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MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Bireye/öğrenciye projede yer alan soğanlı bitkiler,
sebze-meyve, kaya bahçesi, sukkulent bitkileri içeren hobi
bahçesi tesis etme işlemlerinin bilgi ve becerilerini
kazandırmaktır.
1. Projeye uygun soğanlı bitki bahçesi tesis
edebileceksiniz.
2. Projeye uygun sebze-meyve bahçesi tesis
edebileceksiniz.
3. Projeye uygun kaya bahçesi tesis edebileceksiniz.
4. Projeye uygun sukkulent bitki bahçesi tesis
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araçları
ile
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde yaşayan insanlar; hızlı yaşam temposu ve yoğun çalışma düzenine bağlı
olarak eğlenmek ve dinlenmek için kısa ya da uzun süreli olarak bulundukları ortamdan
uzaklaşma ihtiyacı duymakta ve bu amaçla doğal ya da doğala yakın kırsal alanlara
yönelmektedir. Ancak, giderek şehirleşen ve bina topluluklarından oluşan dünyada çoğu
zaman bu isteğin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda eğlence ve dinlenme
gereksiniminin giderilmesi için yeterli olanaklara sahip kentsel dış mekânlar tercih
edilmektedir.
Kentsel dış mekânlar, yerleşim alanları içinde oluşturulur. Bu mekânlar toplumun
kullanımına açık, bireysel ve toplumsal yaşamın çeşitli şekillerde kullanımlarına olanak
sağlayan mekânlardır. İnsanların dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşıladığı mekânlara;
parklar, meydanlar, yaya bölgeleri, hayvanat bahçeleri, hobi bahçeleri, botanik bahçeleri ve
oyun alanları vb. mekânlar örnek verilebilir.
Belirli bölgelerde, bahçenin kenarına kadar su getirilmiş, sürüldükten sonra
çapalanmış, drenajı sağlanmış, elle işlemeye uygun olarak hazırlanmış arsalardır. Bu arsalar
belirli ölçüde parsellere ayrılarak insanlar tarafından hobi amaçlı kullanılırlar. Amaç küçük
çaplarda bitki yetiştiriciliğinin hazzına vararak eğlenmeyi ve dinlenmeyi sağlamaktır.
Sizlere bu modül ile hobi bahçelerinin özelliklerini kavratmaya çalışarak; sizlerin
meslek hayatına atıldığınızda bu bahçelerin önemini anlamış olmanız ve hobi bahçesi
düzenlemeye yönelik yapılan çalışmalara değişen, yenilenen ve geliştiren bir meslek anlayışı
ile katkı sağlamanız amaçlanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun soğanlı bitki bahçesi tesis edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ülkemizde oluşturulan soğanlı bitki bahçelerini araştırınız.



Araştırdığınız bahçelerin fotoğraflarını internetten bularak inceleyiniz.



Bulunduğunuz bölgede var olan soğanlı bitki bahçelerini ziyaret ediniz.



Soğanlı bitki bahçelerinde bulunan bitki türlerinin yetişme ortamlarını
araştırınız.

1. SOĞANLI BİTKİ BAHÇESİ TESİSİ
Belirli bölgelerde, bahçenin kenarına kadar su getirilmiş, sürüldükten sonra
çapalanmış, drenajı sağlanmış, elle işlemeye uygun olarak hazırlanmış arazilerin ve bu
arazilerin belirli ölçüde parsellere ayrılarak insanlar tarafından hobi amaçlı kullandığı
alanlara hobi bahçeleri adı verilir.
Hobi bahçelerinin kullanım amacı; insanların küçük çaplarda bitki yetiştiriciliğinin
hazzına vararak eğlenmesini ve dinlenmesini sağlamaktır. Hobi bahçeleri sebze, meyve ve
çiçek yetiştirip, aile ve dostlarınızla zaman geçirebileceğiniz mekânlardır. Genellikle bazı
kurum ya da şirketler tarafından hazırlanan araziler kiraya verilerek halkın kullanımı
sağlanır. Kiralayan kurum ya da şirketler arsaların bakımlarını yapmakta, bu arsalarda
malzemelerinizi saklayabileceğiniz küçük kulübelerinizi hazırlamaktadır. Böylece insanlara
boş zamanlarını değerlendirebileceği mükemmel bir imkân sunulmaktadır.

Resim 1.1: Hobi bahçeleri
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Günümüz dünyasında bu tarz bahçeler insanların talepleri doğrultusunda gün geçtikçe
artmaktadır. Hobi bahçelerinin ilk pratik örneği kamu eliyle Ankara’da uygulanmıştır. Ancak
bütün kamu ve özel sektör girişimcileri de hobi bahçeleri oluşturabilir. Projenin uygulamaya
konulabilmesi için arsa kiralanabilir ya da satın alınabilir. Öncelikle bölgenin durumuna göre
uygun verimli bir arazi gerekiyor. Kamunun elindeki araziler dikkate alınırsa il özel
idareleri, belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler ve ilgili bakanlıklar bu bahçeleri
rahatlıkla kurabilir ve kiraya verebilir. Böylece hem atıl araziler değerlendirilir, hem de ek
gelir elde edilebilir. Bunun yanında özel girişimciler de şehir içi ya da şehir merkezine yakın,
ulaşımı kolay yerlerde hobi bahçeleri kurabilirler. Ancak bölgenin gelir durumu, arazi yapısı,
talep durumu vs. iyi araştırılması gerekir. Çünkü girişimci kar amacı ile bu işi yapacağından,
arazi seçiminde arazinin hem hobi bahçesine uygun olmasına hem de yeterli müşteri
potansiyeli olmasına dikkat etmelidir. Seçilen araziler belirli ölçülerde parsellere ayrılarak
satılır ya da kiralanır. Parseller talebe ve isteğe göre genellikle 20-100 m2 büyüklükte
alanlara ayrılmaktadır. Hobi bahçesi illaki kurum ya da kuruluşlar tarafından kurulur diye bir
şart yoktur. Kişiler kendilerine ait olan her türlü arazide diledikleri gibi hobi bahçesi
oluşturabilirler. Ancak sadece bitki yetiştiriciliği yapmak gerekir. Bir süre sonra kişiler
tarafından oluşturulan bahçeler etrafında ihtiyaçlar doğrultusunda izinsiz kaçak yapılaşmalar
kentsel sorunları beraberinde getirecektir.

Resim1.2: Şirketler tarafından kiralanmaya hazır hobi bahçeleri

Kullanıma hazır hale getirilmiş bahçeyi seçtikten sonra bir planlama ile işe başlanır.
Özellikle hangi bitki türlerinin yetiştirileceğine karar verilmelidir. Ayrıca bu planlama
işlemini devam ettirilerek bahçede yapılan işlemlerin not edilmesi ileriye yönelik fayda
sağlayacaktır. Özellikle gübreleme, ekim ve ilaçlama zamanları ciddi anlamda önem arz
eder. Bahçelerde tercihe göre soğanlı bitkiler, çiçekler sebze ve meyveler yetiştirilebilir.
Yetiştireceğimiz bitkileri seçerken bölgenin iklim ve toprak koşullarını dikkate almak
gerekir.

1.1. Soğanlı Bitkilerin Peyzajda Kullanımı
Toprak altında, yılın büyük bir kısmını soğan, yumru ve rizom şeklinde sürgün
vermeden geçiren ancak ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçeklerini açan bitkiler soğanlı
bitkiler gurubunda yer alır. Bu bitkiler süsleme ve tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanılabilen
bitkilerdir. Çiçek soğanları özellikle park ve bahçelerde geniş kullanım alanları bulmaktadır.
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İlkbahar ve yazın ya da sonbaharda çiçeklenenler olarak iki gruba ayrılır. İlkbaharda
çiçeklenenler sonbaharda, yazın ya da sonbaharda çiçeklenenler ise kış soğukları geçince
ilkbaharda dikilir. Son yıllarda birçok çiçek soğanı türünün kesme çiçek olarak kullanımları
da oldukça artmıştır. Peyzaj çalışmalarında en çok kullanılan soğanlı bitki türleri aşağıda
anlatılmıştır.

1.1.1. Nergis (Narcissus) (narsisus)
Nergis, nergisgiller familyasına ait hoş kokulu çiçekleri olan, soğanlı ve yaklaşık 60
kadar farklı türü bulunan bir bitkidir. Batı Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Çin ve Japonya’da
doğal olarak yetişen bir bitkidir. Anavatanı Avrupa’dır. Ancak doğal olarak tüm Akdeniz
kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan Japonya'ya kadar aynı enlem dereceleri arasında
yetiştiği görülmektedir. Ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde özellikle Karaburun ve
Mordoğan yöresinde yetiştirilmektedir. Ancak ülkemizin hemen her yerinde rahatlıkla
yetiştirilebilir. Baharda en değerli süs bitkilerinden biridir. Peyzaj çalışmalarında
bordürlerde, özel oluşturulmuş alanlarda ve sınırlarda sıkça kullanılır.

Resim 1.3: Nergis

1.1.2. Gün Güzeli (Hemerocallis) (Homerokallis)
Liliceae (liliase) (zambakgiller) familyasındaki bitkiler çoğunlukla çok yıllık otsu, az
olarak çalımsı veya ağaç görünümündedir. Bazı türlerin gövdeleri, yaprakları değişik
görünüşte olup, çoğunlukla şeritsi, mızrak, yumurtamsı veya elipsi biçimdedir. Bazen nadir
olarak kılıç, yuvarlak, yarı yuvarlak, yürek, boru ve diğer başka görünüşlerde olabilir.

Resim 1.4: Gün güzeli
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Gün güzeli (kaya çiçeği) bir metre kadar boylanabilen çok yıllık, dayanıklı otsu
bitkilerdir. Çiçekleri dal ucunda, sarı, portakal sarısı veya kızıl kahverenginde ve borumsu
yapıdadır. Çiçek açma zamanı mayıs-haziran aylarıdır. Bu türün çiçekleri, açık alanda günde
bir defa açar. Çiçekli kalma süresi 2-3 aydır. Bitkinin çiçekleri aynı zamanda kesme çiçek
olarak da kullanılır. Çok değişik çeşitleri erken ilkbahardan eylüle kadar çiçek açar.
Çitlerin cephesinde, teraslarda, ağaçların gölgesinde, dayanaklı bir çalı bordürü olarak
yetiştirilir. Gerekli durumlarda havuz ya da akarsu kenarlarında uygun yerlere dikilebilir.
Buralarda zarif yaprakları ve borazan biçimli çiçeklerinin görünüşü suya aksederek dar ve
kemerimsi her zaman yeşil yaprakları ile iyi bir fon oluşturur. Aynı zamanda çiçek
buketlerinin hazırlanmasında da kullanılabilir.

1.1.3 Sümbül (Hyacinthus) (ıyasintus)
Akdeniz kökenli çok yıllık, soğanlı ve 25 cm boylanabilen otsu bitkilerdir.
Bahçelerde, salonlarda ve özel cam kaplar içinde yetiştirilebilir. Çiçekleri yalınkat veya
katmerli, sık veya seyrek dizilişli salkım şeklindedir. Uzun bir sap üzerinde salkım oluşturur.
Çiçekler hafif sarkık, renkleri çok değişiktir. Sümbüller kendi içinde iki sınıfa ayrılır.
Kültür çeşitlerinin yetiştirilmesi kolaydır. Peyzaj çalışmalarında, bodur sümbül
türlerinin bazıları kaya bahçelerinde erken renklendirme oluşturmak için kullanılır. Bunlar
10 cm kadar boy yapar ve şubat ayında mavi renkli çiçekler oluşturarak çok güzel bir
görünüm oluşturur.

