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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye/öğrenciye açık tohumlu ağaç ve ağaççıkları
tanıtıp üretimi ile bakım işlemlerini yapma bilgi ve
becerilerini kazandırmaktır.
1. Literatüre uygun olarak, kapalı tohumlu ağaç ve
ağaççıkların özelliklerini açıklayabileceksiniz.
2. Üretim kriterlerine uygun olarak kapalı tohumlu ağaç
ve ağaççıkların üretimini yapabileceksiniz.
3. İklim, toprak ve tür özelliklerine uygun olarak kapalı
tohumlu ağaç ve ağaççıkların bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.
Ortam: Uygulama alanı, üretim ortamları
Donanım: Bitkiler, üretim materyalleri, üretim aletekipmanları, ölçüm aletleri, sulama-ilaçlama-gübreleme
sistemleri, budama-destekleme-temizlik alet ekipmanları,
pazar ve ambalaj malzemeleri. bilgisayar, projeksiyon,
internet

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Canlılar ile çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalına
ekosistem denir. Bir ekosistemin canlılar tarafından işgal edilmesi belirli aşamalarda
olmaktadır. Belirli fiziksel çevreye çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli canlı grupları gelerek
yerleşmektedir. Bu yerleşmede devamlı bir değişim gözlenmektedir. İnsan toplumlarının
geleceğini güvence altına almak amacıyla doğal kaynakların araştırılması, korunması ve
geliştirilmesi, geçmişte olduğu gibi günümüzün de bir gereğidir. Bunu yapabilmek için de
doğal kaynaklar hakkında çok geniş bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynaklar içinde
ağaçların özel bir yeri vardır.
Ağaçların nerede, nasıl ve ne şekilde kullanılacaklarını bilmek yapacağımız
ağaçlandırma çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Kullanacağımız ağaç türlerinin
büyük bir kısmını ise kapalı tohumlular oluşturur.
Kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir. Kapalı
tohumluların üreme organları çiçekleridir. İğne yapraklılar genellikle rüzgarla tozlaşmalarına
karşılık, kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle, böcekleri
kendilerine çekerler. Çiçekler döllendikten sonra, tohum taslakları tohuma, yumurta
meyveye dönüşür. Tohum meyvenin içinde bulunur.
Bu modülü tamamladığınızda; kapalı tohumlu bitkilerin genel özelliklerini ve
yapılarını tanıyarak onların nasıl kullanılabileceğini sulama, gübreleme ve budama
işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1
Literatüre uygun olarak, kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların özelliklerini
açıklayabileceksiniz

ARAŞTIRMA




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

1. KAPALI TOHUMLU AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR
1.1. Tanım
Kapalı Tohumlu Bitkiler; evrimsel bakımdan en iyi gelişmiş, en büyük bitki
grubudur. Tohum taşıyan karpel ya da tohum pullarının iki yan kenarları ile birleşmesiyle
kapalı bir muhafaza (ovaryum) meydana gelir. Tohum tomurcukları ancak döllenip tohum
haline geldikten sonra ovaryumu terk eder. Tohum tomurcuklarının ovaryum içinde
döllenerek gelişen oluşumuna meyve denir. Kapalı tohumluları açık tohumlulardan ayıran en
önemli özellik budur.
Kapalı tohumlu bitkilerin kültürü yapılmakta olup ekonomik değeri fazladır. Bu bitki
grubu oluştukları andan beri diğer bitki gruplarına oranla daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
Çünkü vejetatif ( kök, gövde, yaprak vb. ) kısımları ortam koşullarına daha rahat uyum
sağlayabilmektedir. Kapalı tohumlu bitkilerin organları arasında iyi bir iş bölümü söz
konusudur. Döllenme ve tozlaşma güvence altındadır. Kapalı tohumlu bitkilerde erkek
gametin dişi gametle birleşmesi önce tozlaşma sonra da döllenme olayı ile gerçekleşir.
Tozlaşma, çiçek tozunun dişi organının üzerine konması olayıdır. Bu işlem için rüzgâr,
böcek, kuş, su gibi faktörlerden yararlanılır.

1.2. Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri


Kapalı tohumlu bitkiler için kısaca şu özellikleri sıralayabiliriz:

Tohumları meyve içerisinde bulunduğundan ovaryum tarafından
örtülmüştür.

Odunsu ve otsu çeşitleri vardır.

Çok yıllık olanların bazıları yaprağını dökerken bazıları yaprak
dökmezler.

2




Çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli diye ikiye ayrılırlar.
Tohum oluşurken çift döllenme görülmektedir.

1.3. Kapalı Tohumlu Bitkilerin Sınıflandırılması
Kapalı tohumlu bitkiler iki gruba ayrılır. Burada fideciğin çenek sayısı dikkate
alınmaktadır. Buna göre kapalı tohumlu bitkiler; çift çenekli bitkiler (Dicotyledoneae), tek
çenekli bitkiler (Monocotyledoneae) olmak üzere 2 sınıfa ayrılmaktadır.


Tek çeneklilerin genel özellikleri şunlardır:

Otsu bitkilerdir.

Yaprakları ince, uzun, şerit şeklindedir.

Yaprakları paralel damarlıdır.

Tohumunda tek çenek bulunur.

Kambiyum yoktur.

İletim demetleri düzensizdir.

Kökleri saçak köktür.

Gövdeleri incedir. Bu gruba buğday, mısır, soğanlı bitkiler örnek
verilebilir.



Çift çeneklilerin genel özellikleri ise şunlardır:

Genellikle odunsudur.

Yaprakları geniş parçalıdır.

Yaprakları ağsı damarlıdır.

Tohumda çift çenek bulunur.

Kambiyum bulunur.

İletim demetleri düzenlidir.

Kazık ve yan köklerden oluşur.

Gövde kalındır. Bu gruba fasulye, elma, armut örnek verilebilir.

1.3.1. Çift Çenekliler (Dikotiledonlar)
Tohumlarında iki çenek vardır. Ana kökleri genel olarak uzun ömürlüdür. Çok yıllık
olan türlerinin gövdelerinde kambiyum halkası bulunur. Bu sayede iletim demetleri gövdeye
düzenli olarak dizilmiştir.
Yaprak şekilleri çok çeşitli olmakla beraber genellikle ağsı damarlıdır. Bu sınıfa;
baklagiller, gülgiller, kabakgiller, asmagiller, elmalar ve domatesler örnek verilebilir.

1.3.2. Tek Çenekliler (Monokotiledonlar)
Tohumlarında bir çenek bulunur. Çoğu tek yıllık otsu bitkilerdir. Bu bitkilerde
embriyo, tohum çimlenmesi esnasında tohum içinde bulunan besi dokudan, yedek besin
maddesi alabilmek için emeç ödevi gören bir çenek içerir.
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Bu çenek, fidecik biraz gelişip yeşil renk kazanarak fotosentez yapabilecek büyüklüğe
gelinceye kadar beslenmeyi sağlamaktadır. Tek çenekli bitkilerde bitkinin gereksinim
duyduğu maddenin taşınmasını sağlayan iletim demetlerinin yapısında kambiyum yapısının
bulunmaması nedeniyle ikincil kalınlaşma da görülmemektedir. Gövde yapısındaki iletim
demetleri dağınık biçimde dizilmiştir.
Bu gruba dâhil olan bitkilerde ana kök, kısa sürede ortadan kalkarak yerini ana kökün
etrafında gelişen çok sayıda ek köklere bırakır. Toprak üstü organları çiçek durumları dışında
dallanmamaktadır. Yaprakları tipik olarak paralel damarlı, yaprak ayası çok zayıf sapsızdır.
Çiçek kısımları belirgin sayıda olduğunda tipik olarak üçlü, nadiren ikili veya dörtlüdür.
Bitkilerin çoğu toprak altı yaşamına uyum sağlamış rizom, yumru, soğan gibi yer altı
organlarına sahiptir. Bu tür bitkilere genel olarak geofitler denir.
Tahılgiller ve zambakgiller ile soğangiller ve palmiyegiller iki önemli takımlarıdır.
Buğday, mısır, lale, muz, soğan, hurma ve birçok ot türü bu sınıfta yer alır. Hiçbirinin
gövdesinde kambiyum bulunmaz. Bunun nedenle boyları uzun ancak gövdeleri incedir.
Yaprakları genellikle ince uzun, paralel damarlı, kökleri saçak köklüdür. İletim demetleri
gövdede düzensiz dağılmıştır.

1.4. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Ağaççık Türleri
1.4.1. Akçaağaç (Acer ) ( Aser)
Aceraceae familyasına ait çoğunlukla büyük ağaç, bazen de ağaççık ve çalı
formundadır. Hemen hepsi yazın yeşildir. Kuzey yarımkürede yetişmektedir. Dünyada 150
acer türü saptanmıştır. Gövde yapıları farklı, dal ve sürgünleri değişik renklidir. En önemli
özelliği tohumlarının çift kanatlı olması ve salkım halinde bulunmasıdır. Ayrıca yaprakları
karşılıklı dizilmiş, zarif, parçalı ve güzel yapraklardır.

