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AÇIKLAMALAR
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Bahçe Bitkileri

MODÜLÜN ADI

Süs Bitkilerinde Budama ve Terbiye

MODÜLÜN SÜRESĠ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye süs bitkilerinde gerçekleĢtirilen
budama teknikleri ve Ģekil verme sanatlarıyla ilgili bilgi
ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Süs bitkilerinin kök, gövde, dal ve yaprak
özelliklerini inceleyip farklılıklarını ayırt
edebileceksiniz.
2. Süs bitkilerinde uygun dönemde, uygun sistemde ve
süs bitkilerinin tür ve çeĢidine göre budama
yapabileceksiniz.
3. Süs bitkilerinde tekniğine uygun topiari sanatını
uygulayabileceksiniz.
4. Süs bitkilerinde tekniğine uygun bonzai sanatını
uygulayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf),
açık arazi
Donanım: Süs bitkileri, toprak, makas, testere, teleskopik
testere, teleskopik makas, dezenfektan, ip, açı açma
aparatları, budama alet ve ekipmanları, süs bitkileri, kafes
sistemleri, Ģekil vermede kullanılan alet ekipmanlar, afiĢ,
broĢür, literatür, projeksiyon, video, internet

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Her canlıda olduğu gibi bitkilerde de bir yaĢam süreci vardır. Tohum ve toprağın
buluĢması ile birlikte baĢlayan bu yaĢam süreci, çimlenme ve büyüme ile devam eder.
Olgunluktan sonra gelen yaĢlılık devresi aynı zamanda bitki hayatının son bulduğu devredir.
Bitki kendi hâline bırakılsa bile bu yaĢam süreci devam eder ve bitkide birçok
değiĢimler görülür. Konunun bizim için önemli olan yönü, meydana gelen değiĢimlerin
insanlara fayda sağlayıp sağlamadığıdır. “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünde de
ifade edilmek istendiği gibi bizler bitkilerdeki değiĢimlere insanların faydasına olacak
Ģekilde müdahale edebiliriz. Budama, bu müdahale yöntemlerinin en önemlilerinden biridir
çünkü bitkinin büyüyüp geliĢmesi, kaliteli ürün vermesi, güzel bir görünüme sahip olması
bakımından önemlidir.
Ülkemizde son dönemlerde süs bitkileri üretim çalıĢmaları hızlı bir Ģekilde geliĢme
göstermiĢtir. Bugün geldiğimiz noktada bahçe düzenlemeleri, konutların en önemli
görselliğini oluĢturmaktadır. Bununla birlikte belediyelerin yaptığı çalıĢmalar içinde çevre
düzenleme ve peyzaj çalıĢmalarının çok önemli ve ayrı bir yeri vardır. Tabii bütün bunlarla
birlikte tekniğine uygun bilinçli bir budama zorunlu hâle gelmiĢtir.
Bu modül ile sizlere önce süs bitkilerinin organları tanıtılacak ve daha sonra süs
bitkilerinde budama, topiari ve bonzai sanatının uygulama teknikleri hakkında bilgiler
verilecektir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Süs bitkilerinin kök, gövde, dal ve yaprak özelliklerini inceleyip farklılıklarını ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Süs bitkilerinde organların yapısı ve iĢlevlerini araĢtırınız.
Süs bitkilerinde değiĢikliğe uğramıĢ kök tiplerini ve yapmıĢ oldukları görevleri
araĢtırınız.
Bölgenizde en çok yetiĢtirilen süs bitkilerini ve bunların geliĢimine etki eden
faktörleri araĢtırınız.
Süs bitkilerindeki yaprak çeĢitlerini toplayınız ve karĢılaĢtırma yaparak
farklılıklarını inceleyiniz.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. SÜS BĠTKĠLERĠNĠN MORFOLOJĠK VE
FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ
Canlıların büyümesi hücre çoğalmasıyla mümkündür. Bitkilerde sürekli olan büyüme,
bölünür dokular sayesinde gerçekleĢir. Kök, gövde ve dal uçlarındaki bu dokular bitkinin
boyuna büyümesini, kambium ise enine büyümeyi sağlar.

