşmemelidir. 

 Setresya: Sıcak iklim bitkisidir. Sıcaklığı 18-24ºC olan yerlerde 

bulundurulabilir. Fakat en iyi gelişmeyi 10-15ºC arasındaki sıcaklıklarda 

gösterirler. 

 

3.1.2. Nem 
 

Tropik kökenli yapraklı bitkilerde ortam nemi %70-80 arasında olmalıdır. Sera yazın 

iyi gölgelenmiş ise sadece sera tabanını ıslak tutmak yeterlidir. Normal ışık alan ortamlarda 

bitkiyi sulamak nem kontrolünü sağlamak açısından yeterlidir. Ancak özellikle yetişme 

koşullarında %40’ın altına nem düşmemelidir. 

 

Yapraklı salon bitkilerinin anavatanı genelde tropik bölgeler olduğu için bu ihtiyaçları 

giderilmezse yaprakları uçlarından kurumaya başlar, solgun ve donuk bir renk alır. Böylece 

dekoratif özelliğini büyük ölçüde kaybeder. Her gün bitkilerin yapraklarını nemlendirmekte 

fayda vardır. Bunun içinde mutlaka kireçsiz su kullanılmalıdır. 

 

Normal ışık ve sıcaklık şartlarında, yeterli sulama ile bitkiler düşük nemlerde iyi 

yetişir. Nispi nemin çok yüksek olması ise mildiyö ve diğer öldürücü yaprak hastalıklarının 

gelişmesine neden olur. Ortam içerisinde hava sirkülasyonu sağlanması ve koruyucu ilaçlarla 

bu hastalıklar önlenebilir.  
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Yüksek orantılı nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli ışıktan kaynaklanan olumsuz etkiyi 

azaltarak bitkide dengeli bir gelişme sağlar. Bu nedenle iç mekân süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde orantılı nemin önemi büyüktür. Tropikal kökenli bitkilerin nem ihtiyacı 

%80’in üzerinde, diğer bitkilerin nem ihtiyacı ise %60-70’tir.  

 

 

Resim3.7: Sıcaklık ve rüzgâr ölçüm aracı 

 

Bitkilerin çoğu tropik ve subtropik kökenli olduğundan yalnızca topraktaki nem 

gelişmeleri için yeterli olmamakta, havadaki neminde yeterli miktarda olması gerekmektedir. 

Seralarda orantılı hava neminin istenilen düzeyde tutulabilmesine karşılık, yazın orantılı 

nemi çok düşük olan veya kışın kaloriferle ısıtma yapılan yerlerde süs bitkilerinin çoğuna sık 

sık su püskürtülmesi gereklidir. Kışın orantılı nemi çok düşük olan, sözgelimi kaloriferle 

ısıtma yapılan yerlerde bulundurulan bitkilere püskürtülen suyun yaklaşık olarak oda 

sıcaklığında olması uygundur. Püskürtme yapılamadığı durumlarda, bitkilerin yapraklarını 

ıslak bir sünger veya bez ile silerek nemlendirmek gerekir. 

 

Bitkiler için insanlarda olduğu gibi temiz hava mutlaka gerekli değildir. Eğer bitkiler 

kapalı alanlarda yalnız başlarına yetiştiriliyor iseler, hava değişimi olmaksızın uzun süre 

normal bir gelişim gösterebilirler. Ancak bulunduruldukları ortamın havası yapay yollarla 

kirletilirse bitkiler bundan zarar görebilir ve dolayısıyla zaman zaman havanın 

değiştirilmesine ve temizlenmesine gereksinim duyarlar. Havalandırma sırasında bazı 

konuların gözden uzak bulundurulmaması gerekir. Özellikle havanın soğuk dalgalar hâlinde 

doğrudan bitkilerin üzerine gelmemesi gerekir. Bunun için üstteki pencereleri açmak veya 

pencerenin bir kanadını bitkilere soğuk esinti gelmesin diye koruyucu olarak kullanacak 

şekilde camı açmak ya da iletim sağlanabiliyor ise içerdeki başka bir odanın penceresini 

açmak iyi olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin ekolojik 

isteklerini düzenleyebileceksiniz. 

 

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 

hâle getiriniz. 

 Ortamın nem oranını düzenleyiniz. 

 Ortamın nem oranını bitkiniz için uygun 

hâle getiriniz. 