Resim 1.1: Acer campastre
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Şekil 1.1: Acer pseudoplatanus

Resim 1.2: Acer palmatum

Acer türleri gelişme durumu, gövde ve taç özelliği, sürgün rengi, kabuk rengi, yaprak
rengi vb. yönleri ile birbirinden farklı guruplar oluşturur. Bazı türlerin yaprakları çok parçalı
bazı türlerin ise az parçalıdır. Sonbaharda yapraklar sarı- kırmızı renk alırlar. Çiçekleri sarıyeşilimsi beyaz veya mor renkli olabilir.
Önemli türleri; Acer campastre, Acer negundo, Acer saccharinum, Acer platanoides,
Acer pseudoplatanus’tur

1.4.2. Gerçek Akasya (Acecia) (Asesia)
Baklagiller (Leguminoceae) (leguminose) familyasına ait Asya, Avrupa ve Afrika
kökenli ağaç ya da çalılardır. Herdem yeşil ve yazın yeşil türleri vardır. Dikenli ya da
dikensiz olabilir. Yaprakları bileşik tüysü yaprak durumunda ve birçok yaprakçıktan
meydana gelmiştir. Çiçekleri başakçıklar halinde ya da başak dizilişli ve çok gösterişlidir.
Ayrıca çiçekler sarı renkli, küçük ve güzel kokuludur. Meyveleri bakla şeklindedir.
Baklagillerden oldukları için havanın azotunu alıp köklerindeki yumrularda biriktirir. Daha
sonra toprağa vererek, onu azotça zenginleştirir. Bu yüzden azotça fakir topraklarda rahatça
yetiştirilebildikleri gibi bu toprakların azotça zenginleştirilmesi açısından da tercih edilirler.
Önemli türleri; Acecia cyanophylla ve Acecia delbata (mimoza)’dır.

Resim 1.3: Akasya
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Resim 1.4: Akasya yaprak ve çiçeği

1.4.3. Atkestanesi (Aesculus) (aysculus)
Hippocasteneaceae familyasından olan atkestaneleri, Kuzey Amerika, Güney Doğu
Avrupa ve Doğu Asya kökenli ağaçlardır. 25 türü bulunur. Genellikle büyük ağaçlardır.
Çiçekleri salkım şeklindedir ve mayısta açar. Gösterişli çiçekleri vardır. Yukarı doğru
kümelenen, bol miktarda ve salkım şeklinde açan gösterişli çiçekleri yüzünden dekoratif bir
ağaçtır.

Resim 1.5: At kestanesi

Kırmızı, sarı, pembe ve beyaz çiçek açan türleri vardır. Yaprakları genellikle 5
parçalıdır. Yaprakları bileşik yapıda olup 10-15 cm uzunluğundadır. Geniş bir tepeye ve
kaba bir dokuya sahiptirler. Gençken piramit şeklinde olan ağaçlar yaşlandıkça yuvarlak bir
hal alır. Meyveleri kapsül meyve olup, dış yüzü yumuşak dikenlidir. Meyveleri yenmez.
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Önemli türleri; Aesculus hippocastanum, Aesculus parviflora (A. pavia), Aesculus x
carnea ( A. hippocastanum x A. pavia’dır

1.4.4. Kayın (Fagus) ( Fagus)
Kayıngiller (Fagaceae) (Fagace) familyasından olup Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney
Amerika, Japonya ve ülkemizde doğal olarak yaşar. Boylu, geniş kubbeli ve güçlü tepeli
ağaçlardır.
Düzgün, gri kabuklu ve yazın yeşil ağaçlardır. Bol sayıda kökleri vardır. Yaprakları
sade, oval biçimli, kenarları dişli veya tamdır.
Erkek çiçekler alt yaprakların, dişi çiçekler üst yaprakların koltuğunda bulunur.
Çiçekleri küçük ve gösterişsizdir. Meyveleri alman fıstığı olarak bilinir. Güneşi seven
bitkiler olmasına rağmen gölgeye de dayanıklıdırlar. Güzel gelişebilmeleri için geniş yere
ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden kayınlara “ormanın kraliçesi” adı verilir.
Önemli türleri; Doğu kayını (Fagus orientalis ), Batı kayını (Fagus sylvatica)’dır.

Resim 1.6: Kayın

Resim 1.7: Kayın
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1.4.5. Manolya (Magnolia) (Magnolya)
Manolyagiller (Magnoliaceae) (Magnoliyase) familyasına ait olup Asya, Kuzey ve
Orta Amerika’ da doğal olarak yaşamaktadırlar. 80 kadar türü bulunmaktadır. Her dem yeşil
veya yazın yeşil ağaç ve ağaççık formundadır.

Resim 1.8: Manolya

Yaprakları büyük, saplıdır. Çiçekleri göz alıcıdır. Çiçek renkleri beyaz, eflatun,
pembe, mor ve sarı olabilir. Bazı türleri 30 cm’yi bulan çiçek çapları ile en iri çiçek açan
ağaç unvanını alırlar. Meyve genellikle odunsu kapsül meyve durumunda olup kozalağı
andırır. Olgun tohumlar dökülmeden önce uzun ve ipliksi bir askıda günlerce salınırlar.
Manolyalar ayrıca geniş bir kök dağılımı yaparlar. Bunun için iyi repikaj görmüş kaplı
fidanlar kullanılmalıdır. Çıplak köklü ve topraklı sökümlerde fidanların tutma şansı zayıftır.

Resim 1.9: Manolya yaprağı ve çiçeği
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Resim 1.10: Manolya yaprağı

1.4.6. Süs Elması (Malus) ( Malus)
Gülgiller (Rosaceae) (Roszase) familyasına ait süs / çiçek elmalarının Avrupa, Asya
ve Amerika’ da yetişen 25 kadar çeşidi bulunmaktadır. 3-12 m kadar boylanan bitkilerdir.
Bunların kültür formları zamanla anaçlara dönüş yapar.

Resim 1.11: Süs elması

Ana türler olan elmaların büyük kısmı Asya kökenlidir. Elmalar misket elmaları ve
çiçek elmaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Japonya’da yetiştirilenlerin meyveleri de, özellikle
dekoratiftir. Süs elmalarının bazıları da yaprakları nedeniyle düzenleme elemanı olarak
kullanılır. Kültür çeşitleri ile yabani elma türleri arasındaki çaprazlamalardan elde edilen
misket elması çeşitleri en uzun elmalar arasında bulunur.
Birçok yalın ve katmer çiçekli süs elması çeşitleri yanında, ayrıca kokulu olanlar da
vardır. Süs elmalarının bazıları da sonbaharda yapraklarının rengini değiştirerek, dekoratif
bir görünüm kazanırlar. Çiçek elmaları en gösterişli çiçeklere sahip olan elma ağaçlarıdır.
Çiçek renkleri beyaz, pembe, kırmızı olabilir. Kimi çeşitlerde kokulu olanlar da vardır.
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1.4.7. Meşe (Quercus) (kuerkus)
Kayıngiller (Fagaceae) (Fagace) familyasına ait meşe cinsine ait 280 kadar tür
bulunur ve kuzey yarımkürede geniş bir yayılış gösterirler. Pek çok tür ülkemizde doğal
olarak yayılım gösterir. Yaprak döken meşeler kızıl ve ak meşe olmak üzere iki gruba ayrılır.
Kızıl meşelerin yaprakları loblu ve noktalı, formları ise piramit şeklindedir.

Şekil 1.2: Meşe yaprak, çiçek ve meyvesi

Ak meşelerin ise yuvarlak, loblu yaprakları vardır. Çoğunlukla kışın yaprağını döken,
bazıları da hep yeşil ya da yarı-hep yeşil olan çoğu büyük ağaçlardır.

Şekil 1.3: Farklı meşe türlerine ait yaprak ve meyveler
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Meşelerin bir kısmı çalı formundadır. 200-1000 yıl kadar yaşarlar. Geniş bir tepeye
sahiptirler. Yaprakları büyük ve derin lopludur. Yapraklar kısa saplı, sürgün üzerinde almaçlı
dizilmiştir. Hem peyzaj açısından hem de orman ağacı olarak meşeler değerli bitkilerdir.
Yavaş büyürler. İyi sürgün verirler. Meyveleri silindir veya yumurta şeklinde olup kadeh
formunda bir muhafaza içindedir.

1.4.8. Çınar (Platanus) (platanus)
Çınargiller ( platanaceae) familyasına ait bir ağaçtır. Kuzey Amerika ile Güney-Doğu
Hindistan’a kadar olan bölgede ve ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. Dünyada 6-7 türü
olan bir bitkidir. 40 metre kadar boylanır. Çok geniş tepeli, boylu, kalın dallı ve çok uzun
ömürlü ağaçlardır. 500 yıl kadar yaşamaktadırlar. Akarsu boylarında ve dere yataklarında
yetişen, hızlı gelişen, sürgün verme yeteneği yüksek türlerdir.

Resim 1.12: Çınar ağacı

Dalları kalın ve uzundur. Yaprakları 3-5-7 lobludur. Yapraklar dal üzerinde almaçlı
dizilmiştir. Meyveleri küre biçiminde, büyük ve uzun saplıdır. Kabuk önceleri düzgün,
parlak, sarımsı ya da yeşilimsi boz renklidir.