1.1. Süs Bitkilerinin Büyüme Özellikleri
Her canlı gibi bitkiler de doğar, büyüyüp farklılaĢarak geliĢir ve sonuçta ölür. Bitki
veya bitki organlarına yeni maddelerin eklenmesiyle oluĢan hacim artıĢı olayına büyüme
denir. Büyüme sonucunda kazanılan yeni maddelerle hacim artıĢı olduğu gibi farklılaĢma da
meydana gelir.
Tohum çimlenmesi ile geliĢen fidede çeĢitli organların her hücresi önce hacimce
geniĢler, geliĢir, farklılaĢır ve sürekli bölünerek hücre sayısını artırır. Böylece embriyonun
tüm büyümesi sağlanır. Bütün bu olayların tekrarı ve sürekli oluĢumu ile fidecik gitgide daha
geliĢmiĢ duruma geçer. Fideciği yapan çeĢitli organlar ve onları oluĢturan hücreler de aynı
büyüme ve geliĢme kademelerini durmadan devam ettirerek daha yüksek geliĢme ve
farklılaĢma evrelerine ulaĢacak ana bitkiyi oluĢturur. Kök, gövde ve yaprak gibi organların
tam oluĢup farklılaĢması ile bitkinin yapısal büyüme ve geliĢme dönemi biter.
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Bitki organları büyüme ve geliĢme bakımından yılın bazı dönemlerinde dinlenme
evresine girer. Buna uyku hâli ya da dormansi denir.
DeğiĢik ortam faktörleri ve çeĢitli kimyasal maddeler iĢleme sokularak uyku hâli
kırılır. GeliĢme ve büyümenin o organda uyandırılıĢı ve uyku hâlinin kısaltılması söz
konusudur.
Bitkilerin büyüme ve geliĢmelerinin gözle görülen en belirgin belirtilerinden biri,
ilkbaharda yapraklanıp sonbaharda yapraklarını dökmeleridir. Bitkilerin belli dıĢ ve iç
Ģartların etkisi altında yapraklarını kaybetmelerini sonuçlandıran olay (yaprak dökümü)
absisyon diye tanımlanır. Bilhassa odunsu çift çenekli bitkilerde yaprak dökümü
karakteristik bir özelliktir. Birçok hâlde otsularda da görülebilen yaprak dökümü bazen
oldukça ani ve birden bazen ise yavaĢça ve kademeli olarak gerçekleĢir.
Bitkilerde yaralanan bir bölgede o bölgenin bölünmez doku hücrelerinin bölünebilme
yeteneği kazanarak hızla bölünüp yarayı onardığı görülür. Hücrelerinin bölünmeye baĢlayıp
yarayı kapatması olayı regenerasyon diye tanımlanır. Çiçekli bitkilerin büyük çoğunluğu
karada yaĢarken nilüfer gibi bazı bitkiler de suda yaĢar.

1.2. Süs Bitkilerinin Kök Özellikleri ve Kök GeliĢimini Etkileyen
Faktörler
Bitkilerin toprak içinde geliĢen organlarına genel olarak kök adı verilir. Kökler;
topraktan su ve suda erimiĢ besin maddelerinin alarak gövdeye iletilmesini sağlar, bitkiyi
toprağa bağlar ve fazla besin maddelerini depolar.

1.2.1. Kökün Genel Morfolojisi
Kökün baĢlıca özelliği klorofilsiz oluĢudur. Onun için kökün rengi yeĢil değildir. DıĢ
görünüĢ bakımından kökün gövdeden farkı, yaprak taĢıyan boğum ve boğum arasına sahip
olmamasıdır.
Kökler, topraktan aldıkları besin maddelerini hücrelere ulaĢtırılır. Hücrelerden trahe
düzenine geçen besin suyu turgor dediğimiz basınç sonucu en uç noktalara kadar gider.
Ġlkbaharda öz suyu yürüdüğü zaman kökün uzama bölgesi büyür, toprak üstünde gözler
sürmeye baĢlar. Böylece kambium tabakası; içe odun, dıĢa doğru soymuk tabakaları
meydana getirerek bitkinin geliĢme ve kalınlaĢmasını sağlar.
Köklerin toprağın derinliklerine ya da gövdeden uzaklara gitmesini etkileyen faktörler
nem (su) ve oksijendir.
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Resim 1.1: Toprak altında kök geliĢimi

1.2.2. Kökün Anatomik Yapısı
Genç bir kökte kök ucundan yukarıya doğru baĢlıca Ģu kısımlar bulunur:


Kaliptra bölgesi; Köklerin uç kısmında bulunur. Sarımsı veya kahverengi koni
biçimindedir. Kökün zarar görmeden büyümesini, uzamasını sağlar.



Uzama bölgesi: Köklerin uzamasına yarar. Büyüme noktasındaki meristem
hücreleri, devamlı bölünme suretiyle hızla büyümeyi sağlar. OluĢan hücreler
önce bir uzama devresi geçirir ve iç içe tabakalar oluĢturur.



Emici tüyler: Emmeye yarayan kıl biçiminde hücre uzantılarıdır. Kökün
topraktan mineral madde emme görevini tam yapabilmesi için toprakla temas
edici yüzeyi artıran kök epidermisinin çıkıntılarından oluĢan yapıdır. Emici
tüylerin ömrü çok kısadır. YaĢlı kısımlarda emici tüyler ve epiderma parçalanır.
Bu durumda yerine çeperleri mantarlaĢmıĢ tabaka oluĢur.

ġekil 1.1: Kök ucunun boyuna kesiti
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1.2.3. Kök ÇeĢitleri
Kökler yapı ve görevlerine göre üçe ayrılır.


Kazık kök: Bu kök tipinde ana kök iyi geliĢmiĢ, kalınlaĢmıĢ ve toprağın içine
doğru uzamıĢtır. Yan kökler ise ana köke bağlı ve fazla geliĢmemiĢtir.

Resim 1.2: Kazık kök



Saçak kök: Bu kök tipinde ana kök, yan köklerle aynı kalınlık ve aynı
uzunluktadır. Ana kök iyi geliĢmemiĢtir. Gövdenin kökle birleĢtiği yerden
hemen hemen aynı uzunlukta çok sayıda yan kökler çıkmıĢtır.

