T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TARIM

KAPALI TOHUMLU BİTKİLER

Ankara, 2016



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 2
1. KAPALI TOHUMLU BİTKİLER ....................................................................................... 2
1.1. Kapalı Tohumlu Bitkilerin Sınıflandırılması ................................................................ 2
1.1.1. Çift Çenekliler (Dikotiledonlar) ............................................................................ 3
1.1.2. Tek Çenekliler (Monokotiledonlar) ....................................................................... 4
1.2. Kapalı Tohumlu Ağaç Türleri ....................................................................................... 4
1.2.1. Akçaağaç (Acer) ( Aser) ........................................................................................ 4
1.2.2. Gerçek Akasya (Acecia “Asesia”) ......................................................................... 6
1.2.3. At kestanesi (Aesculus “aysculus”) ....................................................................... 7
1.2.4. Kayın ( Fagus) ....................................................................................................... 7
1.2.5. Manolya (Magnolia “Magnolya”) ......................................................................... 8
1.2.6. Süs Elması (Malus) ................................................................................................ 9
1.2.7. Meşe (Quercus “Kuerkus”) ................................................................................. 10
1.2.8. Çınar (Platanus “Platanus”) ................................................................................ 11
1.2.9. Ihlamur (Tilia “Tilya”) ........................................................................................ 12
1.2.10. Söğüt (Salix “Saliks”) ........................................................................................ 13
1.2.11. Huş (Betula) ....................................................................................................... 14
1.3. Kapalı Tohumlu Ağaçların Peyzajda Kullanılması..................................................... 14
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 17
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 19
2. KAPALI TOHUMLU ÇALILAR ...................................................................................... 19
2.1. Kapalı Tohumlu Çalı Türleri....................................................................................... 19
2.1.1. Abelya (Abelia “Abelya”) ................................................................................... 19
2.1.2. Japon Defnesi (Aucuba “Aküba”) ....................................................................... 20
2.1.3. Kadın Tuzluğu (Berberis) .................................................................................... 21
2.1.4. Kurtbağrı (Ligustrum).......................................................................................... 22
2.1.5. Şimşir (Buxus “Buksus”) ..................................................................................... 24
2.1.6. Japon Ayvası (Chaenomeles “Şanemoles”) ......................................................... 25
2.1.7. Dağ Muşmulası (Cotonoster “Kotonaster”) ........................................................ 26
2.1.8. Ateş Dikeni (Pyracantha “Pirakanta”) ................................................................ 27
2.1.9. Altın Çanak (Forsythia “Forsitya”) ..................................................................... 28
2.1.10. Funda (Erica “Erika”)........................................................................................ 29
2.1.11. Taflan (Euonymus “Eyonimus”) ........................................................................ 30
2.1.12. Leylak (Syringa “Siringa”) ................................................................................ 31
2.1.13. Avize Çiçeği (Yucca “Yukka”) .......................................................................... 32
2.1.14. Kartopu (Viburnum “Viburnum”)...................................................................... 32
2.2. Kapalı Tohumlu Çalıların Peyzajda Kullanılması ...................................................... 34
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 35
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 36
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 38
3. KAPALI TOHUMLU AĞAÇ VE ÇALILARIN PERİYODİK BAKIM İŞLEMLERİ ..... 38
3.1. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Sulama................................................................ 38
i

3.2. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Gübreleme .......................................................... 40
3.3. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda İlaçlama .............................................................. 42
3.4. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Budama .............................................................. 44
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 47
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 48
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 49
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 50

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Tarım

DAL

Peyzaj

MODÜLÜN ADI

Kapalı Tohumlu Bitkiler

MODÜLÜN SÜRESİ

80/68
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KAZANIMLARI
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DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye / öğrenciye ağaçları ve çalıları incelemeyle
periyodik bakımlarını yapma bilgi ve becerilerini
kazandırmaktır.
1. Literatüre uygun olarak kapalı tohumlu ağaçların
özelliklerini açıklayabileceksiniz.
2. Literatüre uygun olarak kapalı tohumlu çalıların
özelliklerini açıklayabileceksiniz.
3. İklim, toprak ve tür özelliklerine göre kapalı tohumlu
bitkilerin sulama, ilaçlama, gübreleme ve budama
işlemlerini yapabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, uygulama alanı.
Donanım: Doğal bitki örtüsü, peyzaj uygulamaları,
bölgesindeki fidanlıklar, bakım alet ve ekipmanları, gübre,
ilaç, bilgisayar, internet, yazılı kaynaklar.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve
tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından
hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenciler,
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 modülde kapalı tohumlu bitkilerin genel özelliklerini bilerek rahatlıkla bahçe
düzenlemelerinde kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Literatüre uygun olarak kapalı tohumlu ağaçların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan kapalı tohumlu bitkilerden örnekler toplayarak bunları
sınıfa getiriniz.



Getirdiğiniz bitkilerin özelliklerini arkadaşlarınızla konuşarak karşılaştırınız.



Bir bitkinin kapalı tohumlu olup olmadığını nasıl anlarsınız? Sınıfta tartışınız.

1. KAPALI TOHUMLU BİTKİLER
1.1. 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.
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Kazık ve yan köklerden oluşur.
Gövde kalındır. Bu gruba fasulye, elma ve armut örnek verilebilir.

Şekil 1.1: Tek çenekli bitkilerin görünümü

Şekil 1.2: Çift çenekli bitkilerin görünümü

1.1.1. 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.
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Bu sınıf sırasıyla Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Dileniidae, Rosidaeve
Asteridae olmak üzere 6 alt sınıf içermektedir.

1.1.2. 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. 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 dahil 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 ile zambakgiller,soğangiller ile palmiyegiller iki önemli takımdır. 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.

1.2. Kapalı Tohumlu Ağaç Türleri
1.2.1. 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.
Acer türleri gelişme durumu, gövde ve taç özelliği, sürgün rengi, kabuk rengi, yaprak
rengi vb. yönleri ile birbirinden farklı gruplar oluşturur. Bazı türlerin yaprakları çok parçalı
bazı türlerin ise az parçalıdır. Sonbaharda yapraklar sarı- kırmızı renk alırlar. Çiçekleri sarı,
yeşilimsi, beyaz veya mor renkli olabilir.
Akçaağaçların tohumları genellikle sonbaharda olgunlaşır. Akçaağaçlar her yıl tohum
yapmayabilirler. Tohumlar olgunlaştıktan hemen sonra ekilmelidirler.
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Eğer saklamak istenirse o zaman 2-3 derecede depolanmalıdır. Tohumlar hemen
ekilmeli ya da üç ay katlandıktan sonra ilkbaharda ekilmelidir. Çelikle üretim de yapılabilir.
Nisan-mayıs aylarında çelik alınıp sisleme altında tutulmalıdırlar. Ayrıca bazı çeşitler tepe
daldırma ile de üretilebilir. Aşı ile de üretim yapılabilir.
Önemli türleri; Acer campastre, Acer negundo, Acer saccharinum,
platanoides,Acer pseudoplatanus’tur.

Resim 1.1: Ova akçaağacı (Acer campastre) (Acer campastire) yaprak ve tohum

Şekil 1.3: Acer campastre yaprak ve sürgün

Şekil 1.4: Dışbudak yapraklı akçaağaç
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Acer

Resim 1.2: Çınar yapraklı akçaağaç

Şekil 1.5: Yalancı çınar yapraklı akçaağaç

1.2.2. Gerçek Akasya (Acecia “Asesia”)
Baklagiller (Leguminosae “leguminose”) familyasına ait Asya, Avrupa ve Afrika
kökenli ağaç ya da çalılardır. Her dem 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’dır (mimoza).

Resim 1. 6: Acecia delbata
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1.2.3. At kestanesi (Aesculus “aysculus”)
Hippocasteneaceae familyasından olan at kestaneleri, 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. Çeşitli türleri yukarı
doğru kümelenen, bol miktarda ve salkım şeklinde açan gösterişli çiçekleri yüzünden
dekoratif bir ağaçtır. 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.

1.9 : Aesculus yaprak, çiçek ve tohumu

Önemli türleri; Aesculus hippocastanum, Aesculus parviflora (A. pavia), Aesculus x
carnea’dır ( A. hippocastanum x A. Pavia) .

1.2.4. Kayın ( 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.
Tohum ve aşı ile üretilirler. Kayınların tohumları sonbaharda toplanır ve hemen ekilir.
Tohum temini sırasında dikkat edilecek nokta kayınlar her yıl tohum bağlamazlar. 5-6 yılda
bir tohum bağlamaktadırlar. Aşı ile üretimde ise yandan aşı ya da yarma aşı yöntemi
kullanılır.
Önemli türleri: Doğu kayını (Fagus orientalis ), Batı kayını’dır (Fagus sylvatica).
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Resim 1.10: Fagus orientalis

Resim 1.11: Fagus sylvatica

1.2.5. 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. Yaprakları büyüktür ve 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 salınır. Manolyalar ayrıca geniş bir kök dağılımı yapar. Bunun için
iyi repikaj görmüş kaplı fidanlar kullanılmalıdır. Çıplak köklü ve topraklı sökümlerde
fidanların tutma şansı zayıftır.
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Resim 1.12: Magnolia

Resim 1.13: Magnolia

1.2.6. Süs Elması (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.
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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Resim 1.14: Malus