Resim 1.5: Sümbül

1.1.4 Zambak (Lilium) (lilyum)
Zambak Avrupa Asya ve Güney Amerika kökenlidir. Büyük ve bol çiçekli soğanlı
bitkilerdir. Zambaklar mevsimlik çiçekli bitkilerdendir. Birçok farklı türü peyzaj
çalışmalarında kullanılır. Yaprakları şeridimsi, rast gele dizilmiş veya bir aksa bağlı olarak
diziliş gösterir ve sapsızdır. Bol tohum verir. Bahçe kenarlarında bordür olarak ta kullanılır.
Zambakgiller familyasında bu cinse ait 110 civarında bitki türü vardır ve genellikle bahçe ve
süs bitkisi olarak kullanılır.
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Resim 1.6: Zambak

1.1.5 Lale (Tulipa) (tulipa)
Lale bitkisi, Doğu ve Orta Asya ile Japonya’da yaygındır. Çiçek taç yapraklarının dik
bir görünümleri vardır. Tek veya nadiren de olsa 2-3 çiçek birliktedir. Çiçekleri çok
gösterişli, dikine ve çoğunlukla kısa sap üzerindedir.

Resim 1.7: Lale bahçesi

Geniş lale yastıkları parklarda kurum ve kuruluşların bahçesinde hazırlanabilir. Laleler
geniş ölçüde kitlesel olarak bir arada kullanılırsa daha iyi sonuç alınır. Küçük ev
bahçelerinde, küçük tarlalarda daha gösterişli olabilir. Özellikle renkli bantlar hâlinde
kullanıldıklarında adeta görsel bir şölen oluştururlar. Aynı zamanda lalelerin bahar ve yaz
çiçekleri arasında bir geçit oluşturması için çok yıllık çiçek bordürleri arasına da
karıştırılması olasıdır.

1.1.6 Gala (Calla lily)
Bu gösterişli bitki kesinlikle bahçeye ayrı bir hava verir. Suyu çok sevdiği için havuz
kenarlarına veya fazla sulak yerlere dikilebilir. Son zamanlarda çok değişik renklerde gala
üretilmekle beraber dış mekan için en dayanıklı olan beyaz çiçeklilerdir.
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1.1.7. Ters Lale (Ağlayan Gelin )(Fritillaria )(fritillaria)
Türkiye’de ters lale ya da ağlayan gelin olarak adlandırılan bu bitkinin çiçeği değişik
renklerde ve lalenin tersine yere doğru bakar. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters
durması nedeniyle ünlenmiştir. Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir
görünüm katar. Yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru
bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Çoğunlukla her dalında
altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme
gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60-80 cm arasında değişiklik gösterir.

1.2. Soğanlı Bitkilerle Bahçe Tesisi
Bahçemizde çiçek soğanı yetiştireceksek öncelikle dikim alanındaki yabancı otların
temizlenmesi gerekir. Ardından iyi bir toprak işlemesi ile iri toprak katmanları parçalanmalı
ve gevşetilmelidir. Eğer toprak sert ise sulanıp tava getirildikten sonra işlenmelidir. Çiçek
soğanları geçirgen, organik maddece zengin gevşek toprakları sever. O nedenle dikim
yapılacak toprak bu özellikte değilse çiftlik gübresi, kum, torf gibi materyallerle daha uygun
hale getirilmesi gerekir. Toprak pH değerinin 6-7 civarında olması çiçek soğanlı bitkiler için
uygundur.
Yetiştirilmek istenen soğanlı bitki seçildikten sonra hangi düzende dikileceklerine
karar verilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle bahçe krokisi çıkarılmalı ve
hazırlayacağımız hobi bahçesi planlanmalıdır. Hangi bitki soğanından ne kadarının nereye
dikileceği belirlenmelidir.
Soğanlı bitkilerle hobi bahçesi tesisi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli
hususlar şunlardır:






Soğanlı bitkiler tıpkı doğal ortamlarında olduğu gibi küme halinde dikilmelidir.
Bu onların estetiğini ve rengini çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarır. Böyle bir
dikimde bitkinin ışık ve su gibi ihtiyaçlarını karşılamak daha kolay olur. Asla
bir çiçek soğanını tek sıra halinde ya da ağacın etrafına daire şeklinde
dikmemek gerekir. Soğanlar küme halinde dikildiğinde görsel açıdan çok daha
iyi olacaktır.
Soğanlı bitkiler kendi doğal ortamlarında düzensiz kümeler halinde bulunur.
Küme yaparken doğala yakın bir düzenleme yapılmasına dikkat edilmelidir.
Bunun için, 4-5 soğan birden alınıp, rastgele çimlere atılır ve bazısı çok uzak
bile olsa, düştükleri yerlere dikilir. Bu tür dikime en uygun türler arasında güz
çiğdemi, bodur lale, nergis, sümbül, sayılabilir. Doğal dikimle soğanlar
bulundukları yerlerden alınmamalı, yıllarca aynı yerde bırakılmalıdır.
Uzun boylu çiçek soğanlarından en az 12 adet ile bir grup yapılmalıdır. Bu sayı
çoğaldıkça grubun görsel etkisi daha da artar. Küçük soğanlardan grup
oluştururken, eğer iyi bir görsel etki verilmesi isteniyorsa en az 50 adet soğan
dikilmelidir.
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Boyları kısa ve küçük soğanlı bitkilerin görsel etkisi ancak yakın mesafeden
anlaşılmaktadır. Bu tipte soğanların; yürüme yollarına ve girişlere dikilmesi
estetik açıdan daha uygun olacaktır. Yani bahçe planlamasında ve dikimden
önce soğanın doğal ortamdaki uzunluğunun dikkate alınması gerekir.
Genel olarak uzun boylu soğanlar arkaya, kısa boylu soğanlar ise öne
dikilmelidir. Ters lale gibi uzaktan kolayca görülebilen uzun boylu çiçek
soğanları bahçelerin köşelerine dikilmelidir.
Çiçek soğanları küçük alanlarda tek renk olarak kullanılmalıdır. Karışık renkli
tasarımlar küçük alanı daha da küçük gösterir. Büyük alanlarda iki ya da üç renk
çiçek soğanı kullanılması daha etkili olmaktadır. Bu bitkiler rastgele değil
düzgün bir renk dağılımı yapılarak dikilmelidir. Bu karışımda her renk kendini
göstermelidir. Beyaz renk bu tür karışımlarda koyu renkleri öne çıkarması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Beyaz renkler ayrıca karanlık olan köşelerde de kullanılır. Renkler sıcak ve
soğuk renkler olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Soğuk renkler mavinin
tonları, mor ve yeşil, sıcak renkler kırmızının tonları, sarı ve turuncudur.
Sıcak renkli çiçek soğanları uzak mesafelere dikildiği zaman soğuk renkli çiçek
soğanlarına göre daha yakın görünür ve ayrıca odak noktası oluşturur. Soğuk
renkli çiçek soğanları yakın mesafede daha etkili bir görünüm verir. Bu yüzden
bu çiçek soğanlarını avlulara ve yürüyüş yollarının kenarına dikmek doğru bir
tasarımdır.

Resim 1.8: Soğanlı bitkiler bahçesi düzenlemeleri ( kümeler ve öbekler halinde)

Soğanlı bitkiler, genellikle bahçenin herhangi bir yerine (güneşli, gölgeli, yarı gölgeli
alanlar, bordürler, teraslar, çitlerin etrafı veya ağaç altlarına vb.) dikilebilir. Boyları kısa
olanları görüntülerini kapatacak herhangi bir engel olmaksızın ön tarafa, uzun boylu
soğanları ise duvar önlerine veya bordürlerin arka kısmına gelecek şekilde dikmek görsellik
açısından daha uygun olacaktır.

1.3. Soğanlı Bitkilerin Dikim Kuralları
Soğanlı bitkilerin dikimi yapılırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.
 Toprak dikim öncesi iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Keseksiz ve düz olması
gerekmektedir. Toprak harcı steril torf, vermikülit ve hayvan gübresi
karışımından elde edilebilir.
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 En ideal dikim zamanı toprak sıcaklığının 15 °C’nin altına düştüğü
zamanlardır. Sahil bölgelerinde bu zaman kasım- aralık ayları olmaktadır.
 Çiçek soğanlarının muhafazası zor olduğundan, toprak hazırlığı yapılır
yapılmaz dikim işlemi yapılmalıdır.
 Soğanlı bitkilerin dikiminde genel kural, ekilecek soğanın boyunun iki katı
derinliğine dikilmeleri gerektiğidir. Örneğin soğanın çapı 15 cm ise soğanı
yaklaşık 30 cm derinliğe, çapı 5 cm ise yaklaşık 10 cm derinliğe dikmeniz
önerilmektedir.
 Soğanların uç kısmı kesinlikle toprak üzerinde bırakılmamalıdır. Soğanlar en
az kendi büyüklükleri kadar derine dikilmelidir.
 Dikim derinlikleri soğan türlerine göre değişebildiği gibi dikimin yapılacağı
bölgenin iklim şartlarına bağlı olarak da değişir. Örneğin sıcak iklimin hakim
olduğu Antalya’da soğan daha yüzeye yakın dikilirken, soğuk iklime sahip
Ankara-Erzurum gibi bölgelerde de daha derine dikim yapılır.
 Soğanların dikileceği mevsim dikkate alınarak dikim derinliği belirlenmeli.
İlkbahar-yaz dikimlerinin derinliği az iken sonbahar dikimlerinde dikim
derinliği biraz daha arttırılabilir.
 Soğanlar genellikle sonbaharda dikilir. Böylece bitkilerin çiçek açması
ilkbahar-yaza denk gelecektir. Bitki fizyolojisine en uygun dikim mevsimi de
sonbahardır. Ancak isteğe göre diğer mevsimlerde de kurala uygun dikim
yapılırsa sonuç alınabilir.
 Gövde yapısı küçük çiçek soğanları birbirlerine oldukça yakın yaklaşık 10 cm
aralıklarla, daha büyük çiçek soğanları ise yaklaşık 10-20 cm aralıklarla
dikilebilir. Yani soğanlar arası mesafe ve sıra arası mesafeler bitki türlerine
göre değişkenlik gösterir. Ancak oldukça belirgin bir renk cümbüşü
oluşturmak istenilirse soğanların sıra arası mesafeleri azaltılabilir.