 Yüksek nispi nem isteyen bir bitki 

yetiştiriyorsanız alacağınız tedbirleri 

belirleyiniz. 

 Sisleme yapma imkânınız varsa 

uygulayınız. 

 Yoksa bitki yapraklarını, toprağını nemli 

tutmak için yapacaklarınızı belirleyiniz. 

 Ortamın ışık seviyesini düzenleyiniz. 

 Bitkiniz için uygun ışık düzeyi ve 

süresini belirleyiniz. 

 Ortamı buna göre düzenleyiniz. 

 Gölgeleme ya da aydınlatma 

seçeneklerini değerlendiriniz. 

 Ölçüm aletlerini okuyunuz. 

 Bitkinizin ihtiyacına uygun ortam 

koşullarını ölçüm yaparak kontrol 

ediniz. 

 Ölçüm sonuçlarınızı not ederek 

sonuçları karşılaştırınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Dekoratif yapraklı bitkilerin ekolojik istekleri…………………., …………………. ve 

……………… dir. 

 

2. Dekoratif yapraklı bitkiler gelişme dönemlerinde …………………. alan yerlerde, 

dinlenme döneminde ……………… olan yerlerde bulundurulabilir. 

 

3. Bitkilerin gelişebilmeleri için günde yaklaşık …………… saat yapay ışıklandırma 

kullanılmalıdır. 

 

4. Ülkemizde seralarda, yazın kuvvetli………………. yapılmalıdır. Sonbaharda 

gölgeleme ………………………. 

 

5. …………………….. sıcaklık normal olsa dahi bitki gelişmelerini sınırlayıcı bir 

faktördür. 

 

6. ……………... kaybı, bitki ortamdaki ışık şiddetine uyuncaya kadar devam eder. 

 

7. Yelken çiçeği ışık isteği amaçlı,………………. ve ………………….. yerlerde 

bulundurulmalıdır. 

 

8. Yapraklı bitki türlerinin büyük bir çoğunluğunun serada yetişmesi için gerekli gece 

sıcaklığı ….… ºC, gündüz sıcaklığı …… ºC’dir. 

 

9. Difenbahya, gelişme döneminde 20-25 ºC, kışın 15-16 ºC’ ye gereksinim gösterir. 

…… ºC’ye kadar dayanır. 

 

10. Kurdele çiçeği, kış aylarında en az ………. ºC sıcaklık ister. 

 

11. Tropik kökenli yapraklı bitkilerde ortam nemi % ………………. arasında olmalıdır. 

Yetişme koşullarında nem % ………… ’ın altına düşmemelidir. 

 

12. Nem ihtiyaçları giderilmezse yaprakları uçlarından ………………….. başlar, solgun 

ve donuk bir renk alır. 

 

13. Nispi nemin çok yüksek olması ise ……………… ve diğer öldürücü yaprak 

hastalıklarının gelişmesine neden olur. 

 

14. Seralarda orantılı hava neminin istenilen düzeyde tutulabilmesine karşılık, yazın 

orantılı nemi çok düşük olan veya kışın kaloriferle ısıtma yapılan yerlerde süs 

bitkilerinin çoğuna sık sık su ………………….. gereklidir. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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15. Nem sağlamak için püskürtme yapılamadığı durumlarda, bitkilerin yapraklarını 

………………........... veya …………… ….… nemlendirmek gerekir.  

 

 

 

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 
 

 

 

Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan dekoratif yapraklı bitkilere bakım işlemi olarak neler 

yapılmaktadır araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin sulama yöntemlerini araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin gübreleme yöntemlerini araştırınız. 

 Dekoratif yapraklı bitkilerin sağlık tedbirlerini araştırınız. 

 

4. DEKORATİF YAPRAKLI BİTKİLERİN BAKIM 

İŞLEMLERİ 
 

Dekoratif yapraklı bitkiler ortama yerleştirildikten sonra, diğer iç mekân bitkilerine 

oranla daha az da olsa mutlaka bakıma gereksinim duyarlar. Bu yüzden sürekli bitkileri 

kontrol etmek gerekir. Bitkilerde gözlenen değişiklikler, bize ortamla ilgili ipuçları verir. Bu 

değişimleri dikkatli gözlenmeli, bitkilerin bulunduğu ortamı kontrol edilmeli ve neye ihtiyaç 

duydukları (su, bitki besin maddesi, ilaçlama, budama vs.) belirlenmelidir. Bitkinin 

gereksinimleri ne fazla ne de az karşılanmalıdır. Aksi takdirde bitki bize olumsuzluklar 

konusunda ipuçları verir. 