Resim 1.15: Malus

1.2.7. Meşe (Quercus “Kuerkus”)
Kayıngiller (Fagaceae “Fagace”) familyasına ait meşe cinsine ait 280 kadar tür
bulunur ve kuzey yarımkürede geniş bir yayılış gösterir. 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.
Ak meşelerin ise yuvarlak, loblu yaprakları vardır. Çoğunlukla kışın yaprağını döken,
bazıları da hep yeşil ya da yarı-hep yeşil olan çoğu büyük ağaçlardır.
Meşelerin bir kısmı çalı formundadır. 200-1000 yıl kadar yaşarlar. Geniş bir tepeye
sahiptir. Yaprakları büyük ve derin lobludur. Yapraklar kısa saplı, sürgün üzerinde almaçlı
dizilmiştir. Hem peyzaj açısından hem de orman ağacı olarak meşeler değerli bitkilerdir.
Yavaş büyür iyi sürgün verir. Meyveleri silindir veya yumurta şeklinde olup kadeh formunda
bir muhafaza içindedir.
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Resim 1.16: Meşe palamudu

Resim 1.17: Quercus

Resim 1.18: Quercus

1.2.8. Çınar (Platanus “Platanus”)
Kuzey Amerika ile Güneydoğu 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 yaşamaktadır. Akarsu
boylarında ve dere yataklarında yetişen, hızlı gelişen, sürgün verme yeteneği yüksek
türlerdir. 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.
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Resim 1.19: Çınar bitkisinin dal, yaprak ve gövde yapısı

Resim 1.20: Çınar bitkisi

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

Resim 1.21: Tilia
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Üretimi tohumla yapılmakla birlikte daldırma, kalem aşısı ve çelikle de üretilir.
Tohumlarında embriyo dinlenmesi vardır. Tohumların üzerinde su geçirmez bir tabaka da
bulunmaktadır. Bu nedenle tohumların çimlenmesi yavaş olur. Bu olumsuz ortamı ortadan
kaldırmak için bazı işlemler yapılmalıdır. Örneğin tohumun üst kabuğu ya mekanik yollarla
çıkarılabilir ya da ilk önce yarım saat kadar konsantre nitrik asit içinde tutulur, sonra iyice
yıkanıp kurutulur. Daha sonra da tohum kabuğunun aşınması için 15 dakika konsantre
sülfürik asit içinde tutularak 1-2 derecede 4 ay katlanması oldukça iyi bir çimlenmenin
olmasını sağlayacaktır.

Resim 1.22: Tilia yaprak, sürgün

1.2.10. Söğüt (Salix “Saliks”)
Söğütgiller (Saliaceae “Saliase”) familyasına aittir. Yeryüzünde 300’den fazla türü ve
alt türü vardır. Ilıman ve soğuk bölgelerde rahatlıkla yetişmektedir. Melez yapma yetenekleri
fazla olan ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Sulak yerlerde ve derin topraklarda kolay yetişirler.
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 görünümlüdür. Hızlı gelişir.
Söğütler tohum ve çelikle üretilir. Tohumlar, kapsüller olgunlaşır olgunlaşmaz hemen
toplanır ve ekilir. Çünkü tohumlar oda sıcaklığında canlılıklarını ancak birkaç gün muhafaza
edebilir. En uygun şartlarda bile canlılıklarını 4-6 hafta koruyabilmektedir.
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Resim 1.23: Salix

1.2.11. Huş (Betula)
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. Dalları ince ve narin kızıl
kahve renkli, yaprakları normal olarak dizilmiş, kenarları ince veya kaba dişli ya da lobludur.
Yapraklar elle ezilince güzel kokuludur.
Huşlar tohum, çelik ve aşı ile üretilir. Tohumla üretim tüm türlerde uygulanır.
Sonbahar sonlarında olgunlaşırken toplanan tohumlar kabukları ile beraber bulunur. Bunları
temizlemeye gerek yoktur. Bu karışım keten torbalara konarak açık sundurmalarda serin ve
havadar bir yerde asılır. Tohumlar açık yastıklara ekilirse sezon sonuna kadar çok az 10-20
cm büyürler.
Huşlar, peyzaj çalışmalarında çok aranan, sevilen ve birçok kültür formu olan ağaç ve
ağaççıklardır.

Resim 1.24: Betula

1.3. 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.
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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.
Peyzaj düzenlemelerinde
sıralayabiliriz:












ağaçların

kullanım

biçimlerini

şu

şekilde

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 verir. Yüzeysel kök sistemine sahip olmayan, toprakla uyumlu, dalları
trafiğe engel olmayacak, egzoz ve kirli gazlara dayanıklı, soğuk yörelerde ise
yol tuzlama çalışmalarına dayanıklı bitkiler tercih edilmelidir.
Silüet ağacı olarak kullanımı; uzun ağaçlar fon olarak gökyüzünü alır. Arka
bahçeye dikilen uzun ağaçlar tasarımı daha etkili kılar.
Rüzgâr kırma amacıyla kullanım; rüzgâr alan kısma bir sıra her dem yeşil çit
bitkisi dikmek, rüzgarın 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 ağaçların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

 Kapalı tohumlu bitkilerin yaprak,
sürgün, çiçek ve meyve
özelliklerini gösteren bir pano
oluşturunuz

Öneriler
 Kapalı tohumlu bitkileri araştırmak ve örnek
toplamak için öğretmeniniz gözetiminde bir
gezi düzenleyebilirsiniz.
 Örnek topladığınız bitkilerin belirli zamanlarda
fotoğraflarını çekiniz.
 Kapalı tohumlu bitkilerden yaprak, çiçek ve
tohum örnekleri toplarken bitkiye zarar
vermeyiniz.
 Örnekleri toplarken budama makası kullanınız.
 Mutlaka eldiven giyiniz.
 Budama makası kullanırken güvenlik
tedbirlerini alınız.

 Yakın çevrenizde bulunan ve doğal olarak
yetişen kapalı tohumlu ağaçları öğreniniz.
 Bu ağaçların fotoğraflarını çekiniz.
 Bu ağaçların genel özelliklerini araştırınız.
 Bu ağaçlarla ilgili bir rapor hazırlayarak
arkadaşlarınıza sununuz.
 Yakın çevrenizdeki peyzaj uygulamalarını
 Yakın çevrenizde yapılan peyzaj
kullanılan kapalı tohumlu ağaç türlerine dikkat
düzenlemelerinde kullanılan kapalı
ederek inceleyiniz.
tohumlu bitkileri araştırarak bir
 Yapılan düzenlemelerde nelere dikkat edildiğini
rapor hazırlayınız.
gözlemleyiniz.
 Bu düzenlemeleri inceleyiniz.
 Gerek duyarsanız düzenlemeden sorumlu
Yapılan düzenlemelerde nelere
kurumlarla bağlantıya geçiniz.
dikkat edildiğini gözlemleyiniz
 Bu incelemelerinizi bir rapor hâline getirerek
arkadaşlarınıza sununuz.
 Yakın çevrenizde doğal ortamda
yetişen kapalı tohumlu ağaç
türlerini araştırarak bu ağaçların
özelliklerini açıklayan bir rapor
hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kapalı tohumlu bitkiler ……………… çenek sayısı dikkate alınarak iki gruba ayrılır.

2.

Akçaağaçların tohumları genellikle ……………………… olgunlaşır.

3.

Acecia bitkisinin en önemli özelliği toprağı ………………..zenginleştirebilmesidir.

4.

At kestanelerinin büyük gösterişli çiçekleri …………… ……………… ……….
renklidir.

5.

Kayın ağaçları genellikle …………. ve ………… ile üretilir.

6.

Manolyalar geniş bir ………… dağılımı yaparlar.

7.

Süs elmaları …………… elmaları ve …………….elmaları olarak ikiye ayrılır.

8.

Meşelerde meyveler silindir veya yumurta şeklinde olup ………………formunda bir
muhafaza içindedir.

9.

Çınarların meyveleri ……………biçiminde, büyük ve uzun saplıdır.

10.

Ihlamur ağacının yaprakları ……………şeklinde, kenarları dişli, uzun saplıdır.

11.

Söğütlerin pamuksu tüylerle donanımlı tohumları kolayca yayılır, bu nedenle
………………… ağaçlardır.

12.

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
Peyzajda kapalı tohumlu ağaç türlerinin kullanım özelliklerine göre bir bahçe
planlayınız.


Bahçe planlama

Malzeme listesi






Kağıt
Kalem
Cetvel
Kullanılabilecek bitki listesi
Kullanılacak bitkilerin özelliklerini gösterir liste

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kendinize bir alan belirlediniz mi?
2. Bu alanda düzenleme yapmak için hangi kapalı tohumlu ağaçları
seçeceğinizi belirlediniz mi?
3. Belirlediğiniz bu bitkilerin genel özelliklerini öğrendiniz mi?
4. Bu bitkilerin peyzajda kullanımını araştırdınız mı?
5. Bitkilerin bahçeye yerleştirilmesiyle ilgili plan yaptınız mı?
6. Bu planı yaparken bitkilerin kullanım özelliklerine dikkat ettiniz mi?
7. Planınızı arkadaşlarınıza açıkladınız mı?

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
Literatüre uygun olarak kapalı tohumlu çalıların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde gördüğünüz çalıları inceleyiniz. Bu çalılardan kapalı tohumlu
olanları belirleyiniz.



Belirlediğiniz çalıların yaprak, sürgün, çiçek veya meyvelerinden örnekler
toplayarak sınıfa getiriniz.



Bunları arkadaşlarınızın getirdikleriyle karşılaştırarak bir pano oluşturunuz.