1.3.1 Bazı Bitki Soğanlarının Dikimi
Lale soğanları mümkün olduğu kadar geç dikilmelidir. Sonbahar sonlarında toprağa
dikilmesi uygun olacaktır. Genellikle sıra halinde ve 10-15 cm. derinlik ve 10-15 cm.
aralıklarla dikilir. Dikim düzenli sıralar halinde olabileceği gibi soğanları toprağa serpip
oldukları yere dikerek doğal bir görünüm oluşturulabilir. Yalnız ilkbaharda lalelerin
yaprakları kahverengileşmeden biçilmemelidir. Çiçekleri geçtikten sonra laleler sulanıp
arada sıvı gübreyle beslenirse soğanı kuvvetlenir ve ertesi yıl tekrar açar. Soğanları topraktan
çıkarmaya gerek yoktur. Homojen havalanmayı sağlamak için sıraların hakim rüzgarların
estiği yönde olması istenir. Tesviyesi düzgün bir araziye dikim yapılmalıdır. Profesyonel bir
yetiştiricilik için mutlaka soğan ilaçlaması yapılmalıdır. Dikim derinliği, dikim makinesi ile
ayarlanabilir. Sıra arası mesafe 50-75 cm idealdir. Dikim yapılırken soğanların büyüklükleri
ve renkleri dikkate alınarak dikim yapılmalıdır. Bir metrekare alana ortalama 150-250 adet
soğan düşecek şekilde ayarlama yapılmalıdır.
Nergisler, normal bahçe toprağında, güneşte veya hafif gölgede yetişebilir. Soğanlar
eylül başlarında 10-15 cm. derinliğinde dikilir. Çiçekler cinsine göre şubat ve nisan arasında
açar. Bitkinin yaprakları, yapraklar kuruyana kadar kesilmemelidir.
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Zambak, soğanları genellikle ekim ayında dikilir. İyi drenajlı, rüzgâr almayan ve
güneşli bir yer seçilir. Humus veya gübreyle zenginleştirilmiş toprakta yaklaşık 20 cm.
derinliğinde bir çukur açılır. Çukurun dibine biraz iri kum serpilir. Kökler yaygın bir şekilde
yerleştirilir. İyi toprakla çukur doldurulur. Hafifçe bastırılır. Bahar ve yaz aylarında düzenli
ve bol su gerektirir. Çiçeği açıp bittikten sonra da zambak sulanıp beslenmeye devam edilir.
Solan çiçekler kesilir ama sap kısmı sonbaharda kendiliğinden kuruyuncaya kadar bırakılır.
Soğanları topraktan çıkarmaya gerek yoktur. Dikimler ağustos sonu ya da eylül başında
yapılırsa soğanın kök ve yaprak gelişmesi iyi olacağından, ilkbahar sonunda erken
çiçeklenme sağlanmış olur. Soğanlar hazırlanan dikim yastıkları 4-6 sıra halinde dikilir. Her
yastık arası 40-50 cm genişliğinde yol bırakılmalıdır. Bu yollar vasıtası ile çiçek kesimi ve ot
kontrol işleri rahatça yapılabilmektedir. Soğanlar sıra üzeri 10-15 cm aralıklarla dikilmelidir.
Genel olarak dikim aralık, mesafe ve derinlikleri soğan büyüklüğüne göre ayarlanmaktadır.
Yapılan üretimde sık dikim gerekirse, sıra üzeri ve arası ölçüleri ortalama soğan iriliğinin 1,5
katı olarak hesaplanabilir. Dikim derinliği ise soğan büyüklüğünün 1-1,5 katı olarak
hesaplanarak üzeri toprakla kapatılmalıdır.
Sümbül, dikildiği yerde sürekli çoğalır. Sümbül soğanları eylül-ekim aylarında iyi
gübrelenmiş toprağa 15 cm. derinlik ve 20-30 cm. aralıklarla dikilmelidir. Doğal sümbüller
mart-nisan, Hollanda sümbülleri ise nisan-mayıs aylarında çiçek açar. Soğanları topraktan
çıkarmaya gerek yoktur. Yetişme şartları oldukça esnek olduğundan kolayca çoğalır ve
büyür.
Gala, yaz mevsimi sonlarına doğru rizomları ayrılarak humusça zengin topraklara
dikilir. Dikimden sonra ilk başta az sulanır. Bitki büyümeye başlayınca sulama artırılır.
İlkbahar ve yaz mevsimi süresince çiçekleri geçene kadar toprağı hep nemli tutulmalıdır.
Daha sonra suyu azaltılır.
Ters lale (ağlayan gelin), dikimi sonbaharda yapılır. Dikim yapılacak toprağa
dikimden yaklaşık 10 gün önce torf ve gübre eklenmelidir. Böylece toprağın havalanması da
sağlanmış olur. Soğan olarak dikilen bu bitki, şubat ayı sonu veya mart ayı başında çiçek
açar. Çiçeklenmeye başladıktan hemen sonrada gübreleme yapılır. Gübreleme çiçeklerin
daha canlı durmasını sağlar.

Resim 1.9: Peyzaj uygulamaların soğanlı bitkiler
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1.4. Uygulama Materyali Miktarını Belirleme
Ülkemiz farklı iklim kuşaklarının etkisinde ve farklı toprak tiplerine sahip olan bir
ülke olduğundan bu bitki soğanları hemen hemen her bölgemizde yetiştirilebilmektedir.
Ancak bazı yanlış uygulamalar, yetiştirme başarısını kısıtlar. Özellikle birim alanda doğru
miktarda soğan veya yumrunun kullanılması gerekir. Gereğinden fazla ya da eksik soğan
kullanımı, görüntü bozukluğu, şekil bozukluğu, gelişim anormallikleri ve çiçeklenme
süresinde kısalma gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.
Soğanlı bitkilerden oluşan bir hobi bahçesinde uygulama materyallerimizin miktarı
bahçenin büyüklüğüne, dikilecek bitkinin türüne, soğanın büyüklüğüne, ekonomik güce ve
bahçenin konseptine göre değişkenlik gösterir.
Genel olarak metrekarede; 80-100 adet lale, 50-60 adet sümbül, 60-70 adet nergis,100120 adet çiğdem ve 30-35 adet ters lale (ağlayan gelin) kullanılması tercih edilir.
Her bitkinin soğan büyüklüğü, soğanlar arası mesafeler ve soğanların dikileceği sıra
arası mesafeler, farklılık göstermektedir. Bu durum bahçe planlaması yapılırken çok büyük
önem arz eder. Planlamayı yaptıktan sonra, dikilecek soğan ya da soğanlar dikkate alınarak
bahçe için ne kadar uygulama materyaline ihtiyaç olacağı kolayca hesaplanabilir.
Örneğin, 40 m2’lik bir hobi bahçesi düşünelim. Dikeceğimiz bitki türlerini
belirledikten sonra metrekareye düşen bitki adedince bitki soğanlarımızı temin edelim. Bu
bahçede lale ve sümbül kullanmak istersek sümbüller daha uzun bitkiler olduklarından
bahçenin arka kısımlarına doğru dikilmeleri uyun olacaktır. Lalelerden ise ön tarafa bir küme
yapabiliriz.
Bahçenin 10 m2’sine sümbül dikeceksek yaklaşık; 10*60=600 adet sümbüle
ihtiyacımız olacaktır.
Kalan kısımda 30 m2 bu kısmada lale dikeceksek yaklaşık 30*100=3000 adet lale
soğanına ihtiyacımız olacaktır.
Yani formüle edersek;
Uygulama materyal adeti = m2’ye dikilecek soğan adeti*bahçemizin yüz ölçümü (m2)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Projeye uygun soğanlı bitki bahçesi tesis edebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ne kadar büyüklükte bahçe taslağı
oluşturacağınızı belirleyiniz.
 Yetişecek bitkilerin neler olabileceğini ve
kaç adet soğana ihtiyaç olduğunu bunların
 Bulunduğunuz bölge şartlarına uygun
hangi bölgelerden temin edilebileceğini
bir soğanlı bitki bahçesi planı yapınız.
araştırınız.
 Hazırladığınız taslakta bitkileri nasıl
konumlandıracağınızı ve gruplayacağınızı
belirleyiniz.
 Belirlediğiniz bitkilerin yetiştirileceği toprak
tiplerini belirleyiniz.
 Bahçenizde olmasını planladığınız
 Bu toprak tiplerine ait örnekleri alınız veya
bitkilerin yetişme ortamlarını, toprak
fotoğraflayınız.
ve iklim istekleri bakımından gösteren
 Belirlediğiniz bitkilerin yetiştirilebileceği
tablo oluşturunuz.
ekolojik koşulları belirleyip, pano haline
getiriniz.
 Tüm bu topladığınız veriler ışığında hangi
 Taslak üzerinde hangi türde bitkiler
özellikte bahçe oluşturulacağını tek bir pano
olacağını gösteriniz.
haline getiriniz
 Bahçenizi dikime hazır hale getiriniz.
 Dikilecek soğan adetini belirleyip temin
ediniz.
 Soğanlı bitkiler bahçesi tesisini
 Uygun iklim koşullarında (sıcaklık ölçümü
kurunuz.
yapın) dikimi gerçekleştiriniz.
 Dikimden sonra gerekli bakım işlemlerini
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Hobi bahçeleri; sebze, meyve ve çiçek yetiştirip, aile ve dostlarınızla zaman
geçirebileceğiniz mekânlardır.

2.

( ) Hobi bahçelerinin kamu eliyle ilk örnekleri Ankara’da kurulmuştur.

3.

( ) Menekşe bir soğanlı bitki türüdür.

4.

( ) Türkiye soğanlı bitkiler açısından oldukça zengin bir ülkedir. Dünya’da soğanlı
bitki ihracatının öncülerindendir.

5.

( ) Soğanlı bitkilerin yetiştiriciliğinde soğanlar genellikle yaz aylarında dikilir.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.
6.

Ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde özellikle Karaburun ve Mordoğan yöresinde
yetiştirilen soğanlı bitki ……………………. dır.

7.

Soğanlı bitkilerin dikiminde genel kural, ekilecek soğanın boyunun iki katı
…………………. dikilmeleri gerektiğidir.

8.

Soğanlı bitkilerde en uygun dikim mevsimi ……………………… dır.

9.

Lale soğanı dikiminde metrekareye yaklaşık ………………… adet soğan dikmek
gerekir.

10.

Soğanlı bitki bahçesi tesisinde görsel bir şölen oluşturmak için soğanlar genellikle
…………………… halinde dikilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun sebze-meyve bahçesi tesis edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan sebze ve meyve bahçelerini ziyaret ediniz.



Sebze-meyve bahçelerinin krokilerini temin ederek sınıfta inceleyiniz.



Tesiste çalışan görevlilerle görüşerek yapılan iş ve işlemleri görevlilerden
dinleyiniz.



Tesiste uygulamalarda kullanılan materyalleri araştırınız.



Bir sebze-meyve bahçesi kurulmadan önce ne gibi analizler yapılmalıdır
konusunda sınıf içinde beyin fırtınası yapınız.

2. SEBZE–MEYVE BAHÇESİ TESİSİ
Şehrin gürültüsünden yoğunluğundan uzaklaşmak isteyerek amatörce bahçecilik
yapan insanlar için sebze-meyve yetiştirmek en keyifli işlerden biridir. İlk başta 4-5 domates
fidesi ile başlayan, kenara köşeye maydanoz, reyhan ekerek devam eden bu uğraş sonunda
ürünler hasat edildiği zaman yaşanan duygu insanları daha da çok heveslendirir. Toplanan
ürünlerin sevdikleriyle paylaşılması ailece tüketilmesi bahçeciliğin vazgeçilmez bir hobi
haline gelmesini sağlar. Son zamanlarda manavdan ve marketlerden alınan ürünlerin tatsız
ve sağlıksız olduğu düşüncesi hakim olmuştur. İnsanlar hobi bahçelerinde organik tarım
yapma hevesi ile sebze-meyve bahçeleri oluşturmaya başlamışlardır. Şehir merkezinden
uzakta temiz havada bahçe uğraşı insanlara cazip hale gelmiştir. Bu nedenle kurum ve
kuruluşlar hobi bahçeleri oluşturarak bunları kiralamaya satmaya başlamışlardır.

Resim 2.1: Sebze ve meyve ağaçlarından oluşan hobi bahçeleri
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2.1. Peyzajda Kullanılan Meyveler
Peyzaj alanlarında hobi bahçesi oluşturmak amacıyla kullanılan meyveleri
sınıflandırarak kullanmak gereklidir. Bu amaçla meyveler aşağıdaki şekilde
sınıflandırılabilir.

2.1.1. Meyvelerin Meyve Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Meyve türleri meyvelerin özellikleri (meyve ve çekirdek yapısı) yönünden 7 grup
altında toplanmaktadır.








Yumuşak Çekirdekli Meyveler: Elma, armut, ayva, alıç, muşmula, üvez,
kuşburnu vb.
Sert Çekirdekli Meyveler: Kiraz, vişne, kayısı, şeftali, erik, kızılcık, iğde
Sert Kabuklu Meyveler: Badem, ceviz, kestane, fındık, Antep fıstığı
Üzümsü Meyveler: Üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen, dut, incir
Turunçgiller: Limon, portakal, altıntop, mandarin, turunç
Akdeniz Meyveleri: Muz, zeytin, hurma, incir, Trabzon hurması, yenidünya
Keyif Bitkileri: Çay, kakao, kahve

2.1.2. Meyvelerin İklim Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Meyve türleri iklim isteklerine göre 3 gruba ayrılmaktadır.


Ilıman İklim Meyve Türleri: Elma, armut, ayva, erik, şeftali, kayısı, badem,
vişne, kiraz, ceviz, kestane, üzüm, çilek, ahududu, fındık, Antep fıstığı

Subtropik İklim Meyve Türleri: Limon, portakal, altıntop, mandarin, çay, nar,
zeytin, incir, hurma

Tropik İklim Meyve Türleri: Hindistan cevizi, muz, mango, papatya, ananas

2.2. Peyzajda Kullanılan Sebzeler
Kültüre alınmış olan sebzelerin incelenmesinde kolaylık olması amacıyla sebzelerin
sınıflandırılması farklı şekillerde yapılmaktadır. Ülkelere göre birbirinden farklı
sınıflandırma sistemleri kabul edilmiş olmasına rağmen sebzeler; yetişme mevsimlerine
göre, kültürlerine (yetiştirme sistemlerine) göre, yenilen kısımlarına göre, botanik
özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.