 

Bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyen etkenler şunlardır: 

 

 Bitkinin çok az ışık alması: Bitki uzun ve sağlıksızdır. Yapraklarının arası 

fazla aralıktır. Büyüme durmuştur. Yapraklar normalden daha küçük ve 

soluktur. Çiçekleri ya hiç yoktur ya da çok cılızdır. Dallanmasını güçlendirmek 

için bitkiyi kısaltmak gerekir ve daha ışık alabileceği bir yere taşınmalıdır. 

 Bitkinin çok az sulanması: Bitki ya çok az ya da hiç büyümez. Yaprakları 

zayıftır. Alt yapraklar düşer. Çözümü ise; bu saksılar su dolu bir kap içinde 

10dakika bekletilmelidir. Saksı tabağına yerleştirmeden önce suyun süzülmesi 

beklenmelidir. Eğer sürekli bu sorun karşımıza çıkıyorsa bitkinin saksısı 

değiştirilmelidir. 

 Çok soğuk ortamda olması: Çiçekler kısa ömürlüdür. Yapraklar kıvrılır ve 

düşer. Çözümünde hava akımından uzak sıcak bir yere taşınmalıdır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Az nemli ortamda olması: Yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. Yaprak 

kenarları sararır ve yapraklar dökülür. Çözümünde banyo, mutfak gibi daha 

nemli bir ortama taşınmalıdır. 

 Az besin alması: Bitki büyüyemez. Bu durumda uygun gübreleme programı 

uygulanmalıdır. 

 Fazla su verilmesi: Yapraklar az büyür. Zayıftır ve kolayca dökülür. Bitkiyi 

daha sıcak bir ortama taşınmalıdır. Saksının drenajı sağlanmalıdır. Sadece 

gerektikçe su verilmelidir. 

 Fazla sıcak ortamda: Bitki kış aylarında sağlıksız büyüme gösterir. 

Yaprakların kenarları kahverengileşir. Alt yapraklar solar ve dökülür. Bitkiyi 

daha serin bir ortama taşımalıyız. 

 Fazla nemli ortam: Yapraklarda, çiçekte ve sapında gri küf (botrytis) oluşur. 

Bitki daha kuru bir ortama taşınmalıdır. 

 Fazla besin verilmesi: Yapraklar kahverengileşir ve büzüşür. Bitki sağlıklı bir 

görünüm alana kadar çiçeği sulamamak gerekir. 

 

4.1. Sulama 
 

Yapraklı bitkiler kaliteli su ile sulanmalıdır. Sulama yeterli olmalıdır. Bazen fazla su, 

bitkiyi susuz kalmaktan daha çabuk öldürebilir. Sulamadan önce bitkinin toprağı kontrol 

edilmelidir. Bitkinin bulunduğu saksı toprağına parmak ucu ile dokunulur, ıslaklık 

hissediliyorsa su verilmez. Kurumaya yüz tutmuş ve ufalanıyorsa sulanmalıdır. İstisnalar 

dışında saksının dibinde su birikmesine izin verilmemelidir. Aksi takdirde çürümeye sebep 

olabilir. Daima ılık ve dinlenmiş su kullanılmalıdır. 

 

 

Resim4.1: Susuz kalmış yelken çiçeği(Spathıphyllum) 

 

Bitkilerin ne kadar sık sulanması gerektiği de en çok sorulan sorulardan biridir. 

Bitkilerin sulanmasında dikkat edilecek hususlar: 

 

 Bitki çeşidi: Bitki çeşidi en önemli etkendir. Mesela, kurak ortamda yaşayan ve 

dokuları içinde bol su depo eden kaktüsler ve sukkulent bitkiler; palmiyeler, 

eğreltiler vesiklamenlere göre suya daha az gereksinme gösterirler. 

 Bitkinin bulunduğu dönem: Bitkiler etkin gelişme dönemlerinde, dinlenme 

dönemlerine göre suya daha çok gereksinme duyarlar. 
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 Kök gelişimi: Eğer kökler toprak içerisinde fazlaca yayılıp tüm saksıyı 

doldurmuş ise su bitki tarafından kolayca alınır ve topraktaki nem kısa sürede 

kaybolur. Bu durumda bitkileri sık sulamak gerekir. 