2. KAPALI TOHUMLU ÇALILAR
2.1. Kapalı Tohumlu Çalı Türleri
2.1.1. Abelya (Abelia “Abelya”)
Abelia bitkisi Çin kökenli melez bir türdür. Ülkemizde hemen hemen her bölgemizde
yetiştirilir. Hanımeligiller (Caprifoliaceae ”Kaprifoliase) familyasına dahildir.
Abelia bitkisi dağınık bir tepe yapar ve orta hızda büyür. Yapabileceği maksimum boy
2-3 metredir. Sürgünleri ince tüylü olan abelia sığ kök yapar. Yaprakları sıcak iklimlerde hep
yeşil, soğuk iklimlerde yaz yeşili veya hep yeşildir. Yapraklar 1,5-3 cm uzunluğunda,
yumurta biçiminde; kenarları hafif dişli, ucu sivri, üst yüzeyi çok parlak koyu yeşil; alt
yüzeyi açık, parlak ve yeşil renklidir. Sonbahar renklenmesi kahverengi veya kırmızımsıdır.
Çiçek açma zamanı temmuz-ekim arasıdır. Gösterişli, beyaz veya pembe renkli, çanak
yaprakları kırmızımsıdır. Meyve içerisinde 1 adet tohum bulunur.
Erken ilkbaharda son yıl dal ve sürgün çelikleriyle veya daldırma ile yaz aylarında ise
sera ortamında yeşil çelikler ile üretilir.
Soğuk iklim şartlarında, himaye edilmesi gerekir. Şiddetli donlardan zarar görür. -10
°C sıcaklıklara kadar dayanabilir. -15 °C’ den sonra ölüm olur. Işık-yarı gölge bitkisidir;
sıcak, ılıman ve güneşli yerleri sever. Asidik, hafif alkali, kumlu, killi, iyi drenajlı ve
geçirgen toprakları sever. Orta düzeyde tuza dayanıklıdır.
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Resim 2.1: Abelia bitkisinin genel görünüşü ve gövde yapısı

Resim 2.2: Abelia bitkisinin çiçek yapısı

2.1.2. Japon Defnesi (Aucuba “Aküba”)
Yetiştiriciliği yapılan tür Aucuba Japonica ve onun kültür formlarıdır. Her dem yeşil,
1,5-3 metre boylanabilen çalı formunda bir bitkidir. Yaprakları parlak, koyu yeşil renkli, 1012 cm uzunluktadır. Yaprak kenarları iri dişli, derimsidir. Meyveleri kırmızı renkli ve
yaprakların arasında kısmen kaybolmuştur.
Tohum, çelik ve daldırma ile üretimi yapılır.
Tohum ile üretimde tohumlar olgunlaştıktan hemen sonra toplanıp kabukları
temizlenir. Daha sonra ise soğuk camekânlara ekilerek çimlenmeleri beklenir. Ya da +3
°C’de 1-2 hafta soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.
Çelikle üretimde ise ekim-kasım aylarında o yılki sürgünlerden 10-15 cm uzunluğunda
çelikler alınır. Alınan bu çelikler doğrudan açık alana dikilir. Çeliklerin herhangi bir hormon
ile muamele edilmesine gerek yoktur. Ertesi yıl mayıs-haziran aylarında köklenen çelikler
yerlerinden sökülüp yastıklara alınır. İlk yıl büyüme yavaş olur ve satış boyuna gelmesi için
3 yıl geçmesi gerekir.
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Daldırma ile üretim fazla tercih edilmese de yine de uygulanmaktadır. Bunun için
kuvvetli gelişen 1 yaşındaki dallar bükülerek toprağa daldırılır. Sonbaharda bunlar
köklenmiş olur ve sökülerek ana bitkiden ayrılır.
En düşük sıcaklığın -15 °C’nin altına düşmediği yerlerde açıkta yetiştirilir. Daha
düşük sıcaklığın olduğu yerlerde ise kapalı mekanlarda taşınabilir büyük saksılar içinde
yetiştirilir. Gölge ve gölgeli ortamlarda bulundurulmalıdır. Çeşitli toprak koşullarına ve
kuraklığa dayanıklıdır. Ancak düzenli sulama ve organik maddece zengin topraklarda daha
iyi gelişme gösterir. Toprağın bol nemli olmasının da faydası vardır.

Resim 2.3: Aucuba bitkisi

Resim 2.4: Aucuba yaprakları

2.1.3. Kadın Tuzluğu (Berberis)
Kadıntuzluğugiller (Berberidaceae “Berberidase”) yaz kış yeşil veya yazın yeşil
dikenli çalı formunda olan bir bitkidir. Yazın yeşil olanlar Asya, Avrupa ve az miktarda da
olsa Kuzey Amerika’ da yetişir. Her dem yeşil türler ise Orta ve Güney Amerika’da doğal
olarak bulunur.
Yaprak dizilişleri sarmal, tek veya buket hâlinde; yapraklar basit, parlak yapıdadır.
Çiçekler çoğunlukla salkım veya bileşik salkım ya da çok az da olsa tek tek bulunur. 6
çanak, 6 taç, 6 erkek organ ve 1 dişi organa sahiptir. Yaprak renkleri morumsu olup dikkat
çekicidir. Çiçekleri sarı renklidir. Meyveleri üzümsü, kırmızı-sarı veya siyah renklidir.
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İlkbaharda alınan yeşil çelikler ile yaz sonunda alınan yarı odun çeliklerin
köklendirilmesi ile üretilir.
Berberislerin her dem yeşil olan türleri alaca gölge yerleri, humuslu, nemli ve süzek
toprakları sever. Yazın yeşil olan türler ise güneşli alanlardan hoşlanır. Toprak istekleri
bakımından fazla seçici değildirler, kuru topraklarda da yetişebilir.

Resim 2.5: Berberis bitkisi genel görünüş

2.1.4. Kurtbağrı (Ligustrum)
Yaprak döken ya da her dem yeşil, çalı veya ağaç karakterinde, 50 kadar türün bu
cinsi bulunur. Asya, Avrupa, Malezya ve Avustralya’da yayılım gösterir.
Yaprakları karşılıklı dizilmiş, kısa saplı, kenarları dişsizdir. Genellikle çiçekleri dal
uçlarında beyaz renkli, bileşik salkım durumundadır. Beyaz ya da krem renkli çiçekler yazın.
Dal uçlarında kümeler hâlinde açar ve bazıları hoş kokar. Meyveleri üzümsü meyve
durumunda, morumsu-siyah, yeşilimtırak veya beyaz renkli olabilir. Ligustrumlar kolaylıkla
üretilebilen, uyumlu ve hızlı büyüyen özellikte olduklarından, en ucuz ve en çok kullanılan
çit bitkisidir.
Ligustrumlar budamaya dayanıklı ve sağlam bitkilerdir. Bu özellik onları iyi bir çit
bitkisi yapar. En iyi tam güneş alan yerlerde yetiştirilir ve kısmi gölge ve şehir şartlarına da
uyum sağlayabilir. Çok soğuk aylarda her dem yeşil olan türlerde yapraklar kahverengi-yeşil
renge döner. Pek çok toprak çeşidinde ve kuru yerlerde de yetiştirilebilir. En iyi gelişme
nemli ve zengin topraklarda olmaktadır. Ligustrum vulgare türü yurdumuzda doğal olarak
yetişmektedir. Çit, bordür, yol ağacı, grup ağaç ya da topiari (topiary) olarak kullanılabilir.
Üretimleri tohum ve çelikle olur.
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Resim 2.6: Ligustrum bitkisinin genel görünüşü

Hafif kumlu, balçıklı bahçe toprağında iyi gelişmektedir. Toprak isteği bakımından
kanaatkârdır. Kireçli, kuru, asidik ve tuzlu topraklar ile sahil arazide yetiştirmeye
uygundur.Şiddetli donlardan zarar görür. –10 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır. Ilıman
iklimlerde iyi yetişir. Soğuğa karşı, yaz yeşili olanlardan daha dayanıklıdır.

Resim 2.7: Ligustrum bitkisi yaprak, çiçek ve tohum görünümü

Meyve içinde yarım küre şeklinde, 3-5 mm büyüklüğünde, iki adet, açık kahve renkli
tohum bulunur. Tohumlar geç sonbaharda olgunlaşır.
Yaygın ve yayvan bir tepe oluşturur. Aynı zamanda yayvan bir kök sistemine sahiptir.
Her dem yeşil yaprakları 4-10 cm uzunluğunda, geniş ya da uzun yumurta biçiminde,
derimsi, ucu sivri veya küttür. Yaprak kenarları tam, orta damar kırmızımsı ve belirgin
olmayan 4-5 çift yan damarlıdır. Genç sürgünler ince ve tüysüzdür. İyi sürgün verir.
Tohumla üretilir. Tohum toplanır toplanmaz herhangi bir işleme gerek kalmadan geç
sonbaharda veya erken ilkbaharda ekilir. Çimlenme yüzdesi yüksektir. İlkbaharda yeşil
çeliklerle, yazın 5-10 cm uzunluktaki yarı olgun çeliklerle seralarda, geç sonbaharda 20-30
cm uzunluktaki sert çelikler ile sera ortamında üretilebilir.
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2.1.5. Şimşir (Buxus “Buksus”)
Genellikle 1 m boylu çalı, nadiren 7-8 m boyunda ağaççık formunda her dem yeşil
bitkilerdir. Kabuk kahverengi, sarımsı kahverengidir. Sürgünler önce tüylü, sonra tüysüz,
zeytin yeşili rengindedir.
Yapraklar tam kenarlı, elips biçiminde, 1-3 cm uzunluğunda, kısa saplı, derimsi üst
yüzü parlak yeşil renklidir. Çiçekleri zor görülür, erkek çiçekler sarımsı yeşil, dişi çiçekler
ise beyazımsı renklidir. Meyve küremsi ve ters yumurta şeklinde, meyve kapsül
durumundadır.
Üretimi daha çok çelik ve bölme ile olur. Tohum ile üretim mümkün ise de çok
tavsiye edilmez. Çünkü tohumdan çıkan bitkiler çok geç büyür. Ekim-kasım aylarında 7,5-15
cm uzunluğunda hazırlanan yarı odunsu çelikler açıkta veya soğuk yastıklarda kolayca
köklenir. Çeliklerin köklenme ortamı 2 kısım peat + 1 kısım kum karıştırılarak hazırlanır.
Çelikleri, köklenmeyi arttırıcı hormonlarla muameleye gerek yoktur. Köklenen çelikler
ilkbaharda yetiştirme yastıklarına aktarılır. Bölme daha çok bodur formlu buksuslarda
uygulanır. Gelişmiş olan anaç bitkiler sökülerek 20-30 cm aralıklı çizgilere ayrı ayrı
dikilir.Besince zengin, nemli, serin, gevşek, humuslu, kireçli topraklarda iyi gelişir. Donlara
karşı hassastır. İklimi ılımlı ve nemli olan yerlerde gölgeye dayanıklı olduklarından ağaç
altlarında da yetiştirilebilir.