2.2.1. Yetişme Mevsimlerine Göre Sebzeler:




Soğuk İklim Sebzeleri: Alabaş, havuç, kereviz, pazı, soğan, bezelye, hindiba,
lahana, ravent, şalgam, bakla, ıspanak, maydanoz, salata, turp, Brüksel lahanası,
kırmızı pancar, marul, su teresi, tere, enginar, karnabahar, pırasa, sarımsak, yer
elması, kuşkonmaz
Sıcak İklim Sebzeleri: Biber, fasulye, karpuz, tatlı mısır, bamya, hıyar, kabak,
tatlı patates, domates, kavun, patlıcan

15

2.1.2 Kültürlerine (Yetiştirme Sistemlerine) Göre Sebzeler









Çok Yıllık Sebzeler: Kuşkonmaz, enginar, ravent
Otsu Sebzeler: Ispanak, pazı, hindiba
Salata Sebzeleri: Marul, salata, kereviz, hindiba
Köklü Sebzeler: Havuç, pancar, şalgam, turp
Soğanlı Sebzeler: Soğan, sarımsak, pırasa
Lahana Grubu Sebzeler: Lahana, karnabahar, Çin lahanası, Brüksel lahanası
Fasulye Ve Bezelye Grubu Sebzeler: Fasulye, bezelye, bakla, börülce
Solanaceae (Solanase) Familyası Sebzeleri: Domates, biber, patlıcan

2.1.3. Yenilen Kısımlarına Göre Sebzeler












Yumruları Yenen Sebzeler: Patates, tatlı patates, yer elması
Kökleri Yenen Sebzeler: Havuç, turp, kırmızı pancar, şalgam, kök kereviz
Soğan ve Sürgünleri Yenen Sebzeler: Pırasa, taze soğan, taze sarımsak
Kuru Soğanları Yenen Sebzeler: Soğan, sarımsak
Yalnız Sürgünleri Yenen Sebzeler: Kuşkonmaz
Yaprak Sapları Yenen Sebzeler: Ravent, sap kereviz
Yaprakları Yenen Sebzeler: Marul, salata, lahana, ıspanak, pazı, semizotu
Meyveleri Yenen Sebzeler: Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun,
karpuz
Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzeler: İç bakla, iç bezelye, kuru fasulye,
barbunya
Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeler: Karnabahar, enginar, bamya
Kokulu Otlar: Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka

2.1.4. Botanik Özelliklerine Göre Sebzelerin Sınıflandırılması
Botanik sınıflandırmada türler daha çok çiçek yapıları dikkate alınarak
sınıflandırılmaktadır. Tür isimleri ise Latince olarak verilmektedir. Botanik olarak
sınıflandırılmış bir tür, dünyanın her yerinde aynı isimle bilinir. Botanik özellikleri esas
alınarak yapılan bu sınıflandırma sisteminde, ıslah çalışmaları ve eğitim programlarında
çalışan bazı araştırıcılar ve bu konuda ün yapmış botanikçiler, kültüre alınmış sebzeleri;
familyalarına ve çiçek ve döllenme biyolojilerine göre olmak üzere iki başlık altında
sınıflandırmaktadırlar.

2.3. Sebze-Meyve Bahçesi Tesisi
Ticari amaçlı meyve-sebze bahçesi tesisi ile hobi bahçeleri tesisi arasında pek fark
bulunmamaktadır.
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2.3.1. Meyve Bahçesi
Meyve ağaçları dikildikleri arazilerde toprağın tür ve çeşit özelliklerine bağlı olarak
çok uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilir. Bahçe kurulurken yapılacak hatalar, uzun yıllar
sonra ortaya çıkacağından, kaybolacak ürün hem üretici hem de milli ekonomi açısından
önemlidir. Bu sebeple bir yerde hobi amaçlıda olsa meyve bahçesi kurmadan önce dikkat
edilmesi gereken hususlar şunlardır;






Meyve bahçesi kurulacak arazinin seçimi
Meyve türlerinin döllenme biyolojileri
Ekonomik ve kültürel şartlar
Fidanların dikim işlemleri
Dikilecek bitki türleri ve anaçlara göre dikim mesafeleridir

Herhangi bir yere dikilen meyve fidanının tutması, gelişmesi ve meyve oluşturması,
yeterli ürün vermesi, çeşit özelliklerini göstermesi ve her yönüyle başarılı bir meyvecilik
yapılması için etkili temel faktörler ise; iklim, yer ve yöney ve toprak tipidir.
Meyve tür ve çeşitleri, iklim istekleri bakımından oldukça farklılık gösterir. İklim
faktörlerine yeterince müdahale edilemediği için, yetiştirilecek meyve tür ve çeşitlerini o
yerin iklim isteklerine göre belirlemek gerekir. Meyvecilikte dikkat edilecek iklim özellikleri
şunlardır:






Son yıllarda ilkbaharda meydana gelen geç donların tarihleri
Kış aylarında meydana gelen en düşük sıcaklıklar ve süreleri
Yaz aylarında meydana gelen en yüksek sıcaklıklar ve süreleri
Yıllık sıcaklık ortalaması
Yıllık yağış toplamı ve yağışların mevsimlere göre dağılımıdır.

Resim 2.2: Elma ağaçlarından oluşan meyve bahçesi

Toprak, meyve ağaçlarının büyümeleri, verimlilikleri, ürün kalitesi ve depolama
özellikleri üzerinde etkili olan bir faktördür. Genel olarak derin, nemli ve geçirgenliği iyi
olan kolay işlenebilir, humusça zengin olan topraklar en uygun bahçe topraklarıdır. Meyve
bahçesi kurarken özellikleri yönünden toprak tipleri konusunda dikkat edilmesi gereken
hususlar;
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Kayalıklar: Meyveciliğe pek uygun olmayan topraklardır.
Taşlı ve Çakıllı Topraklar: Fazla toprak ihtiva ediyorlarsa iyi sulama ve
kuvvetli gübreleme ile meyve bahçesi kurulabilir.
Kumlu Topraklar: Kolay işlenebilir, su tutmayan topraklarıdır. Tamamen
kumdan ibaret oldukları zaman meyve bahçesi için uygun değillerdir.
Killi Topraklar: Drenajı sağlanırsa organik gübreleme ile meyvecilik
yapılabilir.
Kireçli Topraklar: Killi toprağın özelliklerine çok benzer, kireç oranına göre
farklı meyveler yetiştirilebilir.
Tınlı Topraklar: Meyvecilikte en makbul topraklardır.
Humuslu Topraklar: Kolay işlenebilirler. Meyve bahçesi için çok uygun
topraklardır.

Hobi bahçesi tesis edilirken toprakların bazı özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu
özellikler şunlardır:





Toprak Derinliği ve Taban Toprağının Özellikleri: Meyve ağaçlarının
kökleri tür ve çeşit özelliğine bağlı olarak 1-8 m arasında uzar. Ancak en az 1 m
aynı profile sahip toprak meyvecilik için gereklidir.
Taban Suyu Yüksekliği: Toprak yüzeyine yakın kök yapan meyve ağaçları
için 1 m, diğerleri için ise 2 metreden daha yukarı çıkması istenmez.
Toprak Reaksiyonu ve Tuzluluk: Toprak reaksiyonu pH ile gösterilir. Meyve
ağaçlarının önemli bir kısmı pH 6-8arasında başarı ile yetiştirilir. Tuzların
toprakta yığılmaları çoraklaşmaya (tuzlulaşma) sebep olur.
Toprak Yorgunluğu: Uzun yıllar aynı bahçede bir tek meyve türünün
yetiştirilmesi sonucu, her türlü teknik ve kültürel şartlar yerine getirilse de iyi
gelişmedikleri görülür.

2.3.2. Sebze Bahçesi
Günümüzde insanlar hobi bahçesi kurmaya karar verdiklerinde genellikle sebze
yetiştirmeyi planlayarak işe başlarlar. Şüphesiz ki sebze yetiştiriciliği onları daha çok tatmin
edecektir. Genellikle hobi bahçelerinde sebze yetiştiriciliği yaygındır. Sebzeler çok kısa
sürede büyür ve ürün verir. Bu durum emeğin karşılığının kısa sürede alınmasının mutluğunu
yaşatır. Ancak bu süre zarfında yoğun bir bakım ve ilgi gerektirir. Sebze bahçesi
oluşturmadan önce ne kadar büyüklükte bir bahçe kuracağımıza karar vermemiz
gerekmektedir.
Üreticinin kendini aşacak işlerin içine girmeyerek ve ihtiyaçtan fazla üretim
yapmaması önemlidir. Çünkü daha sonra bu ürünün ne yapılacağını bilmemek gibi durumlar
beraberinde farklı sıkıntılar oluşturabilir.
Bahçenin nereye ve ne büyüklükte kurulacağını karar verdikten sonra bahçe
planlaması yapılır. Planlama işlemi üretim süresi boyunca devam ettirilirse oldukça fayda
sağlayacaktır.
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Bahçe hakkında yapılan her işlem not edilirse, özellikle gübreleme, ekim ve ilaçlama
zamanları konusunda doğru zamanda doğru işlemlerin yapılmasına katkı sağlayacaktır.
Sebze bahçeleri için toprak seçerken; toprağın su tutma kapasitesinin yüksek
olmasına, toprak neminin yüksek olmasına, toprağın yumuşak olmasına, iyi drenajlı
olmasına, arazinin düze yakın veya çok hafif bir eğime sahip olmasına dikkat edilmelidir.
Sebze üretimi yapmak için en ideal ve en verimli toprak, gevşek olan, humusça
zengin, kumlu - killi karışımlı topraklardır. Aksi halde verimsiz bir bahçe olur.

Resim 2.3: Hobi bahçelerinde sebze yetiştiriciliği

2.4. Sebze-Meyve Bahçesi Tesisinin Kurulması
Sebze-meyvelerden oluşan bir hobi bahçesinin kurulması için öncelikli olan arazinin
seçimidir. Arazinin seçiminde bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir.


Ekonomik Faktörler: Bahçe kurulacak yerin ulaşım kolaylığı (yola yakınlık),
Merkeze yakınlık ürünün pazar şansı bulması yanında, sebze bahçesinin
gereksinimi olan gübreleri, kimyasal maddeleri, ilaçları, alet ve makinaları,
bunların yedek parçaları ve tamir edilme imkânlarını arttırır. İstenen zamanda
yapımını sağlar.