1.4.9. Ihlamur (Tilia) (Tilya)
Malvaceae familyasına aittir. Kuzey kürede 30 kadar türü yetişir. Çok iyi bir cadde
ağacıdır. Temiz havalı ortamlardan, nemli ve derin topraklardan hoşlanır. Çoğunlukla yaz
yeşilidir. Bin yıl kadar yaşayabilmektedir.
Yaprakları sarmal diziliştedir. Yapraklar yürek şeklinde, kenarları dişli, uzun saplıdır.
Çiçekleri haziran- temmuzda açar. Çiçekler sarımsı- beyaz renkli ve kokuludur. Meyveleri
küremsi-oval, kalın kabuklu, kapalı kapsül biçimindedir.
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Şekil 1.4: Ihlamur yaprağı, çiçeği ve meyvesi

Resim 1.13: Ihlamur yaprağı ve çiçeği

1.4.10. Söğüt (Salix)(saliks)
Söğütgiller (Saliaceae) (Saliase) familyasına aittir. Yeryüzünde 300’den fazla türü ve
alttürü vardır. Ilıman ve soğuk bölgelerde rahatlıkla yetişmektedir. Melez yapma yetenekleri
fazla olan ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Sulak yerlerde ve derin topraklarda kolay yetişir.
Genellikle yazın yeşil, nadiren her dem yeşildirler. Dalların kesiti yuvarlak, yaprakları
ince uzun mızrak biçiminde, dal üzerinde sarmal veya karşılıklı dizilişlidir. Çiçekleri iki
evcikli, çok çiçekli başak durumundadır. Meyveleri iki kapaklı kapsül biçiminde, tohumları
küçük kahverengi veya koyu yeşil renklidir. Sürgün verme yetenekleri çoktur. Pamuksu
tüylerle donanımlı tohumları kolayca yayılır, bu nedenle öncü ağaçlardır. Gövde, tepe ve
yaprak yapıları bakımından plastik görünümlüdürler. Hızlı gelişir.
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Resim 1.14: Söğüt ağacının genel görünümü

Resim 1.15: Salix capreae (keçi söğüdü)

1.4.11. Huş (Betula) (Betula)
Huşgiller ( Betulaceae ) familyasındandır. Kuzey Amerika’da, Asya’da, Avrupa’da ve
Türkiye’de doğal olarak bulunur. 40 kadar türü vardır. Yazın yeşil, düzgün gövdeli, ağaç
veya ağaççıklardır. Gövde kabuğu düzgün veya yırtılmış olarak görülür. Beyaz veya boz
esmer renklidir. Dallar ince ve narin kızıl kahve renkli, yapraklar normal olarak dizilmiş,
kenarları ince veya kaba dişli ya da lopludur. Yapraklar elle ezilince güzel kokuludur.
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Huşlar, peyzaj çalışmalarında çok aranan, sevilen ve birçok kültür formu olan ağaç ve
ağaççıklardır.

Resim 1.16: Huş ağacı gövdesi

Resim 1.17: Değişik huş ağacı türleri yaprak ve tohumları

1.4.12. Leylak (Syringa) (Siringa)
Zeytingiller (Oleaceae) familyasına ait çoğunlukla ağaççık nadiren çalı formunda
bitkilerdir. Kışın yapraklarını döker.
Güneydoğu Avrupa’dan Doğu Asya’ ya kadar olan bölgede doğal olarak yaşayan 30
kadar türü vardır.
Yaprakları karşılıklı dizilmiş, saplı, nadiren dilimli, yürek şeklinde 6-7 cm
uzunluğundadır. Yaprak formu etkileyicidir. Aynı zamanda yapraklarının parlak yeşili de
dikkat çekicidir. Çok ince dokulu olmasına rağmen yaprak rengi nedeniyle uzaktan dolgu
etkisi yaratır.
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Çiçekleri 2 yıllık dallar üzerinde ve birçok çiçeğin birleşmesiyle silindire benzer
piramidal görünüşlüdür. Çiçek rengi eflatun (leylak rengi), beyaz, mavi, mor renklidir.
Çiçekleri güzel renleri ve etkileyici kokularıyla baharın müjdecisi kabul edilir.

Resim 1.18: Leylak çiçekleri

Resim 1.19: Leylak yaprağı ve tohumu

1.5. Kapalı Tohumlu Ağaçların Peyzajda Kullanılması
Peyzaj çalışmalarında en uzun ve baskın bitkiler ağaçlardır. Ağaçlar çevresine
diktiğimiz nesnelerin boyutlarını vurgulamamızda yardımcı olur. Uzun boylu ağaçlar serin
gölgeleme yaparken rüzgârda perde görevi yapar, sesi yalıtır. İstenmeyen görüntüleri önler,
tozu engeller.
Güzel çiçekli ağaçlar ya da sonbaharda değişik yaprak rengine sahip olan ağaçlar, yol
kenarına dikildiği zaman güzel bir vurgu etkisi oluştururlar. Bunun yanında yaprağını
dökmeyen ağaçlar, ortamda hoş bir fon oluşturur. Ayrıca diktiğimiz yer neresi olursa olsun
çevresine dikilen ağaçlar o nesnenin çevresi ile uyum içinde olmasını sağlamaktadır.
Çim alanların içerisinde eğer ağaçları kullanmak istiyorsak burada çim için gölgeleme
yapmayacak ağaç türlerini seçmemiz gerekir. Ama bunun yanında ortamda gölge sağlamak
amacıyla ağaç dikeceksek, geniş yapraklı ağaçları tercih etmeliyiz. Genellikle geniş yapraklı
ağaçlar yazın yoğun yaprak oluşturur ve gölgelemeyi sağlarken, kışın yaprağını dökerek
güneşin zemine ulaşmasını sağlarlar.
Ağaçları ayrıca çit olarak da kullanmaktayız. Böylece alanımızı koruma olanağı
sağlanmış olur. Burada özellikle her dem yeşil ağaçların kullanımına dikkat etmeliyiz.
Böylece hem yaz hem de kış alanımızı korumuş oluruz. Sık dokulu ve her dem yeşil ağaçlar
ayrıca yoğun yapıları sayesinde rüzgârın, tozun ve gürültünün önüne de geçerler.
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Peyzaj düzenlemelerinde ağaç ve ağaççıkların kullanım biçimlerini şu şekilde
sıralayabiliriz.














Vurgu amacıyla kullanım; küçük bir süs ağacını, çalıların arasına ya da
yolun kenarına diktiğimizde etkili olur. Bu amaçla bahar çiçeklenmesi
uzun süren, sonbaharda renkli ve gösterişli yapıya sahip bitkiler
dikilmelidir.
Fon olarak kullanımı; yaprak dökmeyen ağaçlar yere kadar ulaşan
dalları ile çiçekli çalılar ile güzel bir fon oluşturur.
Çevreleme amacıyla kullanım; binanın çevresine dikilen ağaçlar çevreyi
yumuşatmaktadır. Genellikle ağaçları ön bahçe kenarına ön kapıdan 30
derecelik bir açı ile dikilince daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Çim alanlarda kullanım; yoğun gölge vermeyen ağaçlar çim gelişimi
için idealdir.
Koruma amacıyla kullanım; komşularımızla aramızda bir perde görevi
oluşturur.
Gölge elde etmek için kullanım; geniş yapraklı yaprak döken ağaçlar,
genellikle gölge ağaç olarak bilinir. Yoğun yapraklılar yazın koyu gölge
sağlarken; kışın yaprağını dökenler ılık güneşin zemine ulaşmasına izin
verir.
Yol ağacı olarak kullanımı; sokak ve caddelere dikilen ağaçlar ortama
sıcak bir hava verirler. Yüzeysel kök sistemine sahip olmayan, toprakla
uyumlu, dalları trafiğe engel olmayacak, egzoz ve kirli gazlara dayanıklı,
soğuk yörelerde ise yol tuzlama çalışmalarına dayanıklı bitkiler tercih
edilmelidir.
Siluet ağacı olarak kullanımı; uzun ağaçlar fon olarak gökyüzünü
alırlar. Arka bahçeye dikilen uzun ağaçlar tasarımı daha etkili kılar.
Rüzgâr kırma amacıyla kullanım; rüzgâr alan kısma bir sıra her dem
yeşil çit bitkisi dikmek, rüzgârın etkisini azaltmaktadır.
Tozu ve gürültüyü engellemek amacıyla kullanım; sık dokulu bitkiler
bu konuda etkilidir. Geniş alanlarda iki sıra dikim yapabiliriz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatüre uygun olarak, kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların özelliklerini
açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Ülkemizde ve çevrenizde yetişen kapalı
tohumlu bitkileri belirleyiniz.

 Kapalı tohumlu bitkilerin bitkisel
özelliklerini gösteren bir pano
oluşturunuz.

 Bu bitkilerin genel görünümlerini gösteren
resimler bulunuz.
 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde yaprak ve
çiçek özelliklerini gösteren resimler bulunuz.
 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz.
 Kapalı tohumlu bitkilerin fotoğraflarını temin

 Kapalı tohumlu bitkilerin
sınıflandırılmasını gösteren tablo
oluşturunuz.

ediniz.
 Fotoğraflarınızı öğrendiğiniz bitkisel
sınıflandırma yöntemleriyle gruplandırınız.
 Gruplara ayırdığınız fotoğraflarla bir pano
oluşturunuz.
 Kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların bitkisel
düzenlemelerde kullanımlarıyla ilgili
araştırma yapınız.

 Kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların
kullanım alanlarını gösterir bir
sunum hazırlayınız.