Resim 2.8: Buxus bitkisi genel görünüş

Resim 2.9: Buxus
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Resim 2.10: Buxus yaprak ve çiçek

2.1.6. Japon Ayvası (Chaenomeles “Şanemoles”)
Japonya’ da doğal olarak bulunan Japon ayvası; yazın yeşil, 3 m kadar boylanabilen,
sık dallı, yaygın ve bodur gelişen bir çalı türüdür. Dalları dikenli, yaprak kenarları testere
dişli, 3-5 cm uzunluğundadır. Şekil olarak yumurta veya oval şeklinde, üst yüzü parlak koyu
yeşil, alt yüzü açık renkli, tüysüz ve sapı kısadır.
Çiçeklerin birkaç tanesi bir arada buket hâlinde, koyu kırmızıdan beyaza kadar
değişen renk alır. Erken ilkbaharda mart-nisan aylarında yapraklanmadan önce çiçek açar.
Bazı yıllar kış aylarında da çiçek açabilir. Meyve ayvaya benzer ve sarı yeşil renkli
güzel kokuludur. Ayrıca meyvesi de yenebilir.
Üretimi tohum, daldırma ve çelik ile yapılabilir. Tohumla üretimde tohumlar
ekilmeden önce 4 derecede de 2-3 ay katlanarak çimlendirilir. Sonbaharda direkt açık araziye
ekilerek üretilebilir. Ancak tohumdan çıkan bitkilerde açılma görüldüğünden çiçek
renklerinde farklılıklar görülür. Bu yüzden de tohumla üretim tavsiye edilmez. Çelikle
üretimde çelikler haziran ayında o yılki taze sürgünlerden 6-7,5 cm uzunluğunda alınır.
%8’lik toz ıba ile muamele edilerek soğuk yastıklara hazırlanmış yerlerine dikilir. Soğuk
yastıklarda hazırlanan yerleri 2 kısım peat ve 1 kısım kumdan oluşur. Yaklaşık 1 ay sonra
köklenen çelikler yine soğuk yastıklara 15-20 cm aralılarla dikilir. Bitkiler iyice kök salana
kadar üzerlerine gölgeleme yapılır. Daha sonra bu gölgeleme kaldırılır. Takip eden
ilkbaharda bitkiler soğuk yastıklardan sökülerek açık alanda geliştirme yerlerine dikilir.
İkinci yılın sonunda bitkiler 30-60 cm boy alır. Kök çelikleri ile de üretim yapılmaktadır.
Ocak ayında ana bitkiler sökülerek ana bitkiye yakın olan köklerden 7,5 cm uzunluğunda ve
0,8 cm çapında çelikler hazırlanır. Alınan bu çelikler eşit peat ve kum karışımına yatay
olarak yatırılarak üzerleri yine aynı harçla 1 cm kalınlığında örtülür. Köklenen bitkiler
sonbaharda buradan sökülerek kaplara, soğuk yastıklara veya açık alanlara alınarak şaşırtılır.
Üçüncü yılın sonunda bitki boyu 60-70 cm’ye gelir. Daldırma ile üretim için bitkilerin
ilkbaharda sert bir budamaya tabi tutularak kuvvetli sürgünler vermesi sağlanır. Daldırma
şubat-mart aylarında yapılır ve 15 cm’lik uç kısmının toprak üzerinde kalması ile yapılır.
İlkbaharda bitkiler yerlerinden sökülerek geliştirme yastıklarına dikilir. Japon ayvası, aynı
zamanda dip sürgünleri ile de üretilebilir. Özellikle yaşlı bitkiler fazla miktarda dip sürgünü
verir. İyi köklenen dip sürgünleri, kış aylarında sökülerek kullanılabilir.
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Ilıman ve serin iklimlerde yetiştirilebilir. Her türlü toprağa rahatlıkla uyum sağlar.
Güneşli ortamları tercih eder.

Resim 2.11: Chaenomeles genel çiçek ve görünüm

2.1.7. Dağ Muşmulası (Cotonoster “Kotonaster”)
Dağ muşmulaları çalı veya ağaççık formundadır. Genellikle yazın yeşil, nadiren her
dem yeşil çalılardır. Gülgiller (rosaseae “rosase”) familyasına aittir. Yaprakları sade, tam
kenarlı, sarmal dizilişli, dar mızrak biçimindedir.
Çiçekler genellikle kısa yan sürgünlerin ucunda tek veya salkım ve bileşik salkım
biçimde bulunur. Meyve yalancı meyvedir, siyaha yakın koyu rengi vardır. 2–5 çekirdeği
içinde bulundurur.
Türlere göre üretim değişse de genel olarak çelik ve tohumla üretilir. Tohumla
üretimde meyveler toplandıktan sonra bir mikserden geçirilerek tohumlar çıkarılır. Çıkarılan
bu tohumlar nemli kumda 16-24 derecede katlanır. Bu yolla tohumlar yumuşatılmış olur.
Tohum kabuğunun yumuşatılması için diğer bir yol da tohumların asitle muamele
edilmesidir. Tohumlar 1,5 saat yoğunlaştırılmış H2SO4 çözeltisine batırılır ve daha sonra 4
derecede 3-4 ay katlanır. Bu işlemlere rağmen bazı çeşitlerde çimlenme çok az olur. Ancak
ikinci yılın ilkbaharında çimlenme görülür. Çimlenme görüldükten sonra ilk yıl 20 cm
boylanır. Sonbaharda tohum yastıklarından sökülerek dışarıda geliştirme yastıklarına alınır.
Çelikle üretimde çelikler sonbaharda iyi pişkinleşmiş dallardan hazırlanır. IBA ile muamele
edilerek soğuk yastıklarda hazırlanmış 3 kısım peat ve 1 kısım kum karışımına dikilir. Nisan
ayında köklenen çelikler, yerlerinden sökülerek dışarıda hazırlanmış geliştirme yatsılarına
dikilir. Çelikler ayrıca haziran-temmuz aylarında yeşil çelik olarak alınır. Yine IBA ile
muamele edilerek aynı oranda karışmış peat ve kum karışımına dikilir. Daha sonra köklenen
çelikler dışarıda gelişme yastıklarına alınır.
Kuvvetli topraklarda iyi gelişir; ancak taşlık ve kayalık yerlerde de yetişebilir. Güneşli
alanları tercih eder.
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Resim 2.12: Cotoneaster’ ın genel görünüşü ve çiçeklerinin görünüşü

2.1.8. Ateş Dikeni (Pyracantha “Pirakanta”)
Gülgiller (Rosacea “Rosase”) familyasına ait olup Güneydoğu Avrupa’dan
Himalayalar’a kadar olan bölgede ve ülkemizde doğal olarak yaşar. Her dem yeşil, dikenli,
çalı formunda olan bitkilerdir.Yaprakları tam yaprak durumunda, kenarları genellikle dişli
veya kertiklidir. Yapraklar almaçlı dizilmişlerdir. Çiçekleri şemsiyemsi salkım
kuruluşundadır. Meyveleri portakal veya kırmızı renkli ve küçüktür.

Resim 2.13: Pyracantha bitkisi yaprak, çiçek ve meyve

Üretimi çelikle yapılır. Çelikler eylül ayında 30 cm uzunluğunda ve dipçikli çelik
olarak hazırlanır. Mayıs-eylül aylarında alınan çelikler köklense de diğer çelikler kadar iyi
gelişemez. Hazırlanan çeliklerin dip kısımları yaralanarak %8’ lik toz ıba ile muamele edilir.
2 kısım peat ve 1 kısım kum karışımına dikilir. 3-4 hafta içerisinde %70-80 oranında
köklenme görülür. Köklenen çelikler 12’lik saksılara dikilerek kışı geçirmek üzere
ısıtılmayan seralara veya soğuk yastıklara alınır. İlkbaharda bitkiler dışarı çıkarılarak
sonbaharda üzerinde meyve bulunan bitkiler elde edilir.
Besince zengin, humuslu topraklarda iyi gelişir. Güneşli veya alaca gölge yerleri
tercih eder.
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Resim 2.14: Pyracantha bitkisi genel görünüş

2.1.9. Altın Çanak (Forsythia “Forsitya”)
Zeytingiller (Oleaceae “Olesaye”) familyasından olan altın çanaklar yazın yeşil çalı
formunda bitkilerdir. Çiçekler yapraklanmadan önce açar. Yaprakları karşılıklı dizilmiş, sade
yaprak veya 3 parçalı yaprak durumundadır. Kenarları testere dişli veya dişsizdir. Çiçekleri
çan şeklinde, 1 veya 2 tanesi bir arada dal boyunca dizilmiştir. Altın sarısı rengindeki
çiçekleri nedeniyle altın çanağı olarak tanınır.