 Toprak yapısı: Bazı topraklar fazla oranda su tutar ve daha uzun sürede 

kururlar. Bu nedenle su tutma kapasitesi düşük olan kumlu topraklarda 

yetiştirilen bitkileri, humusça zengin tınlı topraklardakine oranla daha sık 

sulamak gerekir. 

 Bulunduğu ortam: Bitkinin güneş ışınları altında, gölgede veya yapay ışık 

altında olması da topraktaki nem durumunu ve bitkinin su kaybını etkiler. 

Güneş altında ve yayapay ışık altında, bitki daha fazla terleme yapacağı için, 

gölge bir yerdeki bitkiye oranla daha çok suya gereksinme gösterir. 

 

Su, bitki için önemlidir, ama aşırı sulama da hiç su vermemek kadar tehlikelidir. 

 

Önemli olan nokta bitkileri her gün gözlemek ve her akla geldiği zaman değil, suya 

gereksinim gösterince sulamaktır. Gerçekten, süs bitkilerinden çoğunun genellikle saksı 

toprağının kuru tutulmasından çok, sürekli bir şekilde nemli tutulma sonucu zarar gördükleri 

yetiştiriciler tarafından bilinen bir olgudur. Bu ise yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan 

kimselerin bitkiye ne denli bol su verilirse o denli iyi gelişir şeklinde yanlış bir önyargıya 

sahip olmalarının bir sonucudur. 

 

4.2. Gübreleme 
 

Bitkiler düzenli olarak beslenmelidir. Yavaş eriyen gübreler ya da sıvı gübre 

kullanabilir. Tropik kökenli yapraklı bitkiler diğer besin elementlerine göre daha çok 

nitrojene gereksinim duyarlar. Genel olarak her sulamada sulama suyu ile birlikte sıvı olarak 

uygulanırlar. NPK’nın (Azot-Fosfor-Potasyum) 30–10–10 veya 30–20–10 formülleri 400 

litre suya 500 gr hesap edilerek kullanılır. 

 

Yapraklı bitkiler organik maddece zengin toprak karışımlarını tercih ederler. 

Karışımlarda daha çok turba, perlit, yaprak çürüntüsü kullanılır. 

 

Resim4.2: Kompoze gübre 
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Dekoratif yapraklı bitkilerin çeşitlerine göre besin ihtiyaçları şöyledir: 

 

 Difenbahya: Nisan- eylül ayları arası haftada bir kez 1,5-2 g/1kompoze gübre 

verilir. 

 Şeflera: Mayıs - eylül ayları arsında haftada bir kez 2 g/1kompoze gübre verilir. 

 Benjamin kauçuğu: İlkbahar ve yaz mevsiminde ayda iki kez standart sıvı 

gübre verilir. 

 Kauçuk: Nisan- ağustos aylarında haftada bir kez kompoze gübre verilir. 

 Salon çamı: Mayıs- ağustos aylarında 15 günde bir kez 0,5g/l toprak asitliğini 

arttıran sıvı gübre verilir. 

 Devetabanı: Nisan - eylül ayları arası 2 haftada bir kez 2 g/Ɩ kompoze gübre 

verilir.  

 Aralya: Mart- eylül ayları arasında her iki haftada bir azotlu gübre 

kullanılmalıdır. 

 Kaladyum: Nisan- temmuz ayları haftada bir kez kompoze gübre verilir. 

 Kroton: Mart- ağustos ayları arası 2 haftada bir kez kompoze gübre verilir. 

 Eğrelti: Nisan- ağustos aylarında 2 haftada bir kez gübre verilir. 

 Paşa kılıcı: Kanaatkârdır, yaz aylarında 2 haftada bir kompoze sıvı gübre 

verilir. 

 Maranta: Nisan- ağustos ayları arası haftada bir kez 2g/lkompoze sıvı gübre 

verilir. 

 Kardeşkanı: Gelişme döneminde 2 haftada bir gübreleme yapılır. 

 Kordilin: Mayıs - eylül ayları arsında2 haftada bir kez gübre verilir. 

 Peperomya: Mayıs - eylül ayları arsında haftada bir kez 2 g/1kompoze gübre 

verilir. 