 Araştırmalarınız için bulunduğunuz bölgenin
belediyesinden yardım alınız.
 Bulunduğunuz bölgede bulunan fidanlıklara
gezi düzenleyerek bu konu hakkında bilgi
alınız.
 Topladığınız bilgileri bir sunum haline
getirerek arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A Aşağıda tabloda Türkçe isimleri verilen bitkilerin botanik isimlerini ve
familyalarını uygun yerlere yazınız.
Türkçe adı

Botanik adı

Familyası

Akçaağaç
Atkestanesi
Ihlamur
Akasya
Huş
Meşe
Çınar
Kayın
Söğüt
Süs elması
Manolya

B Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kapalı tohumlu bitkiler ……………… çenek sayısı dikkate alınarak iki guruba
ayrılırlar.
Akçaağaçların tohumları genellikle ……………………… olgunlaşır.
Acecia bitkisinin en önemli özelliği toprağı ………………..zenginleştirebilmesidir.
Atkestanelerinin büyük gösterişli çiçekleri …………… ……………… ……….
renklidir.
Kayın ağaçları genellikle …………. ve ………… ile üretilirler.
Manolyalar geniş bir ………… dağılımı yaparlar.
Süs elmaları …………… elmaları ve …………….elmaları olarak ikiye ayrılırlar.
Meşelerde meyveler silindir veya yumurta şeklinde olup ………………formunda bir
muhafaza içindedir.
Çınarların meyveleri ……………biçiminde, büyük ve uzun saplıdır.
Ihlamur ağacının yaprakları ……………şeklinde, kenarları dişli, uzun saplıdır.
Söğütlerin pamuksu tüylerle donanımlı tohumları kolayca yayılır, bu nedenle
………………… ağaçlardır.
Betulalarda dallar ince ve narin …………………..renklidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çevrenizde yetişen kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkları genel özellikleriyle ayırt ediniz.


Kapalı tohumlu bitkileri ayırt edebilme

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

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Açık tohumlu bitkilerden örnekler topladınız mı?

2.

Kapalı tohumlu bitkilerden örnekler topladınız mı?

3.

Kapalı tohumlu bitkilerin listesini hazırladınız mı?

4.

Bitkilerin özelliklerinin yazılı olduğu bitki kartlarını hazırladınız

Evet Hayır

mı?
5.

Sınıfa getirdiğiniz bitki örneklerini karışık olarak dizdiniz mi?

6.

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

7.

Tanıdığınız bitkilerin özelliklerini sıralayabildiniz mi?

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

ÖĞRENME KAZANIMI

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

ARAŞTIRMA
 Kapalı tohumlu bitkilerin üretiminde hangi yöntemlerin daha sıklıkla kullanıldığını
araştırınız.
 Kapalı tohumlu bitkilerin üretim ortamları hakkında bilgi toplayınız

2. KAPALI TOHUMLU BİTKİLERDE ÜRETİM.
2.1. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üretim Ortamları
Kapalı tohumlu bitki türlerinde üretim yöntemi, bitki türü ve iklim koşulları dikkate
alınarak üretim ortamları hazırlanır.
Bitkinin yetiştirileceği yerin iklim koşulları uygunsa doğrudan uygulama alanına ekim
ya da dikim yapılabilir. Küçük ölçekli uygulamalarda doğrudan uygulama yerine yapılan
ekim ve dikim uygulaması ekonomik olmaktadır. Ancak büyük ölçekli uygulamalarda bu
pek tercih edilmez. Çünkü alanın büyümesi yeni ekim ya da dikim yapılan bitkilerin bakımı
açısından sorun yaratabilmektedir.
Uygulama yapılacak alanın büyümesi bitkilerin belirli büyüklükteki fidanlar halinde
dikilmesini gerektirmektedir.
Bu fidanların yetiştirileceği fidanlıklarda tohumdan üretilen türler plastik tünel ya da
seralarda tohum kasaları ya da viyollere ekilirler.
Tohumunda ilk çimlenme belirtileri görüldüğünde çok geç kalmadan şaşırtma yapmak
gerekir. Gerçek yaprakların oluşumuyla bitki köklerinde de saçaklanma başlayacağından
söküm sırasında zarar görüp tutmama olasılığı vardır.
Şaşırtma işlemi tamamlanan saksı veya torbaların mevsim özelliklerine bağlı olarak
korunması gerekir. Özellikle sonbahar döneminde gölgelendirilmiş, etrafı açık ve tabanı
devamlı nemli tutulan bir yerde fidelerin korunmasında büyük yarar vardır. İlkbaharda ise
gölgeli, nemli ve üzeri kapalı ortamlarda tutulmalıdır. Şaşırtılmış fideler, serilmiş bir naylon
örtü üzerine yerleştirilirse topraktan gelecek enfeksiyonlardan da korunmuş olur.
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Yerleştirme işlemi başlangıçta saksılar birbirine değecek şekilde yapılabilirse de
fideler gelişip yaprakları birbirine değmeye başladığında saksı aralarında 15 cm kadar bir
aralık kalacak şekilde yeni bir düzenleme yapılır.
Gerek ilk ekim aşamasında gerekse şaşırtma sırasında uygun özelliklerde harç
karışımlarının hazırlanmasına da dikkat edilmelidir.

2.2. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üretim Yöntemleri
Kapalı tohumlu bitkilerde üretim yöntemleri;



Generatif üretim yöntemleri ve
Vejetatif üretim yöntemleri olarak iki ana gurup altında toplanmaktadır.

2.2.1. Generatif üretim yöntemleri


Tohumla üretim

Kapalı tohumlu bitki tohumlarından akasya ve ıhlamur gibi sert kabuklu olanlar için
kabuğun yumuşatılması gerekir. Tohum kabuğunu yumuşatmak, dinlenme halindeki
embriyoları çimlenme olgunluğuna getirmek amacıyla katlama yapılması gerekebilir.
Katlama; çimlenme engeli olan tohumların serin bir ortamda ve nemli kum içinde,
tohumların tür ve çeşidine göre değişen sürelerde ve derecelerde bekletilmesidir. Bazı
zamanlarda ise tohum hemen ekilecekse tohumun kaynar su içinde bekletilmesi ardından
soğutulması da sert kabuğun yumuşamasına neden olacaktır. Böyle bir uygulamanın
ekimden bir gün önce yapılması çimlenme açısından daha olumlu sonuç vermektedir.
Atkestanesi tohumları sonbaharda, çınar tohumları ise kışı ağaç üzerinde geçirdikten
sonra ilkbaharda bekletilmeden ekilebilirler. Atkestanesi tohumlarında eğer hafif buruşmalar
başlamışsa çimlenme yeteneğini kaybetmek üzere olduğu düşünülebilir.
Meşe tohumları doğrudan yetişme yerlerine dikilebilecekleri gibi plastik torbalarda
nemli bir şekilde ilkbahara kadar saklanabilirler.
Leylaklarda tohumla üretim daha çok anaç üretimi için tercih edilir.

2.2.2. Vejetatif üretim yöntemleri


Çelikle Üretim

Çelikler genelde çiçeklenmenin bittiği dönemde yaz ortasından sonbahar başına kadar
olan dönemde alınır ve sisleme altında bekletilirler. Söğüt, ıhlamur, akasya ve akçaağaç
çelikle üretilmeye uygun ağaçlara örnek olarak verilebilir.
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Alınan yeşil çelikler 10-15 cm uzunluğunda olmalı, alt yaprakları temizlenip en az iki
göz toprak altında kalacak şekilde dikilmelidir. Toprak üstünde bir göz bırakılması ve
üstünün geçirgen bir toprakla örtülmesi en çok tercih edilen biçimdir.
Göz aralarındaki mesafeleri uzun olan türlerde çelik uzunlukları 30 cm’ye kadar
çıkabilmektedir.