Resim 2.15: Forsythia bitkisi genel görünüş

Çelikle üretilir. En pratik yol kasım-aralık aylarında alınan odun çelikleri açık araziye
dikilerek köklendirilir. Diğer bir yöntem ise haziran ayında o yılki sürgünlerden hazırlanan
10 cm uzunluğundaki çelikler alçak tünellere veya soğuk yastıklara dikilir. Soğuk yastığa
dikilenlerin üzerleri naylon ile örtülür. Bu yolla %100’e yakın köklenme elde edilir. Bu
çelikler sonbaharda yaklaşık 30 cm’ye ulaşır. İlkbaharda 15 cm’den tepeleri vurularak iyi
gelişmiş çalı formunda bitkiler elde edilir.
Drenajı iyi, kumlu topraklarda iyi gelişir. Kirece karşı oldukça dayanıklıdır. Ilıman ve
güneşli yerleri sever. Yazın ise bol su ister. Şiddetli donlardan zarar görür. Soğuk yerlerde
dallar donsa da ilkbaharda kökten tekrar sürer.

Resim 2.16: Forsitya bitkisi çiçeklenme
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2.1.10. Funda (Erica “Erika”)
Yaz kış yeşil, genel olarak bodur çalı formunda, nadir olarak da olsa küçük ağaçlardır.
Yaprakları küçük ve çevrel olarak dizilmiştir. Çok küçük olan çiçekleri sürgün ucunda
salkım veya şemsiye biçimindedir.
Tohum, daldırma, çelik ve ayırma ile üretimi yapılır.
Tohumla üretim nadir olarak uygulanır. Tohumlar kış aylarında seralarda kasalar içine
ekilir. Tohumların daha kolayca çimlenmesi için köklendirme ortamı olarak funda toprağı
kullanılmalıdır.
Çelikler yılın farklı aylarında alınabilir. Temmuz-ağustos aylarında o yılki sürgünlerin
dip kısmından hazırlanan 4 cm uzunluğunda hazırlanan çelikler soğuk yastıklara peat içine
dikilir. Çeliklerin üzerleri naylonla örtülür ve 8-10 hafta sonra %80 oranında köklenme olur.
Köklenen çelikler sonbahar ve ilkbaharda sökülerek peat ile hazırlanmış yastıklara 10 cm ara
ile dikilir. Dikilen bu çeliklerin iyi ışık alması gerekir. Yaz boyunca çelikler çalı formunda
gelişir. Ancak 2. yaz sonunda veya sonbaharda bitkiler 10x15 cm ebadına gelir ve satılabilir.
Diğer bir çelik alma zamanı ekim ayıdır. Çelikler genç ve kuvvetli bitkilerden 2,5-4 cm
uzunluğunda alınmalıdır. Bu çeliklerin üzerine de naylon örtü çekilir ve bu örtü mart-nisan
ayında kaldırılır. Nisan ayında köklü çelikler yukarıda anlatıldığı gibi aktarılır. Bitkiler
üzerine bu devrede gölgeleme yapılırken ışık almalarına da dikkat edilir. Bu dönemde
bitkilere bol miktarda su verilir. İkinci yılın haziran-temmuz aylarında çalı formuna gelerek
eylül ayından sonra çiçekli olarak satışa sunulur. Üçüncü olarak çelik alma zamanı Şubat
ayında olmaktadır. Bu yöntem Ekim ayında çelik alma ile aynıdır. Pişkinleşen çelikler önce
soğuk yastıklara ve nisan ayında daha önceden anlatıldığı gibi geliştirmek üzere dışarı alınır.
Daldırma ilkbaharda uygulanır. Bunun için ana bitkinin etrafı hendek şeklinde açılır
ve buraya peatli toprak doldurularak genç sürgünler daldırılır. Burada köklenen sürgünler
ertesi yıl sonbaharda sökülür. Ayırma ekim ayından itibaren uygulanır. Sökülen ana bitkiler
ayrılarak ya geliştirilmek üzere araziye ya da kaplara dikilir.

Resim 2.17: Erica bitkisi genel görünüş ve çiçek
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2.1.11. Taflan (Euonymus “Eyonimus”)
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yaşayan 120 kadar türü vardır. Her
dem yeşil veya yeşil türleri bulunur. Her dem yeşil türleri yapraklı, yazın yeşil türler ise
kırmızı meyveleri ve sonbahardaki yaprak renklerinin güzel olması sebebiyle yetiştirilir.
Genel olarak çalı formunda olmakla birlikte sarmaşık ve ağaç formunda olan türleri de
bulunur. Yaprakları elips şeklinde ve karşılıklı nadiren sarmal diziliştedir. Çiçekleri küçük ve
zor görülür. Meyveleri kapsül meyve durumundadır.
Her dem yeşil türler çelikle üretilirken tohum ile üretimde yapılır. Çelikler eylül-ekim
aylarında 10 cm uzunluğunda ve daha çok yeşil çelik şeklinde hazırlanır. % 8’ lik toz IBA ile
muamele edilerek 2 kısım peat ve 1 kısım kum içerisine soğuk yastıklarda dikilir. Köklenen
çelikler ilkbaharda sökülerek geliştirme yastıklarına aktarılır. Çelik alma işlemi haziran
ayında da yapılır. 7,5-10 cm uzunluğunda hazırlanan yeşil çelikler alçak tünellere dikilir.
Sonbaharda %100’e yakın köklenme elde edilir. Köklenen bu çelikler sonbaharda açık
alandaki geliştirme yastıklarına alınarak 1 yıl boyunca büyütülür.
Toprak isteklerince seçici değildir. Kireçli topraklarda da yetiştirilebilir. Özellikle her
dem yeşil türler soğuklardan zarar görür. Ilıman ve sıcak iklimlerde yetişir.

Resim 2.18: Euonymus bitkisi genel görünüş

Resim 2.19: Euonymus bitkisi çiçeği
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2.1.12. Leylak (Syringa “Siringa”)
Güneydoğu Avrupa’dan Doğu Asya’ya kadar olan bölgede doğal olarak yaşayan 30
kadar türü vardır. Yazın yeşil çalı veya ağaççık formundaki bitkilerdir.
Yaprakları karşılıklı dizilmiş, saplı, nadiren dilimli, yürek şeklinde 6-7 cm
uzunluğundadır. Çiçekleri 2 yıllık dallar üzerinde ve birçok çiçeğin birleşmesiyle silindirimsi
piramidal görünüşlüdür. Çiçek rengi eflatun (leylak rengi), beyaz, mavi, mor renklidir.

Resim 2.20: Syringa bitkisi çiçek ve yaprak

Üretimleri tohum, çelik, daldırma ve aşı ile olur.
Tohum ile üretim daha çok anaç temini için kullanılır. Bunun için sonbaharda
toplanan tohumlar 4 °C’ de 40-60 gün katlamaya tabi tutulur. Katlamadan çıkarılan tohumlar
ilkbaharda açık araziye ekilir. Syringa vulgaris tohumlarında yaklaşık 3 hafta sonunda
çimlenme görülür. Diğer çeşitlerin tohumları soğuk yastıklara veya sıcak yastıklara ekilir.
Çelikle çoğaltmada, çelikler çiçeklenmeden hemen önce yeni sürgünlerden 10-12 cm
uzunluğunda hazırlanır. Hazırlanan çelikler çok körpe olduklarından mutlaka sisleme altında
köklendirilmeleri gerekir. Hazırlanan çelikler %0,2 toz ıba ile veya 50 ppm’ lik ıba çözeltisi
ile 24 saat muamele edilir. Köklenme yaklaşık 5-6 hafta içerisinde gerçekleşir. Köklenen
çelikler soğuk yastıklara şaşırtılır. Yıl sonunda 15 cm boylanarak açık arazide geliştirme
yastıklarına şaşırtılır.
Daldırma ile üretimde adi, havai veya tepe daldırma yöntemlerinden biri uygulanır.
Pratikte en çok kullanılan üretim şekli aşı ile üretimdir. Aşı ile çoğaltma da ise göz
veya kalem aşısı uygulanır. Anaç olarak Syringa vulgaris veya Ligustrum ovalifolium
çöğürleri kullanılır. Ancak daha sonra Ligustrum ovalifolium ile aşılanan çeşitler arasında
uyuşmazlık görülebilir. Bunun içinde aşılar derin olarak dikilir. Leylak üzerinde kökler
meydana geldikten kısa bir süre sonra bitkinin esas kökü durumuna gelir. Syringa vulgaris
üzerine aşılandığı zaman, daha sonra anaçtan süren sürgünlerle kalemden çıkan sürgünler
birbirine karışabilir ve ayrılması güç olur. Bunun için çoğaltma ya çelikle ya da Ligustrum
ovalifolium üzerine aşı ile yapılmalıdır. Göz aşısı temmuz-ağustos aylarında uygulanır.
Kalem aşısı, yarma aşı veya İngiliz aşısı yöntemlerinden biri ile yapılabilir.
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Ağustos aşısı için kurşun kalem kalınlığındaki anaçlar saksılara dikilerek aşı zamanına
kadar muhafaza edilir. Daha sonra topraktan itibaren 5 cm’den tepesi vurulur ve aşı yapılır.
Aşı bağlandıktan sonra soğuk yastıklarda çift cam altına veya seraya alınır ve ilkbahara
kadar burada tutulur. İngiliz aşısı yöntemi uygulanacak anaçlar şubat ayında köklenme
yastıklarından sökülerek masada aşılanırlar. Aşılar bağlanıp macunlandıktan sonra
gölgelendirilmiş soğuk yastıklara veya sundurma altına gömülürler. Her iki yöntemle de
aşılanan bitkiler ilkbaharda gelişme yastıklarına 30x45 cm mesafelerle derince dikilir.
Hemen her tip toprakta nemli olmak şartı ile yetiştirilebilir. Serin ve rutubetli yerlerde
optimum gelişim gösterir. Yazın bol su istekleri vardır. Soğuklara dayanıklı olup karasal
iklime rahatlıkla uyum sağlar.