Resim 1.3: Saçak kök



Etli kök: Kökler yalın, müstakil, etli bir yapıya sahiptir. Dallanma ancak
yaĢlanmıĢ köklerde meydana gelir. Kökler etlidir. Her biri müstakil kök olup
toprağın en fazla 20-30 cm derinliğine kadar iner ve daha çok toprak yüzünde
yayılır.
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Resim 1.4: Etli kök

Ayrıca kökler esas görevlerinden baĢka görevler yapmak üzere değiĢikliğe uğrar. Bu
Ģekildeki değiĢikliğe uğramıĢ köklere metamorfoza kökler denir. BaĢlıca kök metamorfozları
Ģunlardır:


Yumru veya depo kökler: Besin maddelerini depo etmek üzere ĢiĢkinleĢmiĢ
köklere yumru kök denir.

Resim 1.5: Yumru veya depo kök


Diken kökler: Kökler diken Ģeklini almıĢtır ve koruyucu görev üstlenmiĢtir
(örnek: palmiye).

Resim 1.6: Diken kökler
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Sömürme kökleri: Parazit bitkilerin, üzerinde yaĢadığı konukçu bitkiden besin
maddeleri emmeye yarayan köklerdir. Bu köklere sömürme kökleri ya da
emeçler denir (örnek: ökse otu, canavar otu, küsküt).

Resim 1.7: Emeç veya sömürme kökleri (ökse otu)



Üretken kökler: Bazı bitkilerde kökler gövde verici tomurcuklar oluĢturur. Bu
tomurcuklardan süren yavru bitkinin ana bitkiden ayrılmasıyla eĢeysiz üreme
yapılır.

Resim 1.8: Üretken kök





Çekme kökler: Bazı bitkilerin kökleri geliĢimin bir devresinde kısalırlar ve
köklerin yüzeyinde yer yer katmanlar meydana getirirler (örnek: çiğdem).
Tutunma kökleri: Bazı sarılıcı bitkilerin gövdelerinde meydana gelen ve diğer
bitkilere ve duvara tutunarak yükselmelerini sağlayan ek köklerdir (örnek duvar
sarmaĢığı).
Su kökleri: Su bitkilerinin su içinde geliĢen kökleridir. Kökün genel
özelliklerine sahip olmakla beraber genellikle kök tüyleri bulunmaz. Asıl
görevleri su emmektir. Yapraklı dalların su yüzeyinde tutulmasını da sağlar.
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1.3. Süs Bitkilerinin Gövde Özellikleri ve Gövde GeliĢimini
Etkileyen Faktörler
Gövde genellikle toprak üzerinde bulunur. Bitkinin yaprak, dal, çiçek ve meyve gibi
kısımları üzerinde taĢır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Üzerinde bulunan yaprakların iyi bir
Ģekilde güneĢ ıĢınlarından yararlanmasını sağlar. Bunun için de uzunlamasına büyür ve
dallanır. Kök ve yapraklar arasında su ve mineral iletimini sağlar.

1.3.1. Gövdenin Genel Morfolojisi
Gövdeler her ne kadar toprak üstünde geliĢse de bazı bitkilerde hem toprak altı hem de
toprak üstü gövde bulunur. Bazı bitkilerin gövdesi su içinde geliĢir.
Bitkiler âleminde en basit gövde kara yosunlarında görülür. Ġletim demetlerine sahip
tipik gövde yapısı ise eğrelti otlarında görülür. En geliĢmiĢ gövde çiçekli bitkilerdedir.
Gövde genellikle dalların ucundan büyür. Büyümeyi sağlayan tepedeki büyüme noktasıdır.

ġekil 1.2: Bitki gövdesinin boyuna kesiti

Yapraklar ve yan dallar daima boğum aralarından oluĢur. Gövdeler bitkilerin tek yıllık
veya çok yıllık olmasına göre farklı yapıdadır. Bu nedenle otsu ve odunsu gövdeler olarak
ayırt edilir. Gövdeyi kökten ayıran özellikler Ģunlardır:


Gövde yalnız uçtan büyümez, dallanma gösterir.
9







Gövde pek belirgin olmayan pullar hâlinde yapraklar taĢır.
Gövdenin yan organları olan yapraklar ve koltuk altı tomurcukları daima
gövdenin dıĢ kısmında meydana gelmiĢtir.
Gövdenin iletim demetleri hiçbir zaman ıĢınsal dağılma göstermez. Dağınık
veya dairesel dizilmiĢ biçimdedir.
Gövdenin dıĢ yüzeyinde lentiseller (çıkıntılar) bulunur.
Gövde kökün aksine negatif jeotropizma (yer çekiminin tersine geliĢme)
gösterir.

1.3.2. Gövde ÇeĢitleri
Bitkilerde çeĢitli Ģekilde gövdeler bulunmaktadır. Bu gövde çeĢitleri Ģunlardır:



Yumru gövde: Toprak altında geliĢir. Bolca besin maddesi depo eden, kısa ve
ĢiĢkin gövdelerdir. Genellikle her yönden kök sürme yeteneğindedir (örnek:
anemon, yumrulu begonya).
Bulb (soğan): Genellikle dikey duran, tepesinde bir büyüme konisi veya çiçek
taslağı bulunan, kalın etli pullarla kaplanmıĢ gövdelerdir (örnek: lale, nergis,
zambak).