Aşı ile üretim

Aşı ile üretim, çelikle üretimi zor olan bitkiler için önemlidir. Çelikle üretimde iyi bir
köklenme sağlanmazsa, aynı özellikleri taşıyan bitki üretilmesi ancak aşı ile olur. Bu yöntem
daha çok kültür formlarının üretilmesinde kullanılır. Anaç olarak ana türlerin çöğürleri
kullanılır
Akçaağaç, Manolya, Atkestanesi ve Ihlamur, aşıyla üretilebilirler.
Aşılama zamanları seçilen aşı çeşidine göre farklılık gösterir. Kalem aşıları genellikle
ilkbaharda anaçta aktif büyüme dönemi başlayıp kalemde ise gözler uyanmaya başladığı
dönemde yapılır. Ancak bazı bitki türlerinde bu süre yaz sonuna kadar devam eder.
Aşılamada kullanılacak olan kalemler, ıslak çuvallarda serin ve gölge yerlerde aşı
yapılana kadar saklanır. Gözlerin taze olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir. Gözler 2-3
haftada kaynayarak aşı tutar. Ancak gözler aynı yıl içinde sürmez. Ertesi ilkbahara kadar
olduğu gibi kalır.
Aşılama işlemi, ortamın az çok kontrol edilebildiği bir sera ortamında
gerçekleştirilmelidir. Aşılama öncesinde (aşıya başlamadan bir iki hafta önce) aşı merkezi
serası ısısı +20C ile +25C’ye yükseltilerek anaç fidanların 15-20 günde uyanması
sağlanmalıdır. Serada sıcaklığı istenen düzeyde tutabilecek bir ısıtma sistemi olmalıdır.
Isının gün boyunca aşırı değişikliğe uğramamasına özen gösterilmelidir.
Aşı çalışması kısa zamanda tamamlanacaksa, aşı kalemleri soğutucular içerisinde
bekletilebilir. Ancak çalışma uzun süreli ise aşı kalemlerinin soğuk hava dolaplarında
bekletilmesi gerekir. Aşı torbaları depolardan tek tek çıkarılmalıdır.
Aşıya başlarken, anaçlarda tomurcuklar uzamaya ve büyüme tabakası (kambiyum)
çalışmaya başlamış, aşı kalemlerinde ise henüz tomurcuk faaliyeti başlamamış olmalıdır.
Tomurcuk uyanması yeni başlayan kalemlerin hiç bekletilmeden aşılanması gerekir.
Aşıya, anaç fidanlarda tomurcukların faaliyete geçmesinden sonra başlandığından,
gelişmenin duraklamaması ve büyüme tabakalarının kaynaşmasının hız kazanması için, fidan
toprağı aşı sırasında bol rutubetli olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretim kriterlerine uygun olarak açık tohumlu ağaç ve ağaççıkların üretimini
yapacaksınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Seçtiğiniz kapalı tohumlu bitki tohumla
yetiştirilmeye uygunsa tohumları uygun
zamanda toplayınız.
 Tohumlar için uygulanması gereken bir
ön işlem varsa uygulayınız (Katlama,
sıcak suda bekletme, asitle muamele
gibi)
 Tohumların ekileceği ortamı
hazırlayınız.
 Çelikle üretilmeye uygunsa 10-30 cm’lik
çelikleri alınız.
 Çeliklerin altta kalan kısmındaki
yaprakları temizleyiniz.
 Çelikler için yaralama işlemi uygulamak
gerekiyorsa uygulayınız.
 Yaralanmış çeliklere hormon
uygulayınız
 Çeliklerin dikileceği ortamı hazırlayınız.
 Aşıyla üretim yapacaksanız uygun anaç
belirleyiniz.
 Anaçların aşı için hazır hale getiriniz.
 Uygun aşı yöntemini belirleyiniz.
 Belirlediğiniz aşı yöntemine uygun
kalemler hazırlayınız.
 Üretim yönteminize uygun harç
hazırlayınız.
 Hazırladığınız harcı viyollere ya da
üretim sehpasına doldurun
 Tohumla üretim yapacaksanız tohumları
harç içine ekiniz.
 Çelikle üretim yapacaksanız çelikleri
harç içine dikiniz.
 Ekim ve dikim sonrası sulamanızı
yapınız.
 Tohum ve çeliklerin gelişimlerini takip
ediniz.

 Kapalı tohumlu bitkilerden seçtiğiniz bir
tanesinin planladığınız üretim faaliyetine
göre yetiştirme yöntemini belirleyiniz ve
üretim ortamını hazırlayınız.

 Kapalı tohumlu bitkilerden seçtiğiniz bir
tanesinin belirlediğiniz yöntem ve uygun
ortamda üretimini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Üretim ortamı dediğimizde bitkinin ……………….gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç
duyduğu fiziksel koşulları sağladığımız ortamlar anlaşılır.

2.

İyi bir………………………., içinde bol su bulunduran, iyi havalanan ve besin
elementlerini bulunduran harç karışımlarıdır.

3.

İklim koşullarının uygun olduğu fidanlıklarda doğrudan ……………….ekim veya
dikim yapılabilmektedir.

4.

Kapalı tohumlu bitkilerin tohumla üretiminde akasya gibi ……………………olanlar
için kabuğun yumuşatılması gerekir.

5.

Çelikler genelde …………………. bittiği dönemde yaz ortasından sonbahar başına
kadar olan dönemde alınır

6.

Söğüt, ıhlamur, akasya ve akçaağaç ………………üretilmeye uygun ağaçlara örnek
olarak verilebilir.

7.

Alınan yeşil çelikler ………………. uzunluğunda olmalıdır.

8.

Göz aralarındaki mesafeleri uzun olan türlerde çelik uzunlukları ……………… kadar
çıkabilmektedir.

9.

Aşılamada kullanılacak olan kalemler, ıslak çuvallarda …………ve ……..yerlerde aşı
yapılana kadar saklanır.

10.

……………………………………yeni

başlayan

kalemlerin

hiç

bekletilmeden

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


Ihlamur üretimi

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

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ihlamur için uygun harç hazırladınız mı?

2.

Viyollere harcı doldurdunuz mu?

3.

Ihlamur bitkisinden uygun çelikler aldınız mı?

4.

Aldığınız çelikleri dikim için hazırladınız mı?

5.

Harç doldurduğunuz viyollere çelikleri diktiniz mi?

6.

Dikim sonrası sulama yaptınız mı?

7.

İlk filizleri gözlemlediniz mi?

8.

Düzenli aralıklarla sulamaya devam ettiniz mi?

9.

Toprak havasını sağladınız mı?

10.

Bitki gelişimini teşvik edecek kimyasalları sulama suyuna ilave

Evet Hayır

ettiniz mi?

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

ÖĞRENME KAZANIMI

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

ARAŞTIRMA




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

3. KAPALI TOHUMLU AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN
BAKIM İŞLEMLERİ
3.1. Kapalı Tohumlu Bitkilerin Ekolojik İstekleri


Akçaağaç(Acer)( Aser)

Türlerine göre farklı istekleri olabilmekle beraber genellikle ılıman iklimi severler..
Birçok türü şiddetli donlardan zarar görür. Güneşli yarı gölge yerlerde, kuru taze, killi ve
balçıklı topraklarda yetişebilir. Kirece dayanıklıdır. Rüzgârlı ve dumanlı yerlerde yetişebilir.
Acer platanoides, donlara karşı en dayanıklı akçaağaç türüdür. Acer palmatum ise
donlardan en çok zarar gören türdür. Acer negundo, rüzgâra ve tuzlu topraklara karşı
hassastır.


Gerçek Akasya (Acecia) (Asesia)

Toprak bakımından seçici değillerdir. Azotça fakir topraklarda rahatça
yetiştirilebildikleri gibi bu toprakların azotça zenginleştirilmesi açısından da tercih edilirler.
Soğuk iklimlerde yetişebilirler, gençlik dönemlerinde şiddetli donlardan etkilenirler.
Kent iklimine ve kirliliğe karşı dayanıklıdırlar.


Atkestanesi (Aesculus) (aysculus)

Derin ve taze topraklardan hoşlanır. Kazık kök sistemine sahip diğer ağaçlarda olduğu
gibi geçirgen topraklarda daha iyi yetişirler.
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Sıcak ve güneşli iklimlerde iyi gelişme gösterirler. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır
ancak aşırı donlardan etkilenirler Aydınlık ortamlardan ve yarı gölgeden hoşlanırlar.


Kayın (Fagus) ( Fagus)

Derin, serin ve kireçli toprakları severler. . Kökleri derine kadar inebilmektedir Çukur
bölgelerde ilkbahar donlarından etkilenirler. Batı kayını ise geç donlardan etkilenir.
Güneşi seven bitkiler olmasına rağmen gölgeye de dayanıklıdırlar. Güzel
gelişebilmeleri için geniş yere ihtiyaç duyarlar.


Manolya (Magnolia) (Magnolya)

Ilıman iklim bitkisidir. Güneşli yerlerden ve bol ışıktan hoşlanırlar. Ancak yarı gölge
yerlerde de yetişirler.
Kent iklimine dayanıklıdırlar. Endüstri bölgelerinde ve yol kenarlarında rahatlıkla
yetişirler.
Zengin, orta derecede nemli, süzek ve normal asidik topraklarda iyi yetişirler.


Süs Elması (Malus) ( Malus)

Elmalar tınlı, tınlı kumlu geçirgen topraklarda iyi gelişirler. Susuzluktan çok zarar
görürler. Kökleri fazla derine gitmez. Kurak bölgelerde ağırca topraklarda susuzluğa
dayanması artar. Kötü drenajlı topraklarda kök çürüklüğü meydana gelir. Genellikle donlara
dayanıklıdırlar. En yüksek değerde çiçek ve meyve verimi için tam güneş alan yerlere dikim
yapılmalıdır.
Elma türleri aslında yüksek rakımlı yerlerin bitkileri olduğundan, ekolojik istekleri
karşılanmadığı yerlerde hastalıklara çok sık yakalanırlar. Bu gibi yerlerde hastalıklara
dayanıklı çeşitlerin seçilmesi daha uygundur.


Meşe(Quercus) (kuerkus)

Meşeler türlerine göre farklı ekolojik isteklere sahip ağaçlardır.
Quercus palutris, en iyi gelişimini derin, gübreli, drenajlı topraklarda yapar. Donlara
duyarlıdır. Güneşli ve rutubetli yerlerden hoşlanır. Geniş bir tepe oluşturur. En sığ köklü
meşelerdir. Işık ağacıdır.
Quercus robur, genellikle serin, derin, besince zengin topraklardan hoşlanır.
Düzlükleri, yeraltı suyu yüksek yerleri, akarsu vadilerini ve dolma alanları tercih eder. Yaşlı
ağaçlar su baskınlarına oldukça dayanıklıdır. Ilıman iklimi severler. Işık ağacıdırlar. Kazık
kök yaparlar.
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Quercus rubra, toprak isteği bakımından kanaatkârdır. Erken ve geç donlara karşı
duyarlıdır. Ilıman iklim ağacıdır.