2.1.13. Avize Çiçeği (Yucca “Yukka”)
Her dem yeşil, çalı formunda olan bitkilerdir. Yaprakları 60-70 cm uzunluğunda şerit
biçiminde, ucu sivri ve koyu yeşil renklidir.

Resim 2.21: Yucca bitkisi genel görünüş

Çiçekleri bitkinin ortasından gelen bir çiçek sapının dallanması ve bu dalların üzerinde
aşağıya bakan çan şeklinde ve çok sayıdadır. Çiçekler beyaz-krem renkli olup yaz aylarında
çiçek açar.
Üretimleri çelikle yapılır. Birçok tür kök çelikleri ile kolaylıkla çoğaltılabilir. Ana
bitkiler nisan ayında sökülür. Ana bitkinin köklerinden hazırlanan kök çelikleri 8’lik
saksılara ve yüzlek olarak dikilir. Üzerleri hafifçe toprakla örtüldükten sonra seralara alınır
ve 18 °C’de muhafaza edilir. Dikimden 15 gün sonra yeni sürgünler meydana gelir.
Sonbaharda 10-12 yapraklı ve 10-15 cm boya ulaşır.
Zayıf, kumsal topraklarda yetişebilir. Deniz kenarlarında kullanılmaya elverişli
bitkilerdir.

2.1.14. Kartopu (Viburnum “Viburnum”)
Her dem yeşil veya yazın yeşil çalı formundaki bitkilerdir. Yaprakları karşılıklı
dizilmiş, kenarları dişli veya dilimlidir.
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Çiçekleri yuvarlak, şemsiye biçiminde, meyveleri siyah, sarı, kırmızı renkli ve üzümsü
meyve durumundadır.

Resim 2.22: Viburnum bitkisi genel görünüş

Resim 2.23: Viburnum bitkisi genel görünüşü ve çiçeği

Üretilmelerinde tohum ve çelikle üretim yöntemleri kullanılır.
Tohumların çimlenmesi yavaştır. Bunun için tohumlar tam olgunlaşmadan toplanıp
hemen ekilir. Tam olgunlaşan tohumlar ekilirse çimlenme 18 ayda gerçekleşir. Üretim
yöntemleri her dem yeşil türlerle, yazın yeşil türler arasında farklılık gösterir. Bazen bu
türlerin içinde bile üretim farklılıkları görülür. Bu nedenle ülkemizde en çok tanınan V.
opolus ve V.tinus’un üretimlerinden bahsedeceğiz. V.opulus mayıs ayında hazırlanan
yumuşak çeliklerle sisleme altında köklendirilir. Çelikler köklendikten sonra kışı geçirmek
üzere soğuk yastıklara alınır ve ilkbaharda açık araziye dikilir. V. tinus değişik zamanlarda
alınan çeliklerle üretilir. Haziran ayında o yılki sürgünlerden 6-7,5 cm uzunluğunda
hazırlanan çeliklerin diplerine yara açılarak %8’lik toz IBA ile muamele edilir ve soğuk
yastıklara dikilir. Dikimden yaklaşık 2 hafta sonra %90 ve üzerinde köklenme görülür.
Köklenen çelikler ekim ayına kadar pişkinleşirler ve 25x25 cm mesafelerle açık araziye
şaşırtılır. Bu dönemde alınan çelikler ayrıca alçak tünellerde de köklendirilebilir. Ancak
bunlara yaralama yapmaya gerek yoktur. Bu yöntemde köklenme oranı % 70 civarındadır.
Diğer bir yöntem ise eylül ayında 12,5 cm uzunluğunda hazırlanan yarı odunsu çelikler
%8’lik toz ıba ile muamele edilerek 2 kısım peat ve 1 kısım kum karışımı ile soğuk
yastıklara dikilir. Çelikler üzerinde çiçek gözü varsa koparılır. Nisan ayında %85-95
oranında köklenme elde edilir. Köklenen çelikler açık araziye 25x25 cm mesafelerle
şaşırtılarak geliştirilir.
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2.2. Kapalı Tohumlu Çalıların Peyzajda Kullanılması
Çalıları ve ağaçları zaman zaman birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Genel
olarak çalılarda gövde sayısı birden fazladır. Bunun yanında çalılar budanarak tek gövde
hâlinde de kullanılmaktadır. Çalılar özellikle farklı renkleri ile kullanıldıkları ortamda ilgi
çekerler. Gerek dekoratif saksılara dikilerek gerekse toprağa dikimi yapılarak bahçeye değer
kazandırır. Bahçemizde bir çit etkisi oluşturur. Çalıları değişik şekillerde budayarak çit
oluşturabiliriz. Ayrıca çiçekli ya da çiçeksiz çalılar yolun kenarlarını belirginleştirmek
amacıyla bordür olarak kullanılabilir. Narin yapıdaki çalılar, değişik şekillerde budanarak
bahçenin havasını değiştirebilir. Yapılan bu işlem sonucu hayvan figürleri, değişik motifler
çıkarılabilir.
Çalıların peyzajda kullanım şekilleri aşağıda sıralandığı gibidir:










Vurgu amacıyla kullanım; özellikle farklı renkteki çalılar, küçük çalılı bir
grubun içinde baskın durumda olduklarında, bahçe içinde odak noktasını
oluşturur. Sık dallı ve yoğun büyüyen çalılar, insanlar ve hayvanları gitmelerini
istemedikleri yerlere gitmelerini engeller. Berberis, Pyracantha, Forsitya ve
Viburnum bu amaçla kullanılabilecek çalılar arasında sayılabilir.
Sınır bitkisi olarak kullanım; sınırları çiçek ve yapraklarıyla birbirinden ayırt
edebilir. Bahçenin kenarı boyunca dikilebilir. Yuvarlatılmış çizgilerde yapılan
sınırlar düz hatlara göre daha etkileyicidir. Buxus, Ligustrum, Pyracantha bu
şekilde kullanıldıklarında etkili görüntüler oluşturmaktadırlar.
Kap bitkisi olarak kullanım; çalılar kap içerisinde rahatlıkla yetiştirilebilir.
Dekoratif saksılar içerisinde bahçemize, terasımıza koyabiliriz. Yucca,
Chaenomeles, Cotonasterkap bitkisi olmaya uygun çalılardır.
Çit bitkisi olarak kullanımı; sınır işaretleri, özelleşmesi istenen alanların etrafı
için yararlıdır. Şekilli bir çit oluşturmak için düzgün budama yapmak gerekir.
Bordür bitkisi olarak kullanımı; çalılar geleneksel olarak ev önlerini ve ev
inşasını hem örtmek hem de çevrelemek için kullanılır. Çiçekli ya da çiçeksiz
her dem yeşil çalılar bu iş için uygundur. Genel olarak binanın köşelerine ve
bahçe kapısından eve uzanan yolun her iki tarafına süreklilik arz edecek şekilde,
istenilen boy ve şekilde uygun çalılar yerleştirilir.
Topiary (bitkileri geometrik şekillerde budama) olarak kullanımı; hayvan
ya da herhangi bir nesnenin çok değişik şekillerde budanmasıdır. Ligustrum,
Buxus ve Pyracanthatopiary için uygun çalılardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Literatüre uygun olarak kapalı tohumlu çalıların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Kapalı tohumlu çalıları araştırmak ve örnek
toplamak için öğretmeniniz gözetiminde bir
gezi düzenleyebilirsiniz.
 Örnek topladığınız çalıların belirli
zamanlarda fotoğraflarını çekiniz.
Kapalı tohumlu çalıların yaprak,
 Kapalı tohumlu çalılardan yaprak, çiçek ve
sürgün, çiçek ve meyve özelliklerini
tohum örnekleri toplarken bitkiye zarar
gösteren bir pano oluşturunuz .
vermeyiniz.
 Örnekleri toplarken budama makası
kullanınız.
 Mutlaka eldiven giyiniz.
 Budama makası kullanırken güvenlik
tedbirlerini alınız.
 Yakın çevrenizde bulunan ve doğal olarak
Yakın çevrenizde doğal ortamda
yetişen kapalı tohumlu çalıları öğreniniz.
yetişen kapalı tohumlu çalı türlerini
 Bu çalıların fotoğraflarını çekiniz.
araştırarak bu ağaçların özelliklerini
 Bu çalıların genel özelliklerini araştırınız.
açıklayan bir rapor hazırlayınız.
 Bu çalılarla ilgili bir rapor hazırlayarak
arkadaşlarınıza sununuz.
 Yakın çevrenizdeki peyzaj uygulamalarını
Yakın çevrenizde yapılan peyzaj
kullanılan kapalı tohumlu çalı türlerine
düzenlemelerinde kullanılan kapalı
dikkat ederek inceleyiniz.
tohumlu çalıları araştırarak bir rapor
 Yapılan düzenlemelerde nelere dikkat
hazırlayınız.
edildiğini gözlemleyiniz.
Bu düzenlemeleri inceleyiniz. Yapılan  Gerek duyarsanız düzenlemeden sorumlu
düzenlemelerde nelere dikkat
kurumlarla bağlantıya geçiniz.
edildiğini gözlemleyiniz.
 Bu incelemelerinizi bir rapor haline
getirerek arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Abelia bitkisi dağınık bir ……….yapar ve orta hızda büyür.

2.

Aucuba bitkisinin meyveleri …………….renkli ve yaprakların arasında kısmen
kaybolmuştur.

3.

Berberislerin yaprak renkleri …………….olup dikkat çekicidir.

4.

Ligustrumlar ……………………. dayanıklı ve sağlam bitkilerdir.

5.