Ekolojik Faktörler: İklim ve toprak olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda bu
özellikler anlatılmıştır.
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Resim 2.4: Hobi bahçesi plan örneği

Arazi seçiminden sonra yapılması gereken işlemler;








Bahçenin hangi büyüklükte kurulacağına karar verilir.
Bahçe krokisi çizilir ve planlama yapılır.
Planlamada yetiştirilecek bitki türleri ve sayısı belirlenir. Yerleri planda
gösterilir.
Yetiştireceğimiz türe göre, ekim-dikim işlemleri için uygun iklim şartları
belirlenir.
Yetiştireceğimiz türe göre uygun toprak istekleri belirlenir. Bahçe dikime hazır
hale getirilir. Toprak işlemesi yapılır toprak tavına getirilir, drenaj sağlanır
ihtiyaca göre gübreleme işlemleri yapılır.
Sulama işleminin nasıl hangi yöntemle yapılacağına karar verilir. Planda sulama
sistemine de yer verilir. Sulama sistemi belirlendikten sonra gerekli malzemeler
temin edilerek bahçe sulamaya hazır hale getirilir.
Tedbir olarak bahçenin etrafı çit ve barikat ile çevrilebilir. En güzel ve verimli
koruma yöntemi bahçenin etrafını çit bitkileriyle çevirmektir. Bahçede fazla
uzun gölge yapacak ağaç bulunmaması önemlidir. Gerekirse bu ağaçlar
kesilmelidir. Çünkü gölge alan verimi büyük ölçüde düşürmektedir.
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Resim 2.5: Hobi bahçesi plan örneği

2.5. Sebze Dikimi
Sebze bahçelerinin belleme işlemi mümkünse sonbahar aylarında yapılmalıdır.
Yaklaşık olarak 20-30 cm kadar derinden bellenerek toprak havalandırılır. Belleme işlemi
yapılırken de yabancı maddeler ve yabani otlar ortamdan uzaklaştırılır.
İlkbahar aylarında yani dikimden yaklaşık olarak bir ay önceden sebzelerin dikileceği
alanlar belirlenir. Ardından toprak organik gübre ve kompost ile gübrelenerek tekrar bellenir.
Dikime 1-2 gün kala tırmıkla toprak yüzeyi düzeltilerek sebzelerin dikimi işlemine geçilir.
Bu işlemlerden sonra toprağın tavlı olması sağlanır. Toprak çok ıslak ya da çok kuru
olmamalıdır. Toprağın uygun olup olmadığını anlamak için ufak bir test yapabilirsiniz. Bir
avuç toprağı avucunuza alın ve sıkın. Eğer toprak kalıp halinde kalıyorsa, toprak ıslaktır ve
ekim için 1-2 gün beklemelisiniz. Toprak hemen dağılıyorsa, toprak bir gece önceden sulanır
ve ekim işlemine öyle geçilir.
Ekim yapacağınız toprağı erken kazarsanız toprak havalanır ve daha verimli toprak
haline gelir. Toprağı kazar kazmaz fide veya fidan dikimi iyi neticeler vermez. Sebzeler
hassas bitkiler olduğundan dolayı adaptasyonun en kısa sürede olması için toprağın en iyi
şekilde işlenmiş olması gerekir.
Bahçecilik yaparken gübre kullanımı çok önemlidir. Organik tarımda kullanılabilir
sertifikalı gübrelerin kullanımı ürünlerinizin verimi ve kalitesi bakımından çok önemli bir
unsurdur. Gübreleme bitkinin var olması ve meyve vermesi için çok önemli ve kesinlikle
atlanmaması gereken bir konudur.
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Bazı sebzelerin çoğaltma şekilleri şunlardır:






Direk kök halinde yenebilen sebzeler yani havuç, turp, pancar, bamya, bakla
gibi ürünler direk tohum olarak ekilir.
Soğan, patates, sarımsak gibi sebzeler direkt olarak arpacıkları veya tohumları
ile yetiştirilir.
Kavun, hıyar, karpuz, kabak gibi sebzeler tohum halinde ekilir. Fakat bu
tohumların ilk olarak fideliklerde yetiştirilip fide durumda iken bahçeye
alınması daha iyi sonuç vermektedir.
Domates, patlıcan, biber gibi sebzeler fide şeklinde ekilir.
Marul, kereviz, karnabahar gibi sebzeler fide şeklinde ekilmelidir.

Soğuk ve sıcağa hassas olmayan sebzelerin tohumları, ekim zamanı düşünülmeden
doğrudan tarlaya ekilerek yetiştirilebilir. Bu sebzeler havuç, maydanoz, ıspanak ve
bezelyedir. Diğer grupta yer alan sebzeler iklim isteklerine göre ancak uygun şartlar
oluştuğunda ekilir. Bu sebzeler soğan, salata ve marul, fasulye, bakla, hıyar, kavun, karpuz,
turp gibi sebzelerdir.
Tohumlar, sıcak yastıklara ekilir ve yastıklar içerisinde çimlendirilir, fideler 3-4
yapraklı olduktan sonra tüplere şaşırtılır ve nisan ayının sonlarına doğru fideler esas dikim
yerlerine dikilir. Fidelerin farklı çevre şartlarına alışmalarını sağlamak için şaşırtma yapılır.
Şaşırtma, fidenin bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmesi demektir.
Sebzeler genelde sıra arası 80 cm, sıra üzeri 30-50 cm olacak şekilde dikilir. Dikim
esnasında fideler çapa ile açılan yeterli büyüklükteki çukura olduğu gibi yerleştirilir ve
çukurun boş kısımları toprakla doldurularak hafifçe bastırılır. Dikimden hemen sonra can
suyu verilir.

2.6. Meyve Dikimi
Ülkemizde meyvecilikte verimliliği azaltan ve ağaçların ileriki yıllarda gelişmesini
etkileyen en önemli faktörlerden biri de meyve fidanının seçimi, dikimi ve daha sonra şekil
verilmesidir. Ülkemizde birçok yetiştirici çok gelişmiş kalın gövdeli, yan dalları fazla
olmayan, yüksek boylu fidanları tercih etmektedir. Bu tercih yanlıştır. En iyi fidan 2-2,5 cm
gövde kalınlığında 1,5-2 metre boyunda yan dalları ve çok sayıda saçak kökü olan fidandır.
Çok büyük fidanlarda saçak kök az olduğundan, fidanın tutması zor olur. Ayrıca alt
kısımlarında canlı tomurcuk veya dal bulunmayan yüksek boylu fidanlarda ilk yıllarda
gövdede güneş yanıklığı da meydana gelir. Modern meyvecilikte ağaçların 40 cm civarında
dallanması istendiğinden yüksek boylu fidanın alınmasının bir anlamı bulunmamaktadır. Bu
nedenle 40-60 cm civarından dallanarak iyi bir şekil oluşturmaya uygun olan saçak köklü
fidanların tercih edilmelidir.
Yukarıda özellikleri belirlenen fidanların dikiminde iki konuya dikkat edilmelidir.
Fidan dikiminde; çukurun derinliği ne olursa olsun fidan, fidanlıktan söküldüğü yere kadar
dikilmelidir. Hatta ağır topraklarda, toprağın sonradan oturacağını ve kök boğazı seviyesinin
aşağı ineceğini düşünerek toprak seviyesinin 3-4 cm üstünde dikilir.
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Birçok zaman söylenen, aşı noktasına kadar dikim de derin dikim sayılır. Çünkü aşı
noktası, aşının yapılış yerine bağlı olarak yüksekte olduğunda, bu noktaya kadar dikimde
kökler derinde kalır. Bu da köklerin gelişmesini engeller. İleriki yıllarda ağaç zayıf gelişir.
Uygun bir meyve fidanında (uygun bir anaç üzerinde) aranan özellikler şunlardır;









İsmine uyun olması
Uygun anaç üzerine aşılı olması
Fidanın bir yaşında olması
Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olması
Gövdenin düzgün ve pişkin, gözlerin iyi teşekkül etmiş olması
Aşı yerinin kapanmış olması
Bol saçak köklü olması ve her yöne dağılması
Hastalık ve zararlılardan ari olması

Meyve fidanı dikim aşamaları aşağıdaki şekildedir.

2.6.1. Bahçe Yerlerinin Dikime Hazırlanması
Meyve bahçesi kurulacak yer yeni bir arazi, diğer ürünlerin yetiştirildiği bir yer veya
eski bir meyve bahçesi olabilir. Böyle yerleri tek tek incelersek ne zaman meyve bahçesi
kurulacağını daha iyi anlarız.





Fundalık Araziler: Bir yıl sürülerek tarla ekilir. O yıl meyvecilikte
kullanılmaz.
Orman Açmaları: Meyve bahçesi kurmak için iki yıl tarla bitkileri ekilir,
üçüncü yıl meyvecilikte kullanılır.
Eski Meyve Bahçeleri: En az 2 yıl tarla bitkilerine ayrılır. Tür değiştirilerek
meyvecilik yapmak faydalıdır.
Bataklık ve Turbalar: Kurutulan arazi iyi drene edilirse, iki yıl tarla bitkileri
ekimi yapıldıktan sonra meyvecilik yapılabilir.

2.6.2. Toprak Tesviyesi
Sulama, toprak işleme, gübreleme, mücadele ve hasat işlemlerinin daha kolay
yapılabilmesi için, tesviye edilmiş bir bahçeye ihtiyaç vardır. Tesviye edilecek yerin
büyüklüğü ve tesviye işinin durumuna göre bel, döner pulluk, tesviye bıçağı veya skreyper
ile yapılır. Böylece arazi istenilen şekle sokulmuş olur.

2.6.3. Bahçenin Çevrilmesi
Yeni dikilen fidanların hayvanlardan korumak, arazinin çevresini belirlemek ve
rüzgârın etkisini azaltmak için arazi çevirmesi yapılır. Ekonomik durum veya amaca göre
dikenli teller, taş duvarlar, kuru veya yeşil çitler ile bahçenin etrafı çevrilebilir.

23

2.6.4. Dikim Şekilleri
Düz arazilerde genellikle kare, dörtgen, satranç ve üçgen dikim uygulanır. Meyilli
arazilerde terasların eğrilerine paralel şekilde kontur dikim uygulanır. Belirli bir alana
dikilecek fidan miktarının hesabı aşağıdaki formüle göre yapılabilir.
Dikim Alanı
Fidan âdeti: = Fidan Miktarı Sıra Üzeri Mesafe x Sıra Arası Mesafe

2.6.5. Fidan Yerlerinin İşaretlenmesi ve Fidan Çukurunun Açılması
Dikimden önce fidanların geleceği yerler dikim kazıklarıyla işaretlenir. Bu amaçla ilk
olarak bir ip alınır. Bu ipin üzeri ağaçlara verilecek aralığa göre renkli bezlerle veya iplerle
işaretlenir. Bundan sonra ip bahçenin üst kenarına düzgün bir şekilde gerilir. Bu hat
çekilirken, sıra arası uzaklığın yarısı kadar olmak üzere bahçe sınırından içeriye girilir. İpteki
işaret yerlerinin toprak üzerine düştükleri yerlere birer kazık çakılır. Bundan sonra ip
kaldırılır ve daha önce çekilen ipe tam dikey gelecek şekilde tarlanın yan tarafına çekilir. Bu
kısım da aynı şekilde işaretlenir.
Daha önce işlenmiş ve kirizma edilmiş topraklarda, dikimden bir hafta önce veya
hemen dikim sırasında fidan çukurlarını açmak gerekir. Fidan çukurları genellikle 50-70 cm
genişliğinde ve 50-70 cm derinliğinde açılır. Büyük kuruluşlarda çukur açma giderlerini
azaltmak için, traktöre monte edilen çukur açma burguları kullanılır.

2.6.6. Fidanların Dikimi
Fidanlar dikilmeden evvel budanır. Buna dikim budaması denir. Bu budama ile
fidanların söküm sırasında ezilen, kopan, yaralanan kökleri kesilir. Birbirinin üzerine gelen
kökler çıkarılır. Fidanı yerine dikerken, dikim tahtası daha önce çakılmış olan yan kazıklara
oturtulur. Böylece tahtanın ortasındaki oyuk fidanın yeri olur. Fidanın aşı yerinden 10 cm
kadar yukarıya gelen kısmı oyuğa çakıştırarak toprak doldurmaya başlanır. Önce üst toprak,
sonra da alt toprak çukura doldurulur.