 Yelken çiçeği: Mayıs -  eylül ayları arsında haftada bir kez 2 g/1kompoze gübre 

verilir. 

 Aglonema: Nisan- eylül ayları arası haftada bir kez 3g/Ɩ kompoze gübre verilir. 

 Kaletya: Haziran – eylül ayları arasında 2 haftada bir kez 2g/l kompoze gübre 

verilir. 

 Kuşkonmaz: Mayıs - eylül ayları arsında 2 haftada bir kez 1g/l gübre verilir. 

 Kolyoz: İlkbahar ve yaz aylarında haftada bir kez kompoze gübre verilir. 

 Kurdele çiçeği: Mart- eylül ayları arasında haftada bir kez 2-3g/Ɩkompoze 

gübre kullanılmalıdır. 

 Japon şemsiyesi: Nisan – ağustos ayları arası her haftada 2g/l kompoze sıvı 

gübre verilir. 

 Salon sarmaşığı: Mayıs- eylül ayları arasında 2 haftada bir kez 1-2 g/1 

kompoze gübre verilmelidir. 

 Setresya: Gelişme döneminde az miktarda gübre verilebilir. 

 

4.3. Hastalık ve Zararlılar 
 

Süs bitkileri çoğunlukla duyarlı ve yüksek düzeyde ıslah edilmiş bitkiler olup, 

kültürleri de doğal olmayan koşullarda gerçekleştiğinden hastalıklara daha çok maruz 

kalmaktadır.  
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Bitkilerde hastalık etmeni başlıca iki kısımda toplanmaktadır. Bunlar cansız hastalık 

etmenleri ve canlı hastalık etmenleri olarak ayırabiliriz. Cansız hastalık etmenleri elverişsiz 

toprak ve iklim şartlarından meydana gelmektedir. Hatalı tarımsal işlemlerde etkili 

olmaktadır. Canlı hastalık etmenleri bitkisel olanlar bakteri, virüs, fungus ve çiçekli 

parazitlerdir. 

 

Resim4.3: Difenbahya yaprak lekesi 

 

Genel olarak dekoratif yapraklı bitkilerde sık görülen hastalık ve zararlılar 

şunlardır: 

 

 Difenbahya: Önemli hastalıkları bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü, 

antraknoz; zararlıları ise kırmızı örümcek ve yaprak bitleridir. 

 Şeflera: Önemli hastalıkları; yaprak dökülmesi, yaprak lekesi; zararlıları ise 

nematodlar, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve unlu bitlerdir.  

 Benjamin kauçuğu: Önemli zararlıları kırmızı örümcek ve kımıl böceğidir.  

 Kauçuk, Önemli hastalıkları; yaprak dökülmesi, kök kanseri, kök çürüklüğü, 

kurşuni küf ve antraknozdur. Önemli zararlıları ise unlu bitler, nematodlar, 

thripsler ve kabuklu bitlerdir.  

 Salon çamı: Önemli hastalığı; kök kanseri, zararlıları ise yaprak bitleri, kabuklu 

ve unlu bitlerdir.  

 Devetabanı: Önemli hastalığı kök çürüklüğü; zararlıları ise sümüklü böcekler, 

kabuklu ve unlu bitlerdir.  

 Aralya: En önemli hastalıklar, yaprak dökülmesi ve yaprak lekesidir. Kök ur 

nematodları, yaprak bitleri ve kırmızı örümcekler en çok rastlanan zararlılardır. 

 Kaladyum: En önemli hastalığı yumru çürüklüğüdür. 

 Kroton: Önemli hastalıkları; yaprak dökülmesi, kurşuni küf ve antraknozdur. 

Zararlıları ise kırmızı örümcekler, thripsler, kabuklu ve unlu bitlerdir. 

 

Resim4.6: Trips 
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 Eğrelti: Önemli hastalıkları kurşuni küf ve antraknoz, zararlıları ise unlu ve 

kabuklu bitlerdir. 

 Paşa kılıcı: Önemli hastalıkları, yaş çürüklük ve kök çürüklüğüdür. Zararlısı ise 

unlu bitlerdir. 

 Maranta: En önemli zararlısı kırmızı örümceklerdir. 

 

Resim4.4: Kırmızı örümcek 

 Kardeşkanı: Önemli hastalıkları bakteriyel yaprak leke hastalığı ve kök 

çürüklüğüdür. Zararlıları ise kırmızı örümcekler, thripsler ve unlu bitlerdir. 