Çınar (Platanus) (platanus)

Çınarlar gevşek, derin, besin maddece zengin, nemli toprakları sever. Özellikle akarsu
kıyılarında iyi gelişme gösterirler. Ağır balçık ve killi topraklarda uyum sağlar. Kumlu,
çakıllı, kireçli topraklarda yetişmeye uygunlardır. Az da olsa tuza dayanırlar ancak kireçli
topraklardan hoşlanmazlar.
Sahil ve akarsu kıyılarında bolca yetişmelerine rağmen kuraklığa dayanıklıdırlar.
Soğuğa dayanıklıdırlar ancak özellikle gençlik dönemlerinde şiddetli donlardan zarar
görürler.


Ihlamur (Tilia) (Tilya)

Derin ve besince zengin topraklardan hoşlanır. Güçlü kazık kök yaparlar. Sığ ve fakir
topraklarda kuvvetli yan kökler oluştururlar. Tuzlu topraklara hassastır.
Ilıman iklim bitkisidir. Güneşli yerleri severler. Donlara duyarlıdır.


Söğüt (Salix)(saliks)

Söğütlerin ışık isteği fazladır. Genellikle serin ve nemli toprakları severler. Ancak
kurak yerlerde yetişen türleri de vardır. Tuzlu topraklardan hoşlanmazlar.
Dona karşı dayanıklıdırlar. Kent iklimine ve hava kirliliğine karşı da dayanıklıdırlar.


Huş (Betula) (Betula)

Bütün huş türleri ışık ağacıdır. Fazla ışık isterler; derin, iyi, süzek topraklarda iyi
gelişirler. Bazı türleri özellikle fakir, kumlu topraklar için ideal bitkidir. Birçok tür, kökleri
aşağıda suya ulaştığında iyi gelişir. Ancak kökleri fazla derine gitmez. Soğuk yerleri tercih
ederler.


Leylak (Syringa) (Siringa)

Hemen her tip toprakta nemli olmak şartı ile yetiştirilebilir. Serin ve rutubetli yerlerde
optimum gelişim gösterir.
Yazın bol su istekleri vardır. Soğuklara dayanıklıdır. Karasal iklime rahatlıkla uyum
sağlar. Hava kirliliğine dayanıklıdır.
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3.2. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Bakım İşlemleri
3.2.1. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Sulama
Peyzaj uygulamalarında kullandığımız kapalı tohumlu ağaç ve çalıların su ihtiyaçlarını
bilmek ve bu ihtiyaca uygun sulama faaliyetleri gerçekleştirmek büyüme ve gelişme
faaliyetlerinin devamı açısından çok önemlidir.
Kapalı tohumlu ağaçlardan Aesculus (atkestanesi), Fagus (kayın), Platanus (çınar)
gibi kazık kök yapan türler, süzek, geçirgen ve taban suyu iyi olan topraklarda optimum
gelişim gösterirler. Bu tür ağaçlar, sonbahar ve kış aylarında fazla suya ihtiyaç duymazlar.
Yazın sıcaklığın arttığı zamanlarda terleme de artacağından sulama önem kazanır.
Sabah erken saatlerde veya akşam güneş battıktan sonra sulama yapmak gerekir.
Ayrıca gelişmekte olan ağaçlarda öğlen saatleri dışında yaprakları da kapsayacak şekilde
yağmurlama sulama yapılması gerekebilir.
Saçak ve yüzlek kök sistemine sahip olan türlerde ise özellikle yaz aylarında sulama
ihtiyacı fazla olacaktır.
Ayrıca tüm kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıklarda çiçeklenme dönemi suya en çok
ihtiyaç duydukları zamandır. İlkbaharda mevsim normallerinde yağış olmadığında veya
kurak bölgelerde sulamaya ayrıca önem verilmelidir.
Aynı şekilde sonbaharda ve kış başlangıcında bitkilerin su ihtiyacı azalır. Dinlenme
döneminde su ihtiyacı minimuma düşer. Bu dönemde yapılan fazla sulama toprak içindeki
boşlukların dolmasına ve bitkinin yeterli oksijen alamamasına neden olur.

3.2.2. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Gübreleme
Bitkilerde uygun olan gübreleme biçimi, bitkinin gelişme dönemine bağlı olarak besin
maddeleri arasındaki dengenin uygun biçimde ayarlanabildiği bir gübrelemedir. Söz gelişi,
vejetatif gelişimin başlangıcında veya genç bitkilerde azotça zengin bir gübreleme programı
yapılması gerekir. Böylece bitkinin yaprak ve sürgün oluşumu hızlandırılmış olur.
Tomurcuklanma ve çiçek açma döneminde ise, çiçeklenmeyi özendirmek ve çiçek kalitesini
artırmak için fosfor ve potasyum ağırlıklı gübrelerin kullanılması gerekir.
İyi bir çiçekli bitki için gübre karışımı çok fazla azot (N) içermemelidir. Eğer bu
bitkilerin beslenmesinde azotlu gübre fazlaca kullanılırsa yaprak gelişimi hızlanır. Bu da
üreticiye gübrenin çok yararlı izlenimini verir. Ancak daha sonraki dönemlerde çiçek
oluşumunun yetersiz kaldığı görülür. Gübrelemede en uygun N:P:K oranı 6:4:6 şeklinde
olmalıdır.
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Ülkemizde yakın zamana kadar süs bitkileri yetiştiriciliğinde daha çok katı veya toz
halindeki gübreler kullanılmaktaydı. Ancak son yıllarda yoğunlaştırılmış eriyikler halindeki
çeşitli sıvı gübreler ticari amaçla üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Sıvı gübrelerin
çoğu yapraktan püskürtülerek uygulanmakla birlikte, bir kısım sıvı gübrelerde belirli
oranlarda seyreltilerek toprağa verilebilmektedir.
Kapalı tohumlu ağaç ve çalılarının fidanlıklarda üretimleri sırasında da yapılması
gereken bakım işlemlerinden biri doğru ve düzenli gübreleme işlemidir. Besin maddeleri
kaybını önlemek üzere zaman zaman bir düzen içerisinde fidanlık topraklarının
gübrelenmesi gerekir. Yeterli besin maddeleri verilen topraklarda yetişen fidanlar daha iyi
tutar, daha iyi gelişir. Bu nedenle fidanlıklarda gübreleme önem taşır.
Ahır gübreleri, yalnız birçok besin elementlerini içeren tam bir gübre olmasının
yanında, toprağın fiziki yapısını da ıslah eden gübrelerdir. Ahır gübreleri, fidanlar için hayati
bütün besin maddelerini bol miktarda içeren gübrelerdir.
Doğal gübreler içinde kompostun da özel bir yeri vardır. Kompost, besin değeri olan
her türlü organik artıktan (ot, yaprak, dal parçaları, çöp ve diğer her türlü bitki artıklarından)
hazırlanabilir. Organik gübre olarak doğrudan ormandan alınan iyi ayrışmış bir yaprak
çürüntüsü de, özellikle humus bakımından çok zengin bir kaynak oluşturur.
En ucuz diğer bir organik gübreleme yöntemi ise yeşil gübrelemedir. Yeşil gübreleme
ile toprağın organik madde içeriği artırılarak fiziksel özellikleri iyileştirilir.
Azotlu gübrelerinin bir kısmı vejetasyonun başladığı dönemde, diğer kısmı da
vejetasyonun ortasında verilmelidir.
Fosforlu gübreler, sonbahar ve kısmen de ilkbahar aylarında verilirken, potasyumlu
gübreler ise sonbaharda veya ekim veya repikajdan 3 hafta kadar önce verilmelidir.
Temel gübreleme, toprak işlemesi ile birlikte, ekim ve dikimden önce yapılan
gübrelemedir. Özellikle ahır gübreleri, yeşil gübre ve kompost daha ziyade temel gübre
olarak verilirler.

3.2.3. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Bitki Sağlığı Tedbirleri


Kapalı tohumlu bitkilerde genel olarak ve sıklıkla karşılaşılan zararlıları şu
şekilde sıralayabiliriz:

Kırmızı örümcek,

Beyazsinek

Kabuklu bit

Yaprak biti,

Yeşil kurt

Kın kanatlılar
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Kapalı tohumlu bitkilerde sıklıkla karşılaşılan hastalıkları şu şekilde
sıralayabiliriz:

Pas hastalığı

Karaleke

Kök boğazı çürüklüğü

Külleme

Verticillium

Fusarium

Bu hastalık ve zararlılarla mücadele için yararlanılan kimyasal bileşiklere pestisit
denir. Diğer bir deyişle pestisitler, bitkilere zarar veren hastalık etmenlerini, zararlıları ve
yabancı otları öldüren kimyasal bileşiklerdir. Bir pestisitin saf olarak zararlı, hastalık
etmenleri ve yabancı otlara karşı kullanılmaları uygun değildir. Saf olarak kullanıldıklarında
bitkilere, çevreye daha fazla zararlı olur ve kullanılmaları daha güç olur.


Pestisitler, hastalık ve zararlılarla bulaşık bitkilere koruma ve tedavi
amaçlı değişik şekillerde uygulanır.