2.6.7. Fidanların Dikim Zamanı
Genel olarak fidanlar aralık ayından mart ayı sonuna kadar dikilebilir. Kışları çok sert
geçmeyen veya toprağın karla örtülü bulunması sebebiyle toprağın derinlerine kadar
donmadığı yerlerde sonbahar dikimi yapılır. İlkbaharda yapılacak dikimler bilhassa geç
kalınırsa çok tehlikelidir, fidanların tutma oranı düşer.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Projeye uygun sebze-meyve bahçesi tesis edebileceksiniz.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Sebze-meyve bahçesi kuracağınız alanı
belirleyiniz.
 Arazinizde gerekli incelemeleri (iklim,
Projeyi okuyunuz.
toprak koşulları vb.) yapınız.
 Yetiştireceğiniz türleri ve bu türlerin
yetişme ortamlarını belirleyiniz.
 Bahçe planını hazırlayınız.
 Tohumları, fideleri, fidanları ekmek için
harç veya ekim yatağı hazırlayınız.
Uygulama yerlerini hazırlayınız.
 Bitki türleri için gruplamalar yaparak ekim
yerlerini belirleyiniz.
 Fidanları ya da tohumları dikimden önce
sulayınız, ilaçlı suya bandırınız.
Ekim-dikim materyallerini hazırlayınız.  Fidanları veya tohumları elle uygun sıra
arası ve sıra üstü mesafelerde dikiniz.
 Tohumları sterilize edip hazırlayınız.
 Belirlediğininiz bölümlere ekim dikim
işlemlerini yapınız.
Ekim-dikim işlemlerini yapınız.
 Dikimden sonra gerekli bakımları ve
bitkilerin takibini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kayalıklar, meyve yetiştiriciliğine pek uygun değildir.

2.

( ) Tropik iklim meyve türlerine örnek olarak Hindistan cevizi, muz, mango, papatya,
ananas verilebilir.

3.

( ) Son zamanlarda manavdan ve marketlerden alınan ürünlerin tatsız ve sağlıksız
olduğu düşüncesi insanları hobi bahçelerine yöneltmiştir.

4.

( ) Hobi bahçelerinde yalnızca çiçek yetiştiriciliği yapılabilir.

5.

( ) Soğan, patates, sarımsak gibi sebzeler direkt olarak arpacıkları veya tohumları ile
yetiştirilir.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

6.

Sebze- meyve yetiştiriciliğinde ekolojik Faktörler; ……… ve ………… olmak üzere
ikiye ayrılır

7.

Sebzeler genelde sıra arası ……… cm, sıra üzeri ………. cm olacak şekilde dikilir.

8.

Meyve bahçesi oluşturmak için en uygun topraklar ………………. topraklardır.

9.

Sebze- meyce bahçesi kurmadan önce yapılacak ilk iş ………………………….. dir.

10.

Meyve fidanları çok büyük olduğunda …………... az olduğundan, fidanın tutması zor
olur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun kaya bahçesi tesis edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ülkemizde bulunan kaya bahçelerini araştırınız.



Araştırdığınız bahçelerin fotoğraflarını internetten bularak inceleyiniz.



Kaya bahçelerinde hangi tür bitkilerin yetiştirilebileceğini ve var olanlarda
hangi tür bitkilerin yetiştirildiğini araştırınız.

3. KAYA BAHÇESİ TESİSİ
Japon bahçelerinin en çok bilinen türü olan kaya bahçeleri, Japon bahçesi denildiğinde
akla ilk gelen bahçeler olmaktadırlar. Genelde bu tür bahçelerde birkaç tane önemli kaya
olmakta ve bunlar belirlenen temalara göre dizilmektedir. Dünyanın en güzel dağ bitkilerinin
bahçede yetişebilmeleri ve bütün güzelliklerini sunabilmeleri amaçlanıyorsa, kaya bahçesi
oluşturulabilir. Kaya bahçelerinin en önemli elemanları dağ bitkileri ya da başka bir deyişle
Alp bitkileridir.
Kayalık bahçe (rock garden), ayrıca taş yığınından yapılmış çiçeklik (rockery) veya
yüksek dağ bahçesi (alpine garden) olarak da bilinir, kaya ve taşlar ile kayalık bölgelerin
yerlisi veya alp iklimine uygun bitkilerle oluşturulmuş bir çeşit bahçe olarak ta
tanımlanabilir.
Kaya bahçesi, doğal ortamı kayalık alanlar olan kaya üzerinde veya taşlar arasında
veya taşa sarılarak hayatını sürdüren bitki türlerinin sergilendiği ve yetiştirildiği alanlardır.
Burada yetiştirilen bitki türlerinin ekolojik istekleri oldukça farklıdır. Sıcak ve kurak
ortamda yetişen kaya bitkileri olduğu gibi oldukça nemli ve sulak ortam seven kaya bitkileri
de bulunur.

Resim 3.1: Kaya bahçesi örnekleri
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3.1. Kaya Bahçesi Bitki Türleri
Kaya bahçesi bitkileri yaşam sürelerine göre; tek yıllık, iki yıllık ve büyük bir bölümü
çok yıllıktır. Kök yapılarına göre; saçak köklü, soğanlı, rizomlu ya da yumrulu
olabilmektedir. Bu bitkiler odunlaşmanın derecesine göre de sınıflandırılmaktadır. Buna
göre; otsu (odunlaşmamış) bitkiler; yalnızca alt kısımları odunlaşmış yer örtücü çalılar;
tamamı odunlaşmış bodur çalılar ve ağaçlardır. Özellikle, değişik ortamlarda daha iyi
gelişebilen bazı tek ve iki yıllık bitkilerin kaya bahçelerinde büyük önemi vardır.
Kaya bahçelerinde yetiştirmeye uygun bitki grupları; iğne yapraklılar, geniş yapraklı
ağaç, ağaççık ve çalılar, otsu bitkiler, soğanlı ve yumrulu bitkiler, çayırlar ve eğrelti otlarıdır.
Kaya bahçelerinde yetiştirilebilecek bazı bitki örnekleri şunlardır;










Linaria alpina: 5-10 cm’lik sapları, parlak menekşe renkli çiçekleri ile sarı
rengin etkin olduğu polenleriyle bulundukları ortamda çok güzel bir zıtlık
oluşturur.
İzlanda gelinciği (Papaver alpinum) ve Türleri: Özellikle taş ve çakıl yığıntıları
arasında, sarı, sarımsı beyaz, beyaz renkli çiçekleriyle, 5-10 cm’lik koyu renkli
ve tüylü saplarıyla kaya bahçeleri için uygun bitki türleridir. Gelincikleri doğa
içinde, özellikle 2000-2500 m yüksekliklerde eriyen kar suyu akışı ile
sürüklenmiş ve vadide kendine yer bulmuş kalkerli çakıl taşları arasında, yeni
kurumuş dere ve nehir yataklarında doğal yayılış içinde görmek mümkündür.
Taşkıran (Saxifraga caesia):1500-3000 m yükseklikte mavi, mavi yeşil renk
etkili bitki kaya bahçelerinde yetiştirilebilir.
Japon Akçaağacı: Bu ağaç bahçenize renk ve eğlence katar.
Pittosporum Türleri: Herdem yeşil bir çalı grubu olarak kaya bahçelerinde yer
alır. Yaprakları çok güzeldir. Kolay yetiştirilir ve denize dayanıklı türlerdir.
Türlere göre çiçeklerinin farklı farklı renkleri vardır.
Şimşir (Buxus): Kaya bahçelerinde sıklıkla kullanılan türler yaprak
dökmedikleri için yaz kış bahçenin yeşil olmasını sağlar. Genel olarak çalı
nadiren ağaççık formundadır. Sürgünleri dört köşelidir. Yaprakları derimsi, tam
kenarlı ve tüysüzdür. Ağaç formunda olursa kuşüzümüne benzer meyveler verir.
Farklı ağaçlardan elde edilen Bonsai türleri de kaya bahçelerinde yerini alabilir.

Resim 3.2: Kaya bahçelerinde Alp türleri (dağ bitkileri)
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3.2. Kaya Bahçesi Materyalleri
Kaya bahçesinde alan kısıtlaması yoktur. Geniş bir bahçe ya da balkondaki küçük bir
yer bu şekilde düzenlenebilir. Doğru materyalleri seçerek uygulamaya başlamak önemlidir.
Daha küçük boyutta kayalar, daha az ağaç ve çalılar kullanılıp çakılın yerini kum alırsa çok
küçük alanlarda bile uygulama yapılabilir. Yapay yeşillendirmeyle topraksız ve güneş
almayan alanlar değerlendirilebilir.
Kaya bahçelerinin şekli ve konumu farklılıklar gösterir. Buna bağlı olarak uygulama
materyalleri de değişir. Genel anlamda uygulamanın ana malzemeleri hepsi ayrı anlamlar
taşıyan kum, çakıl, taş, kaya, kütük, bazen çim, parlak taşlar, tırmık ve Japon bitkileridir.
Taş, çakıl, mıcır, kum, torf ve toprak genel olarak kullanılan cansız materyallerdir.
Bahçeye isteğe bağlı olarak ahşap yer döşemeleri, köprüler veya Japon taş bahçe
fenerleri de ilave edilebilir. Tasarımda kullanılan bitki türlerinin çoğu uzun süre bozulmadan
kullanılabilir ve fazla bakım gerektirmeyen bitkiler olmalıdır. İsteğe göre çim ekimi de
yapılabilir. Ancak çim tercih edilmezse bahçenin bakımı daha kolay olacaktır.

3.3. Kaya Bahçesi Özellikleri ve Tesisi
Kaya bahçelerinde kullanılan türlerin küçük olması ve kayaların tamamen
kaplanmaması için kayalık bahçeler genelde küçük olurlar. İnsanlar kendilerine ait olan bir
bahçede, hobi amaçlı kaya bahçesi tesisi kurabilirler. Kaya bahçelerine botanik bahçelerinin
içerisinde de rastlamak mümkündür.
Kaya bahçesi tesisi kurmaya karar verdiğimizde öncelikle kuracağımız alanı
belirlemeli ve alan krokisi yapılmalıdır. Krokide nasıl bir bahçe tasarlanacağı hangi
materyallerin kullanılacağı belirtilmelidir. Bu işlemlerden sonra tesisi kurmaya
başlayabiliriz. Normal bir kayalık bahçenin aralarında küçük aralıklar olan ve estetik olarak
düzenlenmiş bir yığın irili ufaklı kayalar bulunur. Bu kayalara bitkiler kök salacaktır. Kaya
bahçelerinde hangi bitkilerin yetiştirileceğine karar verirken bulunduğumuz bölgenin iklim
koşullarını dikkate almak gerekir. Toprak açısından bitkiler genelde, iyi drene olmuş
toprakları ve genellikle az su ile yetişebilen bitki türleri bu bahçeler için tercih edilir.
Bazı kayalık bahçeler yerli kayaçların dışarı çıkan kısmı gibi görünmesi için
tasarlanarak yapılır. Taşlar tabakalaşma yüzeyi izlenimi bırakmak için dizilir ve bitkiler
genellikle taşlar arasında bulunan bağlantıları gizlemek için kullanılır. Aynı şekilde modern
kampüs ve ticari peyzaj işlerinde de kullanılmaktadır, fakat daha küçük kişisel bahçelerde de
uygulanabilir.
Kaya bahçelerinin oluşturulmasında belli bir standart veya şablon yoktur. Sadelik ve
doğallık prensiplerine dayalı bir peyzaj uygulaması izlenmektedir. Kaya bahçelerinin
tasarımında en önemli ilkelerden birisi seçilecek olan doğal kayalar ve onlarla birlikte
kullanılacak olan bitkilerin uyumlu birliktelik sergilemeleridir.
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Kaya bahçeleri doğal haliyle bulundukları yörenin tabiatına uygun bitki ve kayalardan
oluşmaktadır. İnsanların yapmaya çalıştığı aslında bunu taklit ederek doğanın güzelliklerini
gösterebilmektir. Bu nedenle kontrollü bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yani her
bitkiyi bu bahçelerde kullanmamak gerekir.
Yayılıcı bitkiler ve ardıçların yere çok yakın olanları yapmayı düşündüğümüz kaya
bahçelerine koymamamız gereken türlerdir. Çünkü bunların arasında çıkacak olan ayrık otu
temizlenemediğinde kaya bahçemizin görüntüsünü bozacaktır. Yayılıcı türleri bir küp içine,
delikli bir taş içine, yani istediğimizde içini boşaltacağımız bir saksı içine dikersek sorun
oluşturmayacaktır. Aksi takdirde diktiğimiz alanı komple kaldırmak zorunda kalırız ki
bahçemiz hiç hoş görünmez. Sadece mevsimlik çiçekli bitkilerin yayılıcı türleri kullanılırsa
mevsim sonunda ölecekleri için aralarda çıkan yabani otlar çapalanarak sökülüp atılabilir.
Kaya bahçesinde adaçayı türleri, her türlü mevsimlik çiçekler, enine büyüyen çam
türleri, çok yıllık güzel çiçekli bitkiler ve şifalı otlar yetiştirilebilir. Kalıcı bitkilerin arasında
mutlaka mevsimlik çiçekler, her türlü yazlık ve kışlık soğanlı çiçekler olmazsa olmazlardır.
Bahçenin güneş gören kısımlarına bodur berberisler, ateş dikenleri gölge olan kısımlarına da
hostalar ve ortancalar mutlaka konulmalıdır.