Buxuslarda sürgünler önce…………, sonra………….., zeytin yeşili rengindedir.

6.

Chaenomelesler erken ilkbaharda mart-nisan aylarında …………………….. önce
çiçek açar.

7.

Pyracanthalar ……………………. çalı formlu bitkilerdir.

8.

Forsityalar

altın

sarısı

rengindeki

çiçekleri

nedeniyle

ülkemizde

…………………olarak bilinir.
9.

Syringaların

çiçekleri 2 yıllık dallar üzerinde ve birçok çiçeğin birleşmesiyle

…………………………………………… görünüşlüdür.
10.

Viburnumlar ………………. kenarlarında kullanılmaya elverişli bitkilerdir.

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
Peyzajda kapalı tohumlu çalı türlerinin kullanım özelliklerine göre bir bahçe
planlayınız.


Bahçe planlama

Malzeme listesi






Kâğıt
Kalem
Cetvel
Kullanılabilecek bitki listesi
Kullanılacak bitkilerin özelliklerini gösterir liste

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kendinize bir alan belirlediniz mi?
2. Bu alanda düzenleme yapmak için hangi kapalı tohumlu çalıları
seçeceğinizi belirlediniz mi?
3. Belirlediğiniz bu bitkilerin genel özelliklerini öğrendiniz mi?
4. Bu bitkilerin peyzajda kullanımını araştırdınız mı?
5. Bitkilerin bahçeye yerleştirilmesiyle ilgili plan yaptınız mı?
6. Bu planı yaparken bitkilerin kullanım özelliklerine dikkat ettiniz mi?
7. Planınızı arkadaşlarınıza açıkladınız mı?

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 göre kapalı tohumlu bitkilerin sulama, ilaçlama,
gübreleme ve budama işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan açık alanlar ve parklarda bulunan açık tohumlu bitkileri
inceleyiniz. Bu bitkilerin bakımlarının ne zaman ve nasıl yapıldığını öğreniniz.



Bulunduğunuz

yerin

bağlı

bulunduğu

belediyenin

park

ve

bahçeler

müdürlüğünden açık tohumlu bitkilerin bakımlarıyla ilgili bilgi edininiz.

3. KAPALI TOHUMLU AĞAÇ VE ÇALILARIN
PERİYODİK BAKIM İŞLEMLERİ
3.1. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Sulama
Bitkilerde büyüme, dışarıdan fark edilebilen bir fizyolojik faaliyet olup tohumun
çimlenmesi, yeni bir fidan oluşumu, yaprak, tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu, uzama ve
çap artımını ifade eder.
Bitkinin metabolik faaliyetleri ise; bitkinin iç organlarında gerçekleşen ve dışarıdan
fark edilmeyen faaliyetler olup su ve mineral maddelerin alınması ve iletilmesi, hormonlar
ve organik maddelerin üretilmesi ve iletilmesi, suyun dışarı verilmesi, fotosentez ve solunum
gibi faaliyetlerdir. Metabolik faaliyetler, dışarıdan görülen büyümeyi ve canlılığı sağlayan
faaliyetlerdir.
Kapalı tohumlu bir bitkinin en küçük taslağı olan tohumda yaşamsal faaliyetlerin
başlayabilmesi yani tohumun çimlenebilmesi için 3 temel koşul vardır. Bunlar:Su, sıcaklık
ve oksijendir.
Tohumda çimlenme faaliyeti başladıktan sonra gerçekleşen değişimler şunlardır:






Tohumların dışarıdan su alarak şişmesi
Düşük sıcaklıktaki enzimlerin sentezi
Su oranının yaklaşık %60’a ulaşması
Hücrelerin bölünmeye başlaması
Kökçüğün testayı çatlatarak dışarı çıkması
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Hücre bölünmesiyle önce kökçüğün oluşmaya başlaması
Kökçüğün uzamaya ve toprağa tutunmaya başlaması
Kökün topraktan su almaya başlaması
Kökçüğün tutunması ve su almaya başlaması
Gövde kısmının uzaması
Kotiledonların oluşması
Kotiledonların fotosentez yapmasıyla gerçek anlamda büyümenin başlaması
şeklinde sıralanabilir.

Ağaçlarda su alım sistemleri ise şu şekilde gelişir:





Kök sistemi ve buna bağlı olarak kök-gövde yapısının oluşması,
Toprak üstü kısımlara yeteri kadar su sağlamak üzere su iletim dokularının
oluşması,
Hücre çeperlerinde içleri su ile dolu ve canlı hücre protoplazmalarını çevreleyen
sulu bir ortamı temsil eden, ışık mikroskoplarında dahi görülmeyen kapillar
sistemin oluşumu
Toprak üstü bitki kısımlarının iç ve dış üst yüzeylerinden su buharı kaybını
sınırlayan düzenlerin oluşumu

Peyzaj uygulamalarında kullandığımız kapalı tohumlu ağaç ve çalıların su ihtiyaçlarını
bilmek ve bu ihtiyaca uygun sulama faaliyetleri gerçekleştirmek yukarıda bahsedilen
büyüme ve gelişme faaliyetlerinin devamı açısından çok önemlidir.
Kapalı tohumlu ağaçlardan Aesculus (at kestanesi), 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 çalılarda 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.
Özellikle her dem yeşil çalılarda dinlenme döneminde kök gelişimi için sulamanın
dikkatli ve dengeli yapılması gerekir.
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3.2. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Gübreleme
Tüm bitkiler sağlıklı bir gelişim için yeterli ve dengeli bir beslenmeye ihtiyaç duyar.
Dolayısıyla bitkilerin yetiştirildikleri ortamdaki besin maddeleri miktarları, gereksinimleri
karşılayacak düzeyde tutulmalıdır. Bu da değişik yollarla kayba uğrayarak eksilen bitki besin
maddelerinin yetiştirme ortamına yeniden katılmalarıyla sağlanır. Toprakların özelliklerini
düzeltmek, bitkisel üretimi nitelik ve nicelik yönünden artırmak amacıyla toprağa verilen her
türlü organik ve inorganik kökenli maddelere gübre, bu maddelerin toprağa verilme işlemine
gübreleme adı verilir.
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.
Ülkemizde yakın zamana kadar süs bitkileri yetiştiriciliğinde daha çok katı veya toz
halindeki gübreler kullanılmaktaydı. Ancak son yıllarda yoğunlaştırılmış eriyikler hâlindeki
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. Fidanlıklarda
kullanılan gübreleri, doğal (organik) gübreler ve yapay (ticari) gübreler doğal gübreler olarak
iki grupta toplayabiliriz.
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Doğal Gübreler;

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 fidanlıklarda, 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.


Yapay Gübreler;

Yapay gübreler arasında en büyük yeri ve kullanım alanını inorganik yapay gübreler
alır. Fidanların topraktan aldıkları en önemli besin maddeleri azot, fosfor ve potasyumdur.
Azotlu gübrelerin bir kısmı vejetasyonun başladığı dönemde, diğer kısmı da
vejetasyonun ortasında verilmelidir.
Fosforlu gübreler fidanlıklarda ekseriyetle sonbahar ve kısmen de ilkbahar aylarında
verilmektedir.
Potasyumlu gübreler ise sonbaharda,ekim zamanınında 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 verilir.
Baş gübreleri ise ekim veya dikimden sonra fidanlara verilen gübrelerdir. Baş
gübreleri ekseri fidanların dibine atılır. Daha ziyade inorganik gübreler baş gübresi olarak
verilir. Gübrelemenin etkili olabilmesi için gübrelemeden hemen sonra yeterli bir sulama
gerekir. Gübreler, en basiti el ile veya çeşitli gübre dağıtıcılarla sulama veya yağmurlama
sistemleri yoluyla verilir. Genel olarak bir dekar alana 2-3 ton ahır gübresi verilmesi önerilir.
Gübrenin verilmesini takiben derhal tırmık veya tarakla karıştırılması gerekir.
Kompostun birim sahada kulanım miktarı; toprak türüne, tekstürüne ve toprağın besin
ihtiyacına göre büyük ölçüde değişir. Ancak kabaca bir dekarlık alana 10-15 m3 kompost
verilmesi önerilir. Kompostun yine ahır gübresinde olduğu gibi toprağa bir tırmıkla
gömülmesi, fakat bu gömülmenin 5 cm’yi geçmeyecek şekilde oldukça sığ olması istenir.
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3.3. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda İlaçlama
Kapalı tohumlu bitkilerde genel olarak ve sıklıkla karşılaşılan zararlıları şu şekilde
sıralayabiliriz:







Kırmızı örümcek
Beyazsinek
Kabuklu bit
Yaprak biti,
Yeşil kurt
Kın kanatlılar

Kapalı tohumlu bitkilerde sıklıkla karşılaşılan hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:







Pas hastalığı
Kara leke
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.