Hastalık ve zararlılar görüldüğünde uygun fungusit ve insektisitlerle mücadele 

edilir.  

 

Resim4.5: Unlu bit 

 Kordilin: Kök çürüklüğü karşılaşılan önemli hastalık olup zararlı ise yeşil kurt 

ve unlu bitlerdir. 

 Peperomya: En önemli hastalıkları ödem, kök çürüklüğü, kurşuni küf, yaprak 

lekelenmesi; en önemli zararlıları ise kırmızı örümcektir. 

 Yelken çiçeği: Kesinlikle kireçli su verilmemelidir. Kırmızı örümcek en önemli 

zararlısıdır. 

 Aglonema: Fazla kuru havadan zarar görür. Örümcek, yaprak bitleri en çok 

görülen zararlılardır. 

 Kaletya: Kurak havada yapraklar kıvrılır. Nemin düşük olduğu ortamlarda 

yaprak kenarlarında ve uçta kahverengi lekeler görülür. 

 Kuşkonmaz: Önemli hastalığı kök kanseri; zararlıları ise kırmızı örümcekler, 

thripsler ve kabuklu bitlerdir. 

 Kolyoz: Afitlerden etkilenir. Sıcak, nispi nemi düşük, havasız ortamlarda 

yaprak dökülmesi görülebilir. 

 Kurdele çiçeği: En önemli hastalıkları ödem, kök çürüklüğü, kurşuni küf; 

zararlıları ise yaprak bitleri ve unlu bitlerdir. 

 Japon şemsiyesi: Önemli zararlıları beyazsinek ve unlu bitlerdir.  
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 Salon sarmaşığı: En önemli hastalığı kök çürüklüğüdür. Zararlıları ise sümüklü 

böcekler, kabuklu ve unlu bitlerdir. 

 Setresya: Çelikler el ile hazırlanmamalıdır, makas veya bıçak kullanılmalıdır. 

 

İlk yapılması gereken mücadele, en baştan önlem almaktır. Bitkilerin hastalıklı 

olmaması, toprağının, saksısının temiz olması gerekir. Daima güvenilir yerlerden alışveriş 

yapılmalıdır. Bu önlemleri aldıktan sonra bitkilerimizde zararlılar ve hastalıklar görülüyorsa 

insektisit( böcek öldürücü) fungusit ( mantar öldürücü) vb. ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

4.4. Budama 
 

Dekoratif yapraklı bitkiler çok iyi durumda ise veya bitki büyük olarak kullanılmak 

isteniyorsa herhangi bir budamaya gerek yoktur. Ancak iyi gelişmemiş veya seyrek yapraklı 

bitkiler budanmalıdır. Budama, genellikle şubat ayında yapılır. Böylece dalların daha iyi 

yayılıp gelişmesine ve düzensiz büyüyen sürgünlerin kesilmesine olanak verir.  

 

İyi gelişme göstermeyen bitkilerin üst kısımları tamamen kesilerek çelik amacıyla 

kullanılır. 

 

Budama, kurumuş sürgün, yaprak, sap ve hastalıklı organlar ile solmuş çiçeklerin 

temizlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem bitkilerin sağlıklı gelişmesi ve görselliği açısından 

çok önemlidir. Budama işlemi için kullanılan makas ya da bıçak temiz ve steril olmalıdır. 

 

Toplu formda bitki elde etmek için, saksı değiştirmeden sonra kuvvetlice budama 

yapılmalıdır. Aynı zamanda çiçek açan türlerde çiçeklenmeyi bitiren sürgün uçları budanırsa 

bitki sürekli gelişme gösterir. 

 

Ficus türleri dallı yapı gösterdiklerinden budamaya uygun bitkilerdir. Budama 

kardeşlenmeyi sağlamak için alttan yapılacağı gibi bitkiye yeni bir form vermek için üst 

taraftan da yapılabilir. 

 

Ayrıca kuruyan, çürüyen ve bozulan yapraklar kesilip uzaklaştırılmalıdır. 