Resim 1.9: Soğan türleri (beyaz zambak, lale, nergis)



Toprak altı gövdesi (rizom ): Toprak altında veya toprak yüzeyine yatay
uzanan gövdelerdir. Üzerinde boğum ve boğum araları bulunur. Alt yüzünden
kök verir, toprağın üstüne doğru yaprak ve çiçek sürgünleri oluĢur (örnek:
Manisa lalesi, ayrık otu, süsen).

ġekil 1.3: Toprak altı gövdeleri
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Soğanımsı gövde (korm): Toprak altında geliĢir. Besin maddesi depo eden,
kalın ve kısa gövdelerdir. Boğumlar ve boğum araları iyice belirgin bütün bir
gövde yapısındadır. Soğanlarda olduğu gibi pul pul değildir. Soğanımsı
gövdenin tepesinde, sonradan yaprakları ve çiçek sürgününü oluĢturacak
yetenekte tepe sürgünü tomurcuğu yer alır (örnek: glayöl, frezya, çiğdem
türleri).

Resim 1.10: Hazar çiğdemi tohum ve kormlar

Resim 1.11: Kar çiğdemi kormu

ġekil 1.4: Soğanımsı gövde



Yapraksı gövdeler: Yaprağın özümleme iĢini üzerine alan ve yaprak gibi
geniĢlemiĢ gövdelerdir (örnek: bazı kaktüsler).

Resim 1.12: Etli gövde

Resim 1.13: Yapraksı gövde
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Sukkulent (etli) gövdeler: Kurak bölgelerde veya tuzlu ortamlarda yaĢayan
bitkilerin gövdeleridir (örnek: kaktüs)
Otsu gövde: Bir yıllık bitkilerin ince, zayıf ve yeĢil renkli gövdeleridir (örnek:
kır çiçekleri).
Yassı gövde: Gövde, incelip yassılaĢmıĢ ve geniĢlemiĢtir (örnek: lale).

Resim 1.14: Sukkulent gövdeler




Odunsu gövde: Ağaçlar gibi çok yıllık bitkilerin gövdeleridir. Sert ve sağlam
yapılıdır (örnek: gül, çam, kavak).
Sarılıcı gövde: Sülük adı verilen ince uzantılarıyla kazığa veya baĢka bir
bitkiye tutunarak sarılan gövde tipidir (örnek: sarmaĢık).

1.3.3. Süs Bitkilerinin Gövde GeliĢimini Etkileyen Faktörler
Bitkilerin büyüme ve geliĢme olayları, ortamın çeĢitli faktörlerine ve her bitkinin
kendine özgü olan iç özelliklerine bağlıdır.
1.3.3.1. DıĢ Faktörler
DıĢ faktörler, büyüme ve geliĢme üzerine farklı etkiler gösterir. Özellikle ıĢık, sıcaklık
ve suyun etkileri en önemli dıĢ faktörlerdir.


IĢık

YeĢil bitkilerin büyüme ve geliĢmeleri için belli bir ıĢık gereklidir. Ancak bazı ilkel
bitkiler ıĢık istemez. Fazla ve Ģiddetli ıĢık, çoğu zaman büyüme üzerinde durdurucu etki
yapmaktadır. Fazla güneĢli ortamlarda bitkilerin bodur oluĢu bu sebeptendir. Buna karĢılık
ıĢıksızlık büyümeyi hızlandırır. Bitkinin anormal geliĢmesine neden olur. Karanlık ortamda
yaĢamaya zorlanan bir bitki fazla uzar, rengi sarı ve yaprakları küçük olur.
Her bitkinin yapısal büyümesinde gerek duyduğu ıĢık, değiĢkendir ve ıĢık Ģiddeti
büyümede önemli bir etkendir. IĢık Ģiddeti isteği bitki türlerine göre değiĢir. Bu bakımdan
bitkiler, gölge seven ve güneĢ seven bitkiler diye ayırt edilir.
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Bitkinin gövde ucundan salgılanan oksin hormonu ıĢığın olmadığı tarafta daha çoktur.
Bu nedenle ıĢığın doğrudan geldiği tarafta oksin hormonu az, ıĢığın gelmediği tarafta çok
birikir. Bunun sonucu olarak güneĢ görmeyen bölgelerde büyüme hızlı, güneĢ gören tarafta
büyüme yavaĢ olur. Bu olayda bitkinin güneĢe yönelmesini sağlar. Cam kenarına konan
çiçeklerin yapraklarını cama doğru döndürmesi bu nedenledir.

Resim 1.15: Bitkinin güneĢe yönelmesi

Bazı bitkilerde ıĢık, çiçeklerin kapanmasına, karanlık veya gölgede açılmasına sebep
olur. Turgor değiĢimleri ile açılıp kapanan stomaların hareketleri de günün ıĢık veya karanlık
olması ile ilgilidir. Bu olaya örnek olarak akĢamsefası bitkisi verilebilir. IĢık nereden gelirse
gelsin, akĢamsefası bitkisinde çiçekler çok ıĢıkta kapanır, az ıĢıkta açılır.