Külleme için; yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde
ilaçlama yapılır. İlaçlamalar bir hafta arayla yinelenir.
Kök çürüklüğünde; ilaçlamalar tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması
(ekimden önce, ekimden sonra) ve fidelerin yüzeye çıkışından sonra
yapılmalıdır.
Pas hastalığında ekim öncesinde tohum ilaçlaması ve ekim sonrası yeşil
aksam ilaçlaması yapılmalıdır.
Kabuklu bitler için; zararlı bitkide görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Yaprak bitinde ise; sürgünlerin %20’sinde sürgün ve taze yaprakların
alt yüzeyinde yaprak biti kolonileri görülmeye başladığı zaman
ilaçlamaya geçilmelidir.
Kırmızı örümceklere (akarlar) karşı kış mücadelesi önerilmemektedir.
Akarlarla kimyasal mücadeleye karar verebilmek ve ilaçlama zamanını
doğru bir şekilde belirleyebilmek için bahçedeki kırmızı örümcek
yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Daha
sonra uygun akarisitlerle kimyasal mücadele yapılır.
Beyazsinekler için ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek
önemlidir. Beyazsineklerin kimyasal mücadelesinde göz önünde
bulundurulması gereken mücadele eşiği, “yaprak başına 5
larva+pupa”dır.

3.2.4. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Budama
Süs bitkilerinin budama zamanı türlere göre değişiklik gösterebilir ve budama için
latent devre (uyku halinde olma ve belli şartlar oluşunca gelişme yeteneğinde olma durumu)
her koşulda şart değildir.

31



Bazı türlere göre budama zamanlarını aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz:









Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi kış sonudur. Ancak
büyüme döneminde çiçek açan türlerde (süs kirazı türleri, süs elması
türleri, yalancı akasya, erguvan vb.) çiçeklenmenin geçtiği dönemlerde
yani geç ilkbaharda budama yapılmalıdır. Kanama özelliği olan türlerde
ise (akçaağaç, ceviz, huş ve karaağaç türleri gibi) özsu basıncının düşük
olduğu sonbahar aylarının tercih edilmesi gerekir.
Bütün çiçek veren çalı türleri ve bodur ağaçlar çiçeklenme dönemi
sonrası budanır. Erken ilkbaharda yapılan budama bu türlerin o yıl çiçek
vermesini engeller.
Yazın veya sonbaharda çiçek açan oya ağacı gibi türlerde ise budama,
ağaçlar sürmeden kışın veya erken ilkbaharda yapılmalıdır. Aksi halde o
yıl açacak çiçeklerin tomurcukları da budamada alınmış olur ve ağaç o yıl
çiçek açmaz.
Çit bitkilerinde biçimli bir çit elde etmek için mayısın ikinci yarısı,
temmuz sonu ve eylül sonu olmak üzere senede üç defa budama
yapılabilir.
Bazı hassas türlerin örneğin devamlı çiçek açan güllerin budamasının
ilkbaharda yapılması uygun olur.

Budama yapılırken dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar:





Budamaya başlamadan önce budanacak olan bitki, toplu incelenmeli ve
her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır.
Genel olarak söylemek gerekirse budanacak dalın çapı ne kadar küçük
olursa oluşan yaranın iyileşmesi o kadar çabuk olur. Dolayısıyla
ağaçlarda yapılan budamalarda büyük çaplı dalların budanmasından
kaçınmak için budamalar mümkün olduğunca dallar küçükken
yapılmalıdır.
Budama kesimleri sadece dal dokusunu uzaklaştıracak şekilde yapılmalı,
gövde dokusu zedelenmemelidir.

3.2.5. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Destekleme
Kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların kullanılacakları araziye dikilme işlemleri üretim
işlemleri kadar önem taşır. İyi yetiştirilmiş ve dikime hazır bir fidanın zarar görmeden
dikilmesi, dikim yerinin düzgün hazırlanması ve dikim sonrası yapılacak işlemlerle ilgilidir.
Genel olarak kaplı fidanlar her mevsim, topraklı fidanlar da çıplak köklü fidanlara
göre daha geniş bir zaman diliminde dikilebilmekle birlikte, geç sonbahar, kök yenileme
potansiyelinin yüksek ve çevre koşullarının kök aktivitesi için uygun olması bakımından
dikim için elverişli bir dönemdir. Başta yaprağını döken türler olmak üzere kışların sert
geçmediği bölgelerde geç sonbahar dikimleri oldukça yüksek dikim başarısı sağlamaktadır.
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Çünkü toprak sıcaklıklarının henüz düşmemiş olduğu bu zaman diliminde dikilen
fidanlar geliştirdikleri yeni köklerle kış öncesinde dikim ortamına uyumu önemli ölçüde
sağlayabilmekte, bu fidanlar erken ilkbahar döneminde daha kuvvetli kök yenilenmesi ve
büyümesi gerçekleştirerek erken ilkbaharda dikilen fidanlara göre daha güçlü vejetatif
gelişim gösterebilmektedir.
Kapalı tohumlu ağaç türlerinde çıplak köklü, topraklı ve kaplı tipte ve de her
büyüklükteki fidan materyalinin dikimi söz konusudur. Uygulaması klasik çukur dikimi
tekniğine dayanır. Çukurların kök büyüklüğüne göre 2 kat daha geniş ve yeterli derinlikte
(1,5 kat kadar) açılması, çukur dibinin de 1 bel derinliğinde yerinde işlenmesi yüksek dikim
başarısı açısından önemlidir. Dikim ortamı koşullarına ve fidan materyalinin özelliklerine
göre dikim çukurunun açılmasında daha büyük ya da farklı boyutların ön görülmesi her
zaman mümkündür
Topraklı fidanlarda, söküm - dikim sürecinde kök toprak temasının bozulmaması için
kök balyası jüt, kafes tel ve naylon gibi ambalaj malzemeleri ile sıkıca sarılırlar. Bu tip
fidanlar, kök balyasına sarılan naylon gibi ayrışmaz özellikli materyaller çıkarılarak
dikilmelidir. Kök balyası dağılma riski taşıyan fidanlar kafes tel ve jüt gibi kök gelişimine
engel olmayan materyallerle birlikte dikilebilir. Ancak fidan çukura yerleştirildikten sonra
sargı materyalinin çeşitli bölümlerinde kesikler oluşturulması yararlıdır.
Kaplı fidanlarda ise fidanın kabından çıkarılması ve dikim çukuruna yerleştirilmesi
esnasında kökleri saran toprak kitlesinin dağılmaması büyük önem taşır. Özellikle büyük
fidan materyallerinin kök toprak temasının korunmasında, ağırlığın fazla olmasından
kaynaklanan bazı zorluklar yaşanmaktadır. Bu tür fidanların kapları kesilerek açılmalı ve
dikim çukuruna vinç veya benzeri makinalar kullanılarak yerleştirilmelidir
Ağaç fidanlarının dikimle birlikte desteklenmesi zorunludur. Küçük fidanlarda bu
işlem dikim çukurunun tabanına yeterli derinlikte çakılan hereklerle sağlanabilir. Herekler
çukur tabanındaki işlenmemiş toprağa 50 cm derinlikte çakılmalı ve toprak üstünde kalan
uzunluğu fidan boyunun 1/3 – 1/2 si oranında olmalıdır (Şekil 3.1). Daha büyük fidanlarda
ikili veya üçlü bağlama (Şekil 3.2, 3.3) ya da üçlü - dörtlü gergileme (Şekil 3.4)
yöntemlerden faydalanılması gerekir.

Şekil 3.1: Küçük boylu fidan materyalinin tekli hereklerle desteklenmesi
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Şekil 3.2: İkili herekle bağlama

Şekil 3.3: İkili bağlamada farklı yöntem

Şekil 3.4: Üçlü gergileme yöntemi ile destekleme
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Bağlantı elemanı olarak genellikle ip kullanılır, büyük yaşlı ağaçlarda ise çelik tel
kullanılır. Bitkiye zarar vermesini engellemek amacıyla ipler, kumaş veya çuval ile
sarıldıktan sonra bağlanmalıdır.

3.2.6. Kapalı Tohumlu Bitkilerde Yabancı Ot Temizliği
Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında fidanlarla rekabete
girerek onların gelişmesini, verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler
Yabancı otların yayılışı ve kültür alanlarına yerleşmesi; temiz tohum kullanma, toprak
işleme, çapalama ve ilaçlı mücadele yöntemleriyle önlenmelidir.