 

4.5. Destekleme 
 

Kuşkonmaz bitkisi gibi otsu gövdeye sahip türlerde, özellikle kök kısmından bol 

miktarda sürgün veren türlerin düzgün olarak büyümesi için mutlaka destekleme sisteminin 

kurulması gerekir. Destekleme sırasında her bitki kafes içine alınarak sürgünlerin yere 

yatması engellenir. Kuşkonmazlarda destekleme sistemi, birincisi aşağıdan 15-20 cm, 

ikincisi 40 cm yükseklikten geçirilenve daha üst kısımlarda 20 cm aralıklarla çekilen ağ 

ipleriyle kurulur. 

 

Ficus çoğunlukla desteğe ihtiyaç duyar. Özellikle karanlık yerlerde, büyüyebilmek 

için ışığa doğru yönelmeleri desteğe gerek duymalarına neden olur. Kullanılabilecek en iyi 

destek tahta çubuklardır. Bitki bu desteğe uygun bir materyalle bağlanmalıdır.  
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Salon sarmaşığı gibi sarılıcı ve büyük dekoratif yapraklı bitkilerde de destek sistemine 

ihtiyaç vardır. 

 

4.6. Pazara Hazırlama 
 

Dekoratif yapraklı bitkilerde, kesme çiçekçilikte olduğu gibi pazara hazırlamak amaçlı 

tasnif söz konusu değildir. Ancak yetiştirici saksıdaki büyüklüklerine göre boylandırılabilir. 

 

Kesme çiçekçilikte yeşil gösterişli yapraklarından dolayı pazara sunulacak iseler o 

zaman devetabanı, eğrelti, kuşkonmaz, aralya gibi bitkiler boylandırılıp tasnifleri yapılır. 

Ancak iç mekânlarda kullanılan saksılı dekoratif yapraklı bitkiler tasnif edilmez. Kurumuş, 

çürümüş ve bozulmuş yaprak ve saplar ayıklanarak pazara temizve düzgün saksılarda 

sunulur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre dekoratif yapraklı iç mekân bitkilerinin bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ortam şartlarını kontrol ediniz. 

 Üretimini yaptığınız bitkinin ortamını 

inceleyeniz. 

 Bitkinizin isteklerine uygun olup olmadığını 

denetleyiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Bitkinizin ihtiyaçlarına uygun sulama 

programı belirleyiniz. 

 Bitkinizin ihtiyaçlarına uygun sulama 

yöntemi belirleyiniz. 

 Gübreleme yapınız. 

 Bitkinizin gelişimini kontrol ederek bitki 

besin maddeleri eksikliği olup olmadığını 

belirleyiniz. 

 Besin takviyesi gerekiyorsa gübreleme 

programı oluşturunuz. 

 Bitki sağlığı tedbirlerini alınız. 
 Bitkinizin karşılaşabileceği hastalık ve 

zararlılara karşı tedbir alınız. 

 Budama yapınız. 

 Bitkinizin kurumuş, sararmış yapraklarını 

uzaklaştırınız. 

 Bitkinin solmuş çiçeklerini bitkiden 

uzaklaştırınız. 

 Destekleme yapınız. 

 Bitkinin büyüme özelliklerine 

desteklenmeye ihtiyacı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Destekleme ihtiyacı duyan bitkiniz için bitki 

gelişimine zarar vermeden destekleme 

sağlayınız. 

 Bozulan yaprakları temizleyiniz. 

 Bitkinin satış için hazırlığını yapınız 

 Saksı kontrolü, destek kontrolü, paketlenme 

ve nakil işlemlerini planlayınız. 

 Pazara hazırlayınız. 

 Üretimini yaptığınız bitkinin ortamını 

inceleyeniz. 

 Bitkinizin isteklerine uygun olup olmadığını 

denetleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bitki çok az ışık alıyorsa bitki uzun ve sağlıksızdır. 

 

2. (   ) Bitki çok az sulanıyorsa bitki çok az büyür ya da büyümez, yaprakları zayıftır. 

 

3. (   ) Bitkinin az nemli ortamda olması ile yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. 

 

4. (   ) Bitkiye fazla su verilirse fazla büyür gelişir güzelleşir. 

 

5. (   ) Sulamada bitki toprağının yapısının bir önemi yoktur, sulamayı etkilemez. 

 

6. (   ) Bitkiler düzenli olarak beslenmelidir. Hızlı eriyen gübreler ya da sıvı gübre 

kullanabilir. 

 

7. (   ) Besinler bitkiye genel olarak her sulamada sulama suyu ile birlikte sıvı olarak 

uygulanırlar. 