Sıcaklık

Sıcaklık, fotosentez ve solunum olaylarında önemli bir faktördür. Belirli bir düzeye
kadar sıcaklık büyümeyi hızlandırır. Her bitkiye göre değiĢen uygun ısı derecelerinin altında
ve üstünde geliĢme ile canlılık sona erer. Her bitkinin soğuğa ve sıcağa dayanması farklıdır.


Su ve Nem

Bitkilerin büyüyüp geliĢmesi, turgor basıncıyla destek sağlama, hücreler arası madde
taĢımasına yardımcı olma, sıcaklığı düzenleme ve fotosentez için belli miktarda suya ihtiyaç
vardır. Su fazlalığı genel olarak büyümeyi hızlandırır. Buna karĢılık kurak ortamlarda yetiĢen
bitkilerde büyüme geriliği görülür. Dolayısıyla bodurluk göze çarpar. Su azlığı, farklılaĢmayı
olumsuz etkiler.


Toprak

Bitkiler için toprak yeterli miktarda minerale sahip, gaz ve su hareketine elveriĢli,
yeterli sayı ve türde mikroorganizma barındıran, bitki köklerinin geliĢmesine uygun
olmalıdır.
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Atmosferdeki Gazlar

Atmosferde belirli oranda bulunan gazların oranının artması ya da azalması, bitkinin
büyüme ve geliĢmesini olumsuz yönde etkiler.


Yer Çekimi

Yer çekimi bitkide oksin, giberellin gibi hormonların dağılımını etkiler. Bitki kökünün
toprak içine doğru, gövdesinin ise aksi yönde büyümesini sağlar.
1.3.3.2. Ġç Faktörler
Her bitkinin genetik özellikleri büyüme ve geliĢmede etkilidir. Bunun için dıĢ ortam
ne olursa olsun, bir bitki kendi kalıtsal yeteneğinin sonucu olarak kendi türüne uygun bir
birey meydana getirir.
Bitkilerde büyüme ve geliĢmeye etki eden faktörlerden biri de hormonlardır.
Hormonlar, üretildikleri yerlerden baĢka tarafa taĢınabilen, çok az olmalarına rağmen etkileri
çok olan organik maddelerdir. Bitkisel hormonları üç farklı grupta inceleyebiliriz.




Büyüme hormonları: Oksinler, giberellinler, sitokininler
Organ yapıcılar: Bu hormonlar çiçek, kök, gövde, yaprak oluĢumuna etki eder.
Yara hormonları: Bitkinin yaralandığı durumlarda salgılanır. Yaranın
iyileĢmesini sağlar.

Bitkilerde büyüme ve geliĢmeye etki eden faktörlerden biri de vitaminlerdir.
Vitaminler, hormonlar gibi çok az miktarları bile büyüme ve geliĢmeyi etkileyen organik
bileĢiklerdir.

1.4. Süs Bitkilerinde Dallar
Gövdelerden ayrılan ikinci ve üçüncü derecedeki kısımlara dal adı verilir. Dallar,
taĢıdığı yaprakların en fazla oranda güneĢten yararlanmasına ve organik madde yapımına
katkı sağlamaktadır. Dallar, bitkide hava ile temas eden geniĢ bir hacim ve yüzey kazandırır.
Gövdelerde monopodial ve simpodial olmak üzere baĢlıca iki tip dallanma vardır.


Monopodial dallanma: Büyüme terminal tomurcuklarla olur. Sürekli olarak
ana gövde yan dallara baskındır. Bu Ģekilde dallanma ile genellikle koni
Ģeklinde sivri ağaçlar meydana gelir (örnek: çam, ladin, göknar, sekoya, kavak).
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Resim 1.16: Monopodial dallanma



Simpodial dallanma: Ana gövde, yan dallar meydana geldikten sonra
büyümesini durdurur. Tepe tomurcuğu uyku veya çiçek tomurcuğuna dönüĢür.
Bu nedenle ana gövde yan dallardan daha zayıf geliĢir ve yan dallar ana
gövdeye hakim olur. Kestane, söğüt, kızılağaç, karaağaç, ıhlamur gibi birçok
top ağaç dallanır.

Resim 1.17: Simpodial dallanma

1.5. Süs Bitkilerinin Yaprak Özellikleri
GeliĢmiĢ bir gövdeye sahip her bitki gövdesi üzerinde az veya çok geliĢmiĢ yapraklar
bulunur. Asıl görevi fotosentez ve terlemedir. Yapraklar Ģekil, büyüklük, kenarlarının yapısı,
damarlanma sistemi ve diğer bazı özellikleri bakımından çok çeĢitlilik gösterir.
Genellikle yeĢil renklidir. Bununla beraber yaprakları sarı, kırmızı, alaca, mor ve daha
bazı karıĢık renklerde olan süs bitkileri de çoktur. Bu bitkiler yalnız yapraklarının güzel
görünüĢleri bakımından üretilir.
Bazı süs bitkilerinin yaprakları kıĢ mevsiminde dökülürken bazılarının yaprakları da
dökülmez. Ġlkbaharda bazı bitkiler erken, bazıları da daha geç yapraklanır. Sözü edilen bu
durumlar peyzaj bakımından önemlidir
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1.5.1. Yaprağın Kısımları
Bir yaprakta üç kısım bulunur.