Resim 3.3: Farklı materyallerle (kaya, taş, kum ) hazırlanmış kaya bahçeleri

3.3.1. Kaya Bahçesi Bitkilerinin Özellikleri
Kaya bahçesi bitkilerinde aranacak başlıca özellikler şunlardır:





Kaya bahçeleri doğal görünümlü olmalı, doğallıktan uzaklaşmadan
tasarlanmalıdır.
Kaya bahçeleri düzenleme özellikleri ve büyüklükleri çevre ile uyum içerisinde
olmalıdır.
Bir bahçede tek tip kaya kullanılmalı ya da orijinleri benzer olanlar tercih
edilmelidir.
Tasarımda kullanılacak bitki türleri bölgenin iklim ve toprak koşulları dikkate
alınarak seçilmelidir.
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Kaya bahçesi düzenlemesine uygun olan bitkiler için özellikle kalkerli, pH
değeri 7,5 olan kireçli toprakları, alüvyal karakterli toprak ve torfla karıştırarak
uygun toprak hazırlanmalıdır
Arka fon bitkilendirmede genellikle bodur iğne yapraklı bitki türleri tercih
edilmelidir.
Bahçe boyutları dikkate alınarak materyaller seçilmelidir.
Kayalar arasında bitki yerleştirebileceğimiz kısımlar olmalı.
Yer örtücü bitkiler kayaların görüntüsünü kapatabileceği için hiçbir şekilde
tercih edilmemelidir.
Genişleyecek ve epeyce büyüyecek bitkilerin yerleri ona göre ayrılmalıdır.
Kaya bahçesi kurulurken güneş dikkate alınmalı kullanılacak bitkiler ona göre
seçilmelidir.
Bitkilerin son hali bilinmeli ve ona göre yerleştirilmelidir.

3.3.1. Tesis Planlaması
Doğal kaya bahçesinin yapılacağı arazide varsa bahçenin diğer bölümleri göz önünde
bulundurulmalı ve her köşe, en küçük meyilli satıh, gölge alan bölümleri, su yüzeyinin
etrafındaki nemli ortam incelenmelidir. Yeterli hava ve toprak rutubetine sahip alan seçilir ve
plan üzerinde kaya bahçesinin sınırları belirtilir. Bahçenin kuzeydoğudan güneybatıya doğru
olan bölümü genelde kaya bahçesi için kullanılır. Böylece güneşin ışınlarından sabahtan
öğleden sonraya kadar yararlanılır. Çok kuru topraklarda, örneğin kumlu topraklarda, yüksek
yaz sıcaklarından daha iyi etkilenmesi için kaya bahçesi sabah güneşini görecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Bahçenin kuzeyinde yapılacak olan kaya bahçesinin sınırları tahta kazıklar ile
belirlenir. Uygulama alanındaki yüzey dikkatli bir şekilde kaldırılır. Eğer alanda çim
tabakaları bulunuyorsa daha sonra kompost hazırlama için gerekli olacaktır. Sınırlanmış olan
alan bir bel küreği derinliğinde kazılır. Dikkatli bir şekilde kökler yabancı otlardan
arındırılır. Sonra alan derinliğine ve genişliğine doğru işlenir. Uygulama alanı için gerekli
normal bahçe toprağı ile humuslu toprak yeterli miktarda bulunmuyor ise temin edilir.
Toprak ne kadar su tutucu yapıda ise, o kadar ilave kum katılmalıdır. Killi toprağa %50’ye
kadar kum katılır.
Kaya materyalini yerleştirdikten sonra bitkiler için dikim toprağı hazırlanır. Kaya
bahçesi düzenleme ilkelerine uygun bir düzenleme yapılabilmesi için alt toprak hazırlanırken
birçok tepecik oluşturularak çeşitlilik sağlanmalıdır. İlk önce etkili olan kaya parçaları
bulunmalıdır. Bu kaya parçaları önce en yüksek noktalara konmalıdır. Aynı zamanda orta
kısımlardan da yapımına başlanabilir. Önemli olan en büyük parçaların ilk önce
yerleştirilmesidir. Ağır olan taşlar tahtalar üzerinden alanda öngörülen noktalara yuvarlanır.
Her bir kaya için uygun yerlerin seçiminden sonra ana taşın etkisini destekleyecek ve
kuvvetlendirecek uygun tamamlayıcı kaya parçaları bulunmalıdır. Kaya bahçesi yapımında
kullandığımız taş materyalinden aynı zamanda bir patika tasarlanıp yapılabilir. Bu yollar ya
kaya bahçesinin dar kısmı boyunca ya da bir veya daha fazla karakteristik noktalarından
geçmelidir. Planlamada bunu önceden tespit edebilmek hemen hemen mümkün değildir.
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Çünkü taş materyalinin büyüklüğü, estetiği ve dinamiği tüm ön planlamayı çoğunlukla
değiştirebilmektedir.

3.4. Kaya Bahçelerinde Ekim-Dikim İşlemleri
İlk olarak 20 cm. derinliğindeki esas bitki toprağını oluşturacak 1/3 oranında humus
veya balçık karıştırılmış eski çürümüş kompost toprağı, 1/3 oranında torf ve 1/3 oranında
nehir kumundan oluşan elenmiş toprak karışımı ile üst tabaka düzenlenir. Kayaların çevreleri
toprakla doldurulur. Hem doğal bir görüntü hem de birçok bitki için yetişme ortamı
sağlanmış olacaktır.
Güneşi seven bitkiler güneye, kuzeye ise eğrelti otları, Komondier, Haberea ve
gölgede yetişen Saxifraga dikilirken, doğuda erken ilkbaharda açan Saxifraga’lara yer
verilir. Taşların doğu kısmına beton tabancası ile 10 cm. derinliğinde yarı eğimli çukurlar
açılır. Buralara biraz humuslu toprak doldurulup küçük Saxifraga’lar dikilir. Bu bitkiler
ilkbaharın ilk günlerinde, hatta mart başlangıcında beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve eflatun
çiçekleri ile küçük yastıklar oluşturur. Eğer tüf taşları ya da yarıklı kireç taşları bulunamazsa,
elimizde yalnızca sert taş materyal varsa, o zaman bu tip alanlarda yetiştirilecek bitkiler için
1/4 oranında nehir kumu, 1/4 oranında torf ve 1/4 oranında humus uygun olacaktır. Güneyde
ön tarafta büyük kayalarda yetişebilen bitkiler için bir çakıl alanı inşa edilir. Bu küçük bölge
tüm alanın büyüklüğüne göre yapılır. Kaya bahçesinin çeşitli bölgelerine birden fazla çakıllı
alan yapılabilir. Önceden konulmuş olan bitki toprağının üzerinde yaklaşık 10 cm.
kalınlığında hiçbir ilave karışımı olmayan yaklaşık 8-10 mm çapındaki nehir kumu tabakası
oluşturulur. Böylece Papaver alpinum, Matthiola
vallesiaca, Townsendia, Thlaspi
montanum ve Linaria alpina için uygun dikim ortamı sağlanmıştır. Campanula pisilla ve
daha birçok bitki türü burada yetişebilir. Eğer en yüksek tepeler kayalar ile düzenlemiş ise,
güney veya güneydoğudaki düzenlemede 15-30 °C’lik eğimle, en alt ana tabana çekilir. En
yüksek ile en alt yer arasında çeşitli yükseklikte etkili kayalar ile başka odak noktalar
sağlanır. Bunlar kaya bahçesinin en alt uç noktasına kadar ulaşmalıdır.

Resim 3.4: Birbirinden farklı bitki türlerinden oluşan hobi bahçesi
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Dikim yapılırken dikkat edilecek hususlar şunlardır;












Büyük kayalıklar bitkiler için çekici bir ortam yaratmaktadır. Örneğin, kısa
saplı, büyük açık pembe çiçeklere sahip Dianthus alpinus olabildiğince kaya
bahçesinin doğu bölümüne dikilir.
Dikim ortamında humus katılmış çakıllı bitki yatağı sağlanmalıdır. Bitkiler
arasına küçük lav taşları yerleştirilir.
Yastıklar doğru bir şekilde gelişirse, bütün alan doğal Alpler görünümünde etki
yaratacaktır.
Kaya bahçesinin üst kısımlarına doğal kaya ve taş bitkilerini dikerken alt
kısımlarda özellikle biraz yüksek boylu olan otsu bitkiler kullanılır.
Gerek cins gerekse tür yönünden kaya bahçesi düzenlemesinde mümkün
olduğunca güzel bir etki için en az üç otsu bitki birlikte dikilmelidir. Her bir
bitki kendini iyi geliştirebilmesi için cins veya türler birbirine yakın
dikilmemelidir.
Taş ve çakıllar arasında Saxifraga türleri kullanılabilir. Gölgeli, taze humuslu
topraklar, taş parçaları, kireçli kaya yarıklarında ve gnays, kuvars gibi
kayalarda, buzulların kenarında, alçak akarsuya kadar ve hatta kaynaktan gelen
sığ sularda bile bu bitki görülmektedir.
Güneşin etkisinde olmayan kaya bahçesinin arka tarafı, akşam saatlerine kadar
gölge seven bitkiler için uygun bir yerdir. Ancak bu bitkilerde en azından
ilkbahar ve sonbaharda toprak nemliliğine gerek duymaktadır. Bu nedenle
kuzey kısmında kullanılan toprak karışımı su tutucu turba toprağı veya yosun ile
bolca zenginleştirilir.
Kaya bahçesinde kuzeye doğru yerleştirilen, kompost ve turba ile doldurulan
kaya yarıklarına küçük eğrelti otları olarak Ramonda ve Haberlea kullanılabilir
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Projeye uygun kaya bahçesi tesis edebileceksiniz.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Kaya bahçesi kuracağınız alanı
belirleyiniz.
 Arazinizde gerekli incelemeleri (iklim,
Projeyi okuyunuz.
toprak koşulları vb.) yapınız.
 Yetiştireceğiniz türleri ve bu türlerin
yetişme ortamlarını belirleyiniz.
 Bahçe planını hazırlayınız.
 Fideleri ve fidanları ekmek için harç veya
ekim yatağı hazırlayınız.
 Bitki türleri için gruplamalar yaparak ekim
Uygulama yerlerini hazırlayınız.
yerlerini belirleyiniz.
 Bahçeye yerleştireceğiniz kayaları temin
ediniz.
 Kayaların yerlerini belirleyiniz.
 Fideleri dikimden önce sulayınız, ilaçlı
suya bandırınız.
Ekim-dikim materyallerini hazırlayınız.
 Fidanları veya fideleri elle uygun sıra arası
ve sıra üstü mesafelerde dikiniz.
 Belirlediğininiz bölümlere ekim dikim
işlemlerini yapınız.
Ekim-dikim işlemlerini yapınız.
 Kayaları yerlerine yerleştiriniz.
 Dikimden sonra gerekli bakımları ve
bitkilerin takibini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Japon bahçelerinin en çok bilinen türü olan kaya bahçeleridir.

2.

( ) Kaya bahçelerinin en önemli elemanları dağ bitkileri ya da başka bir deyişle Alp
bitkileridir.

3.

( ) Pittosporumlar, herdem yeşil bir çalı grubu olarak kaya bahçelerinde yer alır.

4.

( ) Kaya bahçelerinde yalnızca çiçek yetiştiriciliği yapılabilir.

5.