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


Bu işlemler sırasıyla;

Fidanların sökülmesi

Fidanların hendeklenmesi ya da depolanması

Fidanların nakli

Fidanlar sonbaharda gelişmenin durduğu andan itibaren ilkbaharda ağaçların
uyumasına kadar geçen durgun devre içinde sökülür.
Şiddetli soğuklarda, rüzgârlı havalarda ve toprağın donlu olduğu günlerde söküm
yapılmamalıdır. Söküm esnasında toprağın yeterince nemli ve tavında olmasına dikkat
edilmelidir. Hafif tekstürlü topraklarda fidan sökümü çok kolay olmasına rağmen ağır-killi
topraklarda söküm zor ve masraflıdır.
Fidan sökümünde dikkat edilecek önemli bir husus fidanın köklerini zedelemeden bol
saçak köklü olarak çıkarmaktır. Kökleri zarar gören fidanlar ekseriyetle tutmaz ve aynı
zamanda böyle fidanların satışı da zordur.
Fidanlarda tehlikeli hastalık veya zararlı görüldüğü ve fidanların yok edilmesinden
başka çare bulunmadığı takdirde bu fidanlar imha edilir. Hastalık ve zararlılardan temiz olup
satışında bir engel bulunmayan fidanlar demetler hâlinde bağlanarak kurşunlanıp mühürlenir.
Sökümün ardından boylara ayrılan fidanlar satış zamanına kadar hendeklenip
muhafaza edilir. Bu amaçla hazırlanan fidan hendekleme parseli, kum veya kumlu hafif
tekstürlü topraktan ibarettir.
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Fidanlar ağır (killi) topraklara hendeklenmemelidir çünkü böyle topraklar, fazla su
tuttukları için fidanların köklerini çürütebilir. Aynı zamanda fidan dağıtımında da zorluk
verir.
Sökülen fidanlar özel olarak hazırlanan hendeklere konulmadan evvel bazı işlemlere
tabi tutulur. Mantari hastalıklara karşı koruyucu bir tedbir olarak fidanların kökleri bordo
bulamacı gibi uygun bir dezenfektan ile muamele edilmeli, ayrıca satış zamanına kadar
mühre bağlaması ve esas dikim yerlerinde tutum oranını artırmak amacıyla da kök tuvaleti
yapılmalıdır. Anaçtan çıkmış sürgünler ile aşı noktasında tırnak kalıntısı gibi arzu edilmeyen
kısımlar alınmalıdır.
Fidan hendekleri, doğu-batı istikametinde fidanların kökleri ile birlikte boyun
noktasından 15-20 cm yukarısını da içine alabilecek genişlik ve derinlikte hazırlanır.
Fidanlar bu hendeklere dik veya yatık (meyilli) olarak hendeklenir. En uygun hendekleme
şekli yatık olanıdır. Köklerin toprakla daha iyi temas etmesi ve fidanların hendekten
çıkarılmalarının daha kolay olduğu bu sistemde fidanlar, kökleri güneye, gövdeleri ise
kuzeye doğru meyilli olarak yan yana hendeğe konur.
Hendeklemede dikkat edilecek önemli bir nokta da fidanlarda tür, çeşit, boy, yaş ve
hatta anaç karışımına müsaade edilmemesidir.
Fidanlar bu hendeklere dizildikten sonra köklerinin tamamı ile boyun noktalarından
15-20 cm yüksekliğe kadar olan gövde kısımları toprakla örtülür. Bu işlem sırasında fidanlar
hafif hafif sallanarak toprağın kökler arasına iyice girmesi sağlanır. En üst kısımdaki toprak
da iyice sıkıştırtılır. Kökler arasında boşluk kalması hâlinde köklerin kuruması, küflenmesi
veya kemirgen hayvanlar tarafından tahrip edilmesi mümkündür.
Fidan hendekleme parselinde fare gibi kemirgen hayvanların zararlarından emin
olmak için muayyen yerlerde açılan deliklere uygun ilaçlar konulmalıdır.
Hendekleme esnasında köklere gelen toprağın nemli olması gerekir. Şayet toprak kuru
ise hendeklemeden sonra su dökülmesi yerinde olur.


Fidanlar fidanlıktan bitkilendirme alanına uygun koşullarda taşınmalıdır.
Taşıma esnasında

Yaralanma, dal ve sürgün kırılmaları

Topraklı fidanlarda kök sistemi ile onu saran toprak kitlesi arasındaki
bağın bozulması ya da balyanın dağılması

Kaplı fidanlarda kökler ile kap ortamı arasındaki bağ ya da ilişkilerin
bozulması

Çıplak köklü fidanlarda köklerin açıkta kalması ve tazeliğini yitirmeleri
gibi sakıncalarla sıkça karşılaşılmaktadır.
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Fidanlar uygun hacimli taşıma araçları ile nakledilmeli ve yukarıda sıralanan hasarları
en az düzeye indirecek şekilde yüklenmelidir. Özellikle ibreli ağaç ve ağaççıklarda uzak ya
da kısa mesafeli nakillerde yüksek sıcaklık, soğuk, don ve güçlü hava akımlarının
etkilerinden zarar görmemeleri için mutlaka kapalı araçlar kullanılmalıdır. Uzak mesafeli
taşımalarda kapalı ortamdaki havasızlık ve kızışmalara karşı havalandırmalı ve soğutmalı
araçlar tercih edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İklim, toprak ve tür özelliklerine uygun olarak kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkların
bakım işlemlerini yapacaksınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkları
ekolojik isteklerine göre
sınıflandırınız..

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

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

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

 Üretimini gerçekleştirdiğiniz
bitkinin bakım işlemlerini
gerçekleştiriniz.

 Seçtiğiniz bitki için uygun sulama programı
belirleyiniz.
 Seçtiğiniz bitki için uygun gübreleme
programı gerçekleştiriniz.
 Seçtiğiniz bitkiye uygun budama yapınız.
 Bitkinizi bitki sağlığı açısından
değerlendirerek gerekli tedbirleri alınız.
 Bitkinizin yabancı ot temizliği için
yapacaklarınızı planlayın.
 Bitkinizin gelişim özelliklerine bakarak
destekleme ihtiyacını belirleyin.
 Gerekli görüyorsanız herekleme yapınız.
 Seçtiğiniz ve bakım işlemlerini yaptığınız
bitkinizin yerinden sökünüz.
 Bulunduğunuz koşulları dikkate alarak bitkiyi
hendekleyerek ya da depolayarak nakil
zamanına kadar beklemeye alınız.
 Nakil zamanı geldiğinde uygun koşullar
yaratarak bitkinin naklini gerçekleştiriniz.

 Üretip bakımını yaptığınız bitkinizi
pazara hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Akasyalar toprağı ………………. zenginleştirirler.

2.

Kayın ağaçları ………….. seven bitkiler olmasına rağmen gölgeye de dayanıklıdırlar.
Güzel gelişebilmeleri için ………….yere ihtiyaç duyarlar.

3.

Manolyalar …………. bölgelerinde ve yol kenarlarında rahatlıkla yetişirler.

4.

Süs erikleri kötü drenajlı topraklarda yetiştirilirse ……………….. meydana gelir

5.

Meşelerin bazı türlerinde yaşlı ağaçlar …………………….oldukça dayanıklıdır.

6.

Çınarlar

sahil

ve

akarsu

kıyılarında

bolca

yetişmelerine

rağmen

……………….dayanıklıdırlar.
7.

Ağaç fidanlarının dikimle birlikte ………………….. zorunludur

8.

Yabancı otlar, topraktaki su ve besin maddelerinin kullanımında fidanlarla
……………….girerek onların gelişmesini, verim ve kalitesini olumsuz yönde etkiler

9.

Fidanlar sonbaharda gelişmenin ……………..andan itibaren ……………..ağaçların
uyumasına kadar geçen durgun devre içinde sökülür

10.

Fidanlar ağır (killi) topraklara ……………………………çünkü böyle topraklar, fazla
su tuttukları için fidanların köklerini çürütebilir

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST


Kapalı tohumlu ağaç ya da ağaççıklarda budama yapma

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

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Budama yapacağınız bitkiyi belirlediniz mi?

2.

Nasıl bir budama yapacağınıza karar verdiniz mi?

3.

Kurumuş dalları keserken budama testeresini kullandınız mı?

4.

Görüntüyü bozan sürgünleri budarken budama makasını kullandınız

Evet Hayır

mı?
5.

Kişisel koruyucu donanım kullandınız mı?

6.

Budama sonrasında yere dökülen sürgünleri tırmıkla topladınız mı?

7.

Topladığınız sürgünleri el arabasıyla alandan taşıdınız mı?

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evet Hayır

Kapalı tohumlu bitkileri ayırt edebiliyor musunuz?
Kapalı tohumlu ağaç ve ağaççıkları ayırt edebiliyor musunuz?
Kapalı ve kapalı tohumlu bitkileri karşılaştırabiliyor musunuz?
Bitkilerin peyzajda kullanımını açıklayabiliyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerde üretim ortamlarını hazırlayabiliyor
musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin üretimini yapabiliyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin ekolojik isteklerini biliyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin uygulama ortamlarını kontrol edebiliyor
musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin sulamasını yapabiliyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin gübrelemesini yapabiliyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerin bitki sağlığı önlemlerini biliyor
musunuz?
Kapalı tohumlu bitkilerde destekleme yapıyor musunuz?
Kapalı tohumlu bitkileri pazara hazırlıyor musunuz?

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

Acer
Aesculus
Tilia
Acecia
Betula
Quercus
Platanus
Fagus
Salix
Malus
Magnolia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
Aceraceae
Hippocastenaceae
Malvaceae
Leguminoceae
Betulaceae
Fagaceae
Platanaceae
Fagaceae
Saliaceae
Rosaceae
Magnoliaceae
B
Fideciğin
sonbaharda
azotça
beyaz, kırmızı ve
pembe
tohum – aşı
Kök
misket- çiçek
kadeh
Küre
yürek
Öncü
kızıl kahve
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Üretimini
Yetişme ortamı
Açık alana
Sert kabuklu
Çiçeklenmenin
Çelikle
10-15 cm
30 cm’ye
Serin - gölge
Tomurcuk uyanması

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

Azotça
Güneşi – geniş
Endüstri
Kök çürüklüğü
Su baskınlarına
Kuraklığa
Desteklenmesi
Rekabete
Durduğu - ilkbaharda
hendeklenmemelidir
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