Yaprak kını: Yaprak sapının gövdeye birleĢtiği yere kın denir. Bazen yaprak
kını bir yastık gibi ĢiĢer. Buna yastıkçık denir. Bazen de gövdeyi tamamen
kuĢatarak yan tomurcukları da korur.
Yaprak sapı: Yaprak ayasını belirli bir açı ile gövdeye bağlayan, genellikle
ince yapılı ve silindirik yapılı kısma yaprak sapı denir. Gövde ile yaprak ayası
arasındaki iletiĢimi sağlar.
Yaprak ayası: Yaprağın görev yapan geniĢ yüzeyini meydana getiren
yassılaĢmıĢ ince yeĢil kısımdır. Fotosentez ve terleme olaylarının büyük bölümü
yaprağın bu kısmında gerçekleĢir. Yaprak ayası bütün ya da parçalı oluĢuna
göre yapraklar ikiye ayrılır.

Basit yaprak: Yaprak ayası bütündür.

Resim 1.18: Basit yaprak



BileĢik yaprak: Yaprak ayası, parçalardan oluĢur. Her yaprak ayası
parçasına yaprakçık adı verilir.

Resim 1.19:BileĢik yaprak
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Yaprak ayasının Ģekline göre Ģeritsi, iğnemsi, yumurtamsı, yüreksi, oksu ve
dikdörtgensi Ģekilde yaprak olabilir.

Resim 1.20: Yaprak ayasının Ģekline göre bazı yaprak çeĢitleri



Yaprak ayasının kenarına göre düz, diĢli, testere diĢli, loblu, oymalı olarak
sınıflandırılır.

Resim 1.21: Yaprak ayasının kenarlarına göre bazı yaprak çeĢitleri
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1.5.2. Yaprağın Anatomik Yapısı
Yapraktan enine kesit alındığında alt ve üst yüzeyin bir sıralı epidermis dokusu ile
kaplı olduğu görülür. Üst kısma üst epidermis, alt kısma alt epidermis adı verilir. Epidermis
tabakasının dıĢ çeperinde kütikula tabakası bulunur. Kütikula tabakasının altındaki epidermis
hücrelerinin kural olarak dıĢ çeperi kalın, yan ve iç çeperleri daha incedir.
Ġki epidermis arasında yaprak damarları ve parankima dokusunun bulunduğu mezofil
tabakası yer alır.
Mezofil tabakasında kloroplastlı palizat ve sünger parankimaları bulunur. Bunlar,
fotosentez yapan dokulardır.

ġekil 1.5: Yaprağın enine kesiti

1.5.3. Yaprak ÇeĢitleri
Yaprağın asıl görevi, fotosentez ve transprasyon yapmaktır. Bu görevlerin dıĢında
yapraklar bazen baĢka görevlerde yapmak üzere değiĢikliklere uğrayabilir. Bu Ģekilde
değiĢime uğramıĢ yapraklara metamorfoz yapraklar denir. Bazı önemli yaprak
metamorfozları Ģunlardır:


Besleyici yapraklar (soğan yapraklar): Bu yapraklar etlenerek soğan
gövdeleri meydana getirir. Yapraklar soğanın gövde tabanından çıkar. Mutfak
soğanında olduğu gibi besin maddesince zengin, üst üste katlanmıĢ beyaz
renklidirler (örnek: soğan, lale).
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Resim 1.22: Soğan yapraklar



Diken yapraklar: Bazı bitkilerin yapraklarının tümü veya bir bölümü diken
Ģeklini almıĢtır (örnek: kaktüs, berberis (kadıntuzluğu).

Resim 1.23: Diken yapraklar



Sülük yapraklar: Genellikle tırmanıcı bitkilerde yaprağın bir kısmı veya
yaprakçıklar sülük Ģeklini almıĢtır. Bitkinin tutunmasını kolaylaĢtırır (örnek:
sarmaĢık).

Resim 1.24: Sülük yaprak

19



Etli (sukkulent) yapraklar: Su depo etme görevini üstüne aldıkları için böyle
yapraklar etli, kalın ve ĢiĢman yapı kazanmıĢtır. Kurak bölgelerde görülür
(örnek: dam koruğu, makas otu).

Resim 1.25: Etli (sukkulent) yaprak



Kapan yapraklar: Bazı bitkilerin yaprakları farklılaĢarak böcekleri
yakalayabilecek kapan yapraklar hâline gelmiĢtir. Böyle yaprakları taĢıyan
bitkilere aynı zamanda böcek yiyen bitkiler denir (örnek: ibrik otu).

Resim 1.26: Kapan yaprak



Çiçek yapraklar: Bazı yapraklar bir çiçeğin stamen, pistil ve çiçek örtüsüne
dönüĢmüĢtür. Yaprak, değiĢikliğe uğrayarak bu yapıları oluĢturur (örnek: gül).