( ) Botanik bahçeleri peyzaj düzenlemelerinde kaya bahçesi bulunmaz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

6.

Kaya bahçeleri ayrıca taş yığınından yapılmış ………….. (rockery) veya yüksek
……………….. (alpine garden) olarak da bilinir.

7.

Kaya bahçelerinde ………… ekimi tercih edilmezse bahçenin bakımı daha kolay
olacaktır.

8.

Farklı ağaçlardan elde edilen ……………… türleri de kaya bahçelerinde yerini
alabilir.

9.

Arka fon bitkilendirmede genellikle bodur …………………. bitki türleri tercih
edilmelidir.

10.

Kaya bahçesi tesisinde taş ve çakıllar arasında ………………… türleri kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “bir sonraki öğrenme faaliyetine” geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun sukkulent bitki bahçesi tesis edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan sukkulent bitki bahçelerini ziyaret ediniz.



Sukkulent bitki bahçelerinin krokilerini temin ederek sınıfta inceleyiniz.



Tesiste çalışan görevlilerle görüşerek yapılan iş ve işlemleri görevlilerden
dinleyiniz.
Tesiste uygulamalarda kullanılan materyalleri araştırınız.



4. SUKKULENT BİTKİ BAHÇESİ TESİSİ
4.1. Sukkulent Bitkiler
Sukkulentler etli yapraklı bitkilerdir. Yani gövdelerinde su bulundurduklarından kalın
ve etli görünümdedir. Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi uç çevre
koşullarına, genel morfolojik özellikleri ile ve yaşam biçimleriyle uyum sağlayan bitkilerdir.
Bu özelliklerinin yanı sıra çiçek ve tohum yapısı, yapraklarının biçim, doku ve renk
özellikleri bu bitkileri estetik açıdan da ilginç bir hale getirmektedir.
Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kullanılabilen bitkilerdir. Yetiştiriciliği
ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır. İç mekân bitkisi olarak kullanımının yanında,
özellikle son birkaç yıldır, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su tüketimini
azaltmaya çalışan sıcak iklim bölgesi belediyeleri alternatif yeşil alan bitki türleri arasında
sukkulentleri yetiştirmektedirler.
Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine
alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familyaya ait cins ve türleri vardır.
Dünyadaki cins sayısı 500’den fazla, tür sayısı ise 10.000 kadardır. Ülkemizde en fazla tür
sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri oluşturmaktadır.
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Resim 4.1: Bir sukkulent bahçesi

Sukkulentlerin belirgin özellikleri şunlardır:





Suyu en hızlı şekilde absorbe ederler. Çünkü suyun ne zaman ve ne miktarda
geleceği belli değildir.
Suyu depolar, bazen bitkinin %95’i sudan ibaret olur.
Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçülmüş, silindirik veya küresel şekiller
almıştır.
Su; gövde, yaprak ve kökte tutulur.

4.1.1. Sukkulent Bitkiler
Genel anlamda sukkulent bitki türleri yaprak ve gövde tipinde olmak üzere iki gruba
ayrılır. Bu tiplerden her ikisi de sukkulent bahçelerinde yerlerini alabilir.


Yaprak Tipi Sukkulentler

Yapraklar birçok formda olabilir; dala yapışık kümeler, uzun dallar ucunda küme
halinde veya spiral dizilen yapraklı çalımsı gibi. Sukkulent yaprakları, normal yapraklardan
çok farklıdır. Bu değişim o derece değişik olabilir ki; Lithop’lar gibi bazı türlerde bitkinin
tüm vejetatif kısmı birbirine yapışık bir çift çakıl taşı gibi iki yapraktan ibaret hal alabilir. Bir
kısım Aeonium (ayoniyum) ve Sempervivum türlerinde ise yapraklar hafifçe sukkulenttir ve
normal yaprağa benzer.
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Resim 4.2: Çakıl görünümlü lithoplar

Resim 4.3: Aeonium arboreum (ayoniyum arboryum)

Resim 4. 4: Sempervivum tectorum (Sempervivum tektorum)



Gövde Tipi Sukkulentler

Gövde ve yaprak tipi arasında kesin sınır her zaman çizilmeyebilir. Bazı Sedum türleri
her iki gruba da girebilir. Kaktüslerin çok büyük kısmı gövde tipi sukkulenttir. Sukkulent
gövde yapıları dikenli, şişkin, yumru, düğüm veya bölmeli olabilir. Bu gövdeler küresel veya
silindiriktir.

38

Sukkulent bitki türleri ayrıntılı olarak İç Mekân Bitkileri Dersi Sukkulent Bitkiler
Modülünde işlenmiştir.

Resm 4.5: Gasteria (gasteriya)

Resim 4.6: Sansevieria (senseverya)

4.2. Sukkulent Bitki Bahçesi
Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine
alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familyaya ait cins ve türleri vardır.
Sukkulent bitki bahçeleri genelde botanik bahçelerinin içerisinde kaya bahçeleri bölümünde
oluşturulur. Aslında kaya bahçelerinin vazgeçilmez bitki türlerinden birisidir. Sukkulentler
hazırlanmış kum materyalinin içerisine dikilir. Aralarda onların gelişimini engellemeyecek
şekilde biraz daha büyük kayalar kullanılır.
Sukkulent bitki seralarını da unutmamak gerekir. Bazı sukkulent türleri tropik iklim
seven türler olduğundan çoğu zaman seralar oluşturarak da sukkulent yetiştiriciliği
yapılabilir. Eğer hobi bahçemizde sukkulent bitki yetiştiriciliği yapmak istersek
bulunduğumuz bölgenin iklim ve toprak koşullarına göre türümüzü belirlemeliyiz.
Sukkulentler içerisinde yer alan kaktüsleri yetişme şartları bakımından oldukça
toleranslı bitkilerdir. Tüm bitkilerde olduğu gibi sukkulentler de drenajı iyi toprakları
severler.
Sukkulent bahçemizi oluşturmadan önce bahçemizin boyutlarına göre planlama
yapmalıyız. Ardından ortam koşullarını ayarlamalı ve dikime geçmeliyiz. Genellikle sera
oluşturarak sukkulent bahçesi yapmak daha doğrudur. Serada istediğimiz her türlü sukkulent
bitkiyi yetiştirebiliriz.
Teraryum; (Latince terra (toprak) arium, aquarium kelimesi ile anolojiden türetme),
kavanoz ya da akvaryum gibi kapalı bir mekanda kuru bir habitata benzeyen genellikle
sukkulent bitkilerden hazırlanmış alandır. Bugün her ne kadar bir süs eşyası gibi algılansa
da, teraryumu bir ekosistem olarak görmek mümkündür. Sukkulent bitkilerimizi yetiştirmek
için bu şekilde bir ortam oluşturmak da keyifli olacaktır.
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Resim 4.7: Teraryum örnekleri (farklı sukkulentler)

4.3. Sukkulent Bitkilerin Dikimi
Sukkulent bitki türleri oldukça fazla sayıdadır. Birçok familyada birbirinden farklı
morfolojik özelliklere sahip birçok tür sukkulent bitkiler grubuna girer. Kaktüslerde
sukkulent bitkilerdendir. Bahçemize dikeceğimiz türe karar verdikten sonra bahçemizin
toprağını işlemeliyiz. Toprak drenajı sağlandıktan sonra ekimden bir gün önce sulama
yapılması doğru olacaktır. Sukkulent bitkilerin birçoğu hassas bitkilerdir, kökleri zarar
görmeden yerine ekmeye çalışmalıyız. Ekimden sonra can suyu verilir ve düzenli
bakımlarına başlanır.

Resim 4.8: Ökseotu

4.4. Uygulama Materyalinin Belirlenmesi
Oluşturulmak isten sukkulent bitki bahçesi planlaması yapıldıktan sonra uygulama
materyallerinin temin edilmesi gerekir. Sukkulent bitki bahçesini belli bir arazide, park ve
bahçelerde, şahsa ait hobi bahçelerinde, teraslarda ve botanik bahçeleri içerisinde
hazırlayabiliriz. Nerede bahçe kuracaksak uygulama materyalleri değişkenlik gösterir.
Bahçede kullanacağımız materyaller kum, çakıl, kaya. torf, perlit, ponza, ağaç
kabukları ve dikilecek bitki türlerinden oluşur. Eğer sera yapmayı düşünüyorsak sera
malzemelerini de hazırlamamız gerekecektir. Bu materyallerin miktarı bahçe büyüklüğü, tipi
ve tür çeşitlerine göre değişiklik gösterir. Sukkulent bitki bahçelerinde amaç sergileme, hobi
ya da peyzaj olduğundan materyal miktarlarında bir sabitleme yapmak mümkün değildir.
Materyal miktarı belirleme daha önceki öğrenme faaliyetlerinde anlattığımız hususlar
dikkate alınarak yapılacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Projeye uygun sukkulent bitki bahçesi tesis edebileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Projeyi okuyunuz.

 Uygulama alanını hazırlayınız.

 Ekim-dikim materyallerini
hazırlayınız.

 Ekim-dikim işlemlerini yapınız.

Öneriler
 Sukkulent bitki bahçesi kuracağınız alanı
belirleyiniz.
 Bahçenizde gerekli incelemeleri (iklim,
toprak koşulları vb.) yapınız.
 Yetiştireceğiniz türleri ve bu türlerin yetişme
ortamlarını belirleyiniz.
 Bahçe planını hazırlayınız.
 Sukkulent bitkileriniz için ekim yatağı
hazırlayınız.
 Bu türler için gruplamalar yaparak ekim
yerlerini belirleyiniz.
 Bitki türlerini ekimden önce steril hale
getiriniz.
 Sukkulent bitkileri elle, hassas davranarak
uygun sıra arası ve sıra üstü mesafelerde
ekiniz.
 Ekimden sonra can suyu veriniz.
 Dikimden sonra gerekli bakımları ve
bitkilerin takibini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Sukkulent bitkiler gövdelerinde su bulundurduklarından kalın ve etli
görünümdedir.

2.

( ) Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kullanılabilen bitkilerdir.

3.

( ) Kaktüsler sukkulent bitkiler grubuna dahil edilemez.

4.

( ) Seralarda istediğimiz her türlü sukkulent bitkileri yetiştirebiliriz.

5.

( ) EXPO 2016 için Antalya’da hazırlanmış bir sukkulent bahçesi bulunmaktadır.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

6.

Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı …………..
türlerine alternatif olarak sukkulentler kullanılabilir.

7.

Sukkulent bitkilerin yaklaşık % ………… sudan ibaret olur.

8.

Sukkulent bitki türleri …………. ve ………….tipinde olmak üzere iki gruba ayrılır.

9.

Sukkulent bitki bahçesi kurmadan önce yapılacak ilk iş …………………….. dir.

10.

Botanik bahçeleri ve kaya bahçeleri içerisinde ……………………….. bahçesi
oluşturulabilir.

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında bir hobi bahçesi kurmak için aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti
koyarak kendinizi değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Hobi bahçesi kuracağınız alanı belirlediniz mi?
Bahçede hangi bölümler yer alacak planlama yaptınız mı?
Hangi bitki türlerini yetiştireceğinize karar verdiniz mi?
Seçtiğiniz bitki türlerinin toprak ve iklim koşullarını araştırdınız
mı?
Ekim- dikim zamanını belirlediniz mi?
Hobi bahçesinin peyzaj planını hazırladınız mı?
Bitki yetiştirme ortamlarını belirlediniz mi?
Yetişecek bitki türlerini kendi içinde grupladınız mı?
Uygulama materyal miktarını belirlediniz mi?
Ekim-dikim işlemlerini yaptınız mı?
Bitkiler için ve hobi bahçesinin düzeni için gerekli bakımları
yaptınız mı?

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
nergis
derinliğine
sonbahar
80-100
kümeler

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

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
iklim-toprak
80/30-50
humuslu
arazi seçimi
saçak kök

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

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
çiçeklik/ daş bahçesi
çim
bonsai
iğne yapraklı
Saxifraga
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
çim
% 95
yaprak/gövde
planlamadır
sukkulent bitki
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