 

8. (   ) Difenbahya bitkisine kasım- aralık ayları arası haftada bir kez 1,5-2 g/1kompoze 

gübre verilir. 

 

9. (   ) Şeflera bitkisinin önemli hastalıkları; yaprak dökülmesi, yaprak lekesi; zararlıları 

ise nematodlar, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve unlu bitlerdir. 

 

10. (   ) Paşa kılıcı bitkisinin önemli hastalıkları, yaş çürüklük ve kök çürüklüğüdür. 

Zararlısı ise unlu bitlerdir. 

 

11. (   ) İlk yapılması gereken mücadele, en baştan önlem almaktır. 

 

12. (   ) Dekoratif yapraklı bitkilerde budama, genellikle ocak ayında yapılır. 

 

13. (   ) Toplu formda bitki elde etmek için, saksı değiştirmeden sonra kuvvetlice budama 

yapılmalıdır. 

 

14. (   ) Ficus türleri dallı yapı gösterdiklerinden budamaya uygun bitkilerdir. 

 

15. (   ) Dekoratif yapraklı bitkilerde budama, kurumuş sürgün, yaprak, sap ve hastalıklı 

organlar ile solmuş çiçeklerin temizlenmesiyle gerçekleştirilir. 

 

16. (   ) Kuşkonmaz bitkisi gibi otsu gövdeye sahip türlerde, özellikle kök kısmından bol 

miktarda sürgün veren türlerin düzgün olarak büyümesi için mutlaka destekleme 

sisteminin kurulması gerekir. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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17. (   ) Eğrelti otu çoğunlukla desteğe ihtiyaç duyar. 

 

 

 

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  “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dekoratif yapraklı bitkilerden yaprak örneği aldınız mı?   

2. Aldığınız yaprak örneklerini karşılaştırdınız mı?   

3. Dekoratif yapraklı iç mekân süs bitkinizin üretim ortamlarını 

hazırladınız mı? 
  

4. Dekoratif yapraklı iç mekân süs bitkinizin üretimini yaptınız mı?   

5. Uygulama alanını kontrol ettiniz mi?   

6. Ortamın sıcaklığını bitkinize göre düzenlediniz mi?   

7. Ortamın nem oranını bitkinize göre düzenlediniz mi?   

8. Ortamın ışık seviyesini bitkinize göre düzenlediniz mi?   

9. Termometre, nem ölçer gibi aletleri okudunuz mu?   

10. Bitkinizin yetiştiği ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?   

11. Bitkinizi suladınız mı?   

12. Bitkinize gübreleme yaptınız mı?   

13. Bitkiniz için sağlık önlemleri aldınız mı?   

14. Bitkinize budama yaptınız mı?   

15. Bitkinize destekleme yaptınız mı?   

16. Bitkinizin bozulan yapraklarını temizlediniz mi?   

17. Dekoratif yapraklı bitkilerin pazara nasıl hazırlandığını kavradınız 

mı? 
  

 

 

 

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. 

 

  

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

 

1 gösterişli yaprakları 

2 renk, şekil, ölçü ve dokuları 

3 tozdan 

4 zehirli 

5 ortamı temizlediği 

6 iri, sert, derimsi 

7 5-7 yaprakçıklıdır 

8 Benjamin Kauçuğu 

9 (Kauçuk) 

10 Güney Amerika ve 

Avustralya’da 11 Yelpaze 

12 büyük, parçalı, delikli 

13 3 ay süren 

14 Doğu Hindistan, Malezya, 

Pasifik Adaları 15 şerit veya kılıç 

16 Aglonema 

17 Madakaskar, 3-6m 

18 Salon sarmaşığı 

19 mor ve gümüşi 

20 Maranthalar-Calathaela 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Yanlış 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ışık, sıcaklık ve nem  

2 iyi ışık -az ışık 

3 12-16 

4 gölgeleme- kaldırılmalıdır. 

5 Işık şiddeti  

6 yaprak  

7 aydınlık ve yarı gölge 

8 21 ºC  _   24-26 ºC 

9 13 ºC 

10 7 ºC 

11 (%70-80)-(%40) 

12 kuruma 

13 mildiyö 

14 püskürtülmesi 

15 ıslak bir sünger veya bez ile 

silerek 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Yanlış 
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