Resim 1.27: Çiçek yapraklar



Üretken yapraklar: Bitkilerin vejetatif çoğalmasında rol oynayan yapraklara
üretken yapraklar denir (örnek: begonya).
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Süs bitkilerinin kök, gövde, dal ve yaprak özelliklerini inceleyip farklılıklarını ayırt
edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları









Öneriler

 Süs bitkilerinin iklim isteklerini araĢtırınız.
 Bitkilerin iklim istekleri ile bölgenin iklim
Ģartlarını karĢılaĢtırınız.
 Bitki isteklerine uygun toprak tipi kullanınız.
 Toprağın derinliğini ve taban toprağın
özelliklerini inceleyiniz.
Süs bitkilerinin kök ve gövde
 Yıllık yağıĢ miktarına bakınız.
geliĢimini etkileyen faktörleri
 Sıcaklıkların sürelerini tespit ediniz.
kontrol ediniz.
 Ġlkbahar geç donlarının bitiĢ tarihini
öğreniniz.
 YetiĢtirme ortamının nem özelliklerine
bakınız.
 GüneĢlenme süresini tespit ediniz.
 Rüzgârın Ģiddetini ve yönünü tespit ediniz.
 Süs bitkilerindeki dalların dağılımını
inceleyiniz.
 Dalların güneĢten yeterince yararlanacak
Süs bitkilerinin dallarını inceleyiniz.
Ģekilde bulunmasını sağlayınız.
 Dallar üzerindeki sağlıklı yaprak oluĢumuna
dikkat ediniz.
 Yaprakların güneĢten yeterince yararlanacak
Ģekilde bulunmasını sağlayınız.
Süs bitkilerinin yaprak özelliklerini  Yaprakların sürekli yeĢil renkte olmasına
inceleyiniz.
dikkat ediniz.
 Peyzajda kullanırken yaprak özelliklerine
bakınız.
 DıĢ faktörlerin etkisini araĢtırınız.
 Ġç faktörlerin etkisini araĢtırınız.
Büyümeye etki eden faktörleri
 IĢığın etkisini araĢtırınız.
inceleyiniz.
 Sıcaklığın etkisini araĢtırınız.
 Suyun etkisini araĢtırınız.
 Yer çekiminin etkisini araĢtırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1-

Kök, gövde ve dal uçlarındaki dokular bitkinin ……………….büyümesini sağlar.

2-

Ana kök ve yan köklerin aynı kalınlık ve aynı uzunlukta olduğu kök tipine
…………………….denir.

3-

Besin maddelerini depo etmek üzere ĢiĢkinleĢmiĢ köklere ………………kök denir.

4-

…………………, bitkinin yaprak, dal, çiçek ve meyve gibi kısımları üzerinde taĢır.

5-

Her bitkinin yapısal büyümesinde gerek duyduğu ıĢık değiĢkendir ve ……… …
büyümede önemli bir etkendir.

6-

Bitkinin gövde ucundan salgılanan ……………ıĢığın olmadığı tarafta daha çoktur.

7-

Monopodial dallanma ile genellikle …………..Ģeklinde ……ağaçlar meydana gelir.

8-

Fotosentez ve terleme olaylarının büyük bölümü ……………kısmında gerçekleĢir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Süs bitkilerinde uygun dönemde, uygun sistemde ve süs bitkilerinin tür ve çeĢidine
göre budama yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA








Bölgenizde süs bitkilerinin ne zaman budandıklarını araĢtırınız.
Çevrenizdeki süs bitkilerine verilen Ģekilleri inceleyiniz ve o Ģeklin neden
verildiğini araĢtırınız.
ġekil verilecek süs bitkilerinde dalların kesim uzunluklarını araĢtırınız.
Ürün budaması yapılan süs bitkileri hakkında araĢtırma yapınız.
GençleĢtirme budamasında hangi iĢlemlerin yapıldığını araĢtırınız.
Süs bitkileri budamasında kullanılan malzemelerdeki yenilikleri araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. SÜS BĠTKĠLERĠNDE BUDAMA
PRENSĠPLERĠ VE TEKNĠKLERĠ
Süs bitkilerinde geliĢmeyi kuvvetlendirip hızlandırmak, bitkilerin sağlıklı geliĢimlerini
sağlamak, istenilen formu vermek, çiçeklenmenin ve meyvelerin miktarlarını, kalitesini
arttırmak amacıyla budama yapılır.

2.1. Süs Bitkilerinde Budama
Budama; bitkilerinin geliĢmesi, kuvvetlenmesi, sağlıklı geliĢmelerini sürdürmesi,
çiçeklenme, meyve miktarı ve kalitesini arttırmak amacıyla süs bitkilerinde uygulanan
kesme, eğme, bükme, tomurcuk ve sürgün alma, dalların gövdeye yaptıkları açıyı ayarlama
gibi iĢlemlerdir.