Yeşil Aksam Kapsaması Şeklindeki Uygulama: Genel olarak bitkilerin toprak
üstü organlarında ortaya çıkan hastalıklara karşı uygulanan yöntemdir. İlaçlama
püskürtme, tozlama, sisleme ve yağmurlama yöntemlerinden biriyle gerçekleşir.
Çoğu fungusit ve bakterisit, koruyucu özelliğe sahip oldukları için enfeksiyon
önleyebilmesi bakımından bitki yüzeyinde her tarafı kaplayacak şekilde
uygulanması gerekir. Bitki yüzeyinde bulunan bu ilaçlar genellikle fungal
sporların çimlenmelerine olanak vermezler ya da çimlendikten sonra sporlar
ölebilir. Bakterisitlerde çoğalmalarına engel oldukları gibi ölümlerine de neden
olurlar. Son zamanlarda geliştirilen sistemik ilaçlar yeşil aksama
uygulandığında kök hastalıklarını da önlemektedir.
Tohum İlaçlaması: Tohum, soğan, yumru gibi çoğaltım materyallerinin
ilaçlanmasına dayanır. Bu ilaçlamanın amacı dokular üzerinde veya içinde
bulunan patojenleri yok etmek veya toprakta bulunan patojenlerin bu dokuları
enfekte etmesini önlemektir. Bu uygulamayla üretim materyalinin, üzerinde
veya içinde ya da topraktaki belirli hastalık etmenlerinden korunması amaçlanır.
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Son yıllarda geliştirilmiş olan sistemik etkideki tohum ilaçları, bitkileri bir
döneme kadar hem toprak hem de hava kaynaklı hastalık etmenlerinden
koruyabilmektedir. Bunun içinde tohum ilaçlamalarında önemli derecede artış
vardır.
Toprak İlaçlaması: Topraklarda çok sayıda zararlı organizma yaşamaktadır.
Topraktaki fungal, hayvansal organizmalar ve yabancı otlara karşı değişik
yöntemlerle toprak ilaçlaması yapılmaktadır. İlaçlamada ilacın bitkinin her
yerine iyice dağılmasına dikkat edilmelidir. İlacın etkili olması için sıcaklık
açıkta yetiştirilen bitkilerde 18-20 °C, seralarda ise 20-25 °C olmalıdır.

Külleme için yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılır.
İlaçlamalar bir hafta arayla yinelenir.
Kök çürüklüğünde ilaçlamalar; tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması (ekimden önce,
ekimden sonra) ve fidelerin yüzeye çıkışından sonra yapılmalıdır.
Pas hastalığında ekim öncesinde tohum ilaçlaması ve ekim sonrası yeşil aksam
ilaçlaması yapılmalıdır.
Kabuklu bitler için zararlı bitkide görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Yaprak bitinde ise; sürgünlerin %20’sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzeyinde
yaprak biti kolonileri görülmeye başlandığı zaman ilaçlamaya geçilmelidir.
Kırmızı örümceklere (akarlar) karşı
kimyasal mücadeleye karar verebilmek
belirleyebilmek için bahçedeki kırmızı
popülasyonunun saptanması gerekir. Daha
yapılır.

kış mücadelesi önerilmemektedir. Akarlarla
ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde
örümcek yoğunluğu ve doğal düşman
sonra uygun akarisitlerle kimyasal mücadele

Beyazsinekler için ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek önemlidir.
Beyazsineklerin kimyasal mücadelesinde göz önünde bulundurulması gereken mücadele
eşiği, “yaprak başına 5 larva+pupa”dır.
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3.4. Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalılarda Budama
Süs bitkilerinin budama zamanı türlere göre değişiklik gösterebilir ve budama için
latent devre (uyku hâlinde olma ve belli şartlar oluşunca gelişme yeteneğinde olma durumu)
her koşulda şart değildir. 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 hâlde 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.
Küçük dallar el aletleriyle budandığında, kesit yüzeyinin temiz ve düz olmasına
dikkat edilmelidir. Dalların testere ile kesilmesinde dal diğer elle
desteklenmelidir. Eğer dal desteklenemeyecek kadar büyükse kabuk
yırtılmalarını önlemek için dalın esas kısmı bir kesimle uzaklaştırılır ve kalan
kısım uygun şekilde kesilir.
Gövde üzerinde tacı oluşturan ana dallar aynı yükseklikte ve eşit kuvvette
olmalıdır. Ayrıca merkezî eksen etrafında eşit açılarla dağıtılmalıdır. Doğru taç
oluşumunda, gelişme kuvvetleri aynı ve lider etrafında eşit açılarla dağılmış beş
adet dal seçilmelidir. Böylece çok ideal bir taç oluşturulmuş olur. Yan dallar
çok sık bırakıldığında ideal bir taç oluşturulamaz. Çünkü böyle bir budamada
dallar birbirini gölgeler ve kültürel işlemler özellikle de ilaçlama zorlaşır.
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Birbirine gölge yapan birbiriyle rekabet içinde olan sürgün veya dallardan biri
alınmalıdır.
Kışın soğuktan zarar görmüş dallar, sağlıklı dokunun bulunduğu noktanın
birkaç cm altından kesilmelidir.
Hastalıklı, kuru, zayıf, ince sürgünler bitki üzerinde bırakılmamalıdır.
Ana dalların gövde ile yaptıkları açı 45-60 derece olmalıdır. Zira dar açılı olan
dalların direnci zayıf olduğu için çabuk kırılır. Geniş açılı dallarda ise vejetatif
gelişme zayıf olur.
Yardımcı dal oluşumuna özen gösterilmelidir. Yardımcı dallar, ana dallar
üzerinde mümkün olduğu kadar eşit uzaklıkta ve aynı yönde bırakılmalıdır.
Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında vejetatif gelişme bakımından
rekabet olmamalıdır. Şekil bakımından düzenli gelişmelerini sağlayabilmek için
yardımcı dallar, ana dalların büyüme noktasından 15-25 cm daha aşağıda
seçilmelidir. Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında 45 derecelik açı
olmasına dikkat etmek gerekir.
Dalları kısa kesmek vejetatif gelişmeyi teşvik eder. Hiç kesmemek ya da uzun
bırakmak da generatif faaliyetleri teşvik eder.
Aynı noktadan yan yana büyüyen aynı kuvvetteki dallardan dar açılı olanı
çıkarılmalıdır. Tepe kesimi yapılırken dışa bakan bir göz üzerinden ve meyilli
kesim yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İklim, toprak ve tür özelliklerine göre kapalı tohumlu bitkilerin sulama, ilaçlama,
gübreleme ve budama işlemlerini yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik gezi düzenleyecekseniz bununla ilgili
gerekli malzemeleri öğretmeninizle konuşarak
temin ediniz.
 Kapalı tohumlu bitkilerin bakımlarıyla ilgili
kendi bildiklerinizin yazılı olduğu küçük
kartlar hazırlayınız.
 Hazırladığınız kartların arkasını yeni
 Öğretmeninizin yardımıyla varsa
öğrendiğiniz bilgileri eklemek için boş
okul bahçesinde yoksa çevrede
bırakınız.
kapalı tohumlu bitkilerin bulunduğu  Ağaç ve çalılarla ilgili yaptığınız bakım
bir alan belirleyiniz. Bu doğrultuda
işlemlerinde kullandığınız alet ve makinelerin
burada bulunan bitkilerin sulama,
isimlerini öğreniniz.
ilaçlama, gübreleme ve budama
 Kullanılan alet ve makineler için dikkat
işlemlerinde görev alınız.
edilmesi gereken kuralları öğrenin ve
korunma tedbirlerini alınız.
 İlaçlamayı yerinde görmek ve / veya
uygulamak şansınız olursa gerekli tedbirleri
alınız.
 Yaptığınız çalışmaları belgelendirerek bir
rapor hazırlayınız.
 Bu raporu arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tohumda yaşamsal faaliyetlerin başlayabilmesi için gerekli olan 3 temel koşul
………… ………… ………………… dir.

2.

Saçak ve yüzlek kök sistemine sahip olan türlerde ise özellikle ………………….
sulama ihtiyacı fazla olacaktır.

3.

Tüm kapalı tohumlu ağaç ve çalılarda ………………….. suya en çok ihtiyaç
duydukları zamandır.

4.

Vejetatif gelişimin başlangıcında veya genç bitkilerde ……………. zengin bir
gübreleme programı yapılması gerekir.

5.

………………….. , besin değeri olan her türlü organik artıktan (ot, yaprak, dal
parçaları, çöp ve diğer her türlü bitki artıklarından) hazırlanabilir.

6.

Temel gübreleme, toprak işlemesi ile birlikte, …………….. ve ……………… önce
yapılan gübrelemedir

7.

Hastalık

ve

zararlılardan

kurtulmak

için

yararlanılan

kimyasal

bileşiklere

....................... denir.
8.

Kara leke için; sık sık ................. veya kükürtlü preparatlı ilaçlama yapılmalıdır.

9.

Pas hastalığında ............. ............. tohum ilaçlaması ve ekim sonrası yeşil aksam
ilaçlaması yapılmalıdır.

10.

Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi ........................dir.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Kapalı tohumlu ağaç türlerini sıralayabiliyor musunuz?
2. Kapalı tohumlu ağaç türlerinin özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
3. Kapalı tohumlu ağaç türlerinin peyzajdaki kullanım alanlarını
açıklayabiliyor musunuz?
4. Kapalı tohumlu çalı türlerini sıralayabiliyor musunuz?
5. Kapalı tohumlu çalı türlerinin özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?
6. Kapalı tohumlu çalı türlerinin peyzajdaki kullanım alanlarını
açıklayabiliyor musunuz?
7. Kapalı tohumlu bitkilerle yapılan bir düzenlemeyi gördünüz mü?
8. Bu düzenlemede sulama yaptınız mı?
9. Bu düzenlemede gübreleme yaptınız mı?
10. Bu düzenlemede ilaçlama yaptınız mı?
11. Bu düzenlemede budama yaptınız mı?
12. Bu bakım işlerini yaparken kullandığınız aletlerin bakımını yaptınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

fideciğin
sonbaharda
azotça
beyaz, kırmızı ve
pembe
tohum –aşı
kök
misket-çiçek
kadeh
küre
yürek
öncü
kızıl kahve

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

tepe
kırmızı
morumsu
budamaya
tüylü- tüysüz
yapraklanmadan
her dem yeşil
altın çanağı
silindirimsi piramidal
deniz

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

su, sıcaklık ve oksijen
yaz aylarında
çiçeklenme dönemi
azotça
kompost
ekim–dikimden
pestisit
kükürt
ekim öncesinde
kış sonudur
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