2.2. Süs Bitkilerinde Budamanın Önemi ve Amacı
Genel olarak bitkilerin büyümesi, geliĢmesi ve ürün vermesinde budamanın çok
önemli bir yeri vardır. Budama uygulamaları her Ģeyden önce bitki fizyolojisi ve ekolojisine
uygun olmalıdır. Süs bitkileri yetiĢtiriciliğinde budamanın amaçlarını genel olarak Ģöyle
sıralayabiliriz:
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Süs bitkilerinde fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluĢturmak ve korumak
Ağaçtan düĢerek yaralanmaya veya maddi zarara yol açabilecek dalları ağaçtan
uzaklaĢtırmak
Yolların görüĢ alanını engelleyen dalları ağaçtan uzaklaĢtırmak
KurumuĢ, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle kırılmıĢ, birbirini zedeleyip
gölgeleyebilecek çapraz Ģekilde birbirinin üzerine binmiĢ, aĢağıdan çıkmıĢ, baĢ
aĢağı sarkmıĢ, simetrisi bozuk, ağacın dengesini bozan, zayıf olan dar açılı
dalları kesmek,
Bitkilerde karbon asimilasyonunu (özümleme) artırmak amacıyla ıĢığın
ağaçların iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini
artırmak
Gövde üzerinde ana dalların sayılarını ve dağılıĢlarını düzenleyerek ağaçların
sağlam, düzenli ve dengeli taç oluĢturmalarını sağlamak
DeğiĢik Ģekiller verilerek bitkilerin güzel bir görünüm kazanmasını sağlamak
Bitkilere verilmiĢ olan bir Ģekli muhafaza etmek
Bitkilerin çiçek verimlerini ve kalitelerini artırmak

2.3. Budama Zamanı
Süs bitkilerinin budama zamanı türlere göre değiĢiklik gösterebilir. Budama için
genellikle bitkilerin uyku hâlinde bulunduğu ve belli Ģartlar oluĢunca geliĢme yeteneğinde
olma durumları dikkate alınarak budama zamanları belirlenmelidir. Bazı türlere göre budama
zamanlarını aĢağıdaki Ģekilde ifade edebiliriz:







Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi kıĢ sonudur. Ancak büyüme
döneminde çiçek açan türlerde (süs kirazı, süs elması, yalancı akasya, erguvan
vb.) çiçeklenmenin geçtiği dönemlerde yani geç ilkbaharda budama
yapılmalıdır. Kanama özelliği olan türlerde ise (akçaağaç, ceviz, huĢ, karaağaç
türleri vb.) öz su basıncının düĢük olduğu sonbahar aylarının tercih edilmesi
gerekir.
Ġğne yapraklı ağaçlarda kuru budama (kuru dalların kesilmesi) yılın her
mevsiminde yapılabilir. Ancak yeĢil budama (yaĢ dalların budanması)
vejetasyon mevsimi dıĢında yani sonbahar veya kıĢ mevsiminde yapılmalıdır.
Bu durumda vejetasyon mevsiminin baĢlaması ile yara yerinin kapanması daha
kolay olur, yara yüzeylerinden öz suyu ve reçine akıĢı en az düzeyde
gerçekleĢir. Ayrıca mantar enfeksiyonlarının ve kabuk böceği üremelerinin
önüne geçilir.
Ardıç, ĢimĢir, servi ve yalancı serviler bütün mevsim boyunca büyümeye devam
ettiği için budama zamanı yıl boyunca olabilir. Bununla beraber bunlar da
haziran, temmuz aylarında hatta ağustosa kadar budanabilir.
Bütün çiçek veren çalı türleri ve bodur ağaçlar çiçeklenme dönemi sonrası
budanır. Erken ilkbaharda yapılan budama bu türlerin o yıl çiçek vermesini
engeller.
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Yazın veya sonbaharda çiçek açan oya ağacı gibi türlerde ise budama, ağaçlar
sürmeden kıĢın veya erken ilkbaharda yapılmalıdır. Aksi hâlde o yıl açacak
çiçeklerin tomurcukları da budamada alınmıĢ 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.
Ġlk yıllarda ihmal edip ileri yaĢlarda telafi için yapılan kuvvetli budamalar arzulanan
sonucu sağlamaz, aksine açılacak büyük yaralarla zararlıların (mantar vs.) geliĢimine ortam
hazırlar.

2.4. Budama Alet ve Ekipmanları
Budamada hangi aletin kullanılacağı büyük ölçüde budanacak dalların büyüklüğüne
ve yapılacak budama miktarına bağlıdır. Budamada kullanılan alet ve malzemeleri aĢağıdaki
Ģekilde sıralayabiliriz:


Budama makası: Çapları 2,5 cm‟ye kadar olan dalların budanmasında
kullanılır. Budama makasları çelikten yapılmalı ve ağızları kapandığında
aralarında mesafe bulunmamalıdır. Makas yayı çok sert veya çok yumuĢak
olmamalıdır.

Resim 2.1: Budama makası



Kalın dal budama makası: Kalın dalların budanmasında kullanılan
makaslardır.

Resim 2.2: Kalın dal budama makası
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Tepe veya yüksek dal testeresi: UlaĢılamayacak kadar yüksekte bulunan
dalların kesilmesinde kullanılır. Bu aletlerle genellikle 5 cm çapa kadar olan
dallar budanır.

Resim 2.3: Yüksek dal budama testeresi



Teleskopik budama makasları: Uzanılamayacak kadar yüksekte olan dalları
kesmek için kullanılır. Teleskopik iri boru ve bunun üzerine yerleĢtirilmiĢ
makastan oluĢur. Kullanıcı aĢağıdan makasın ipini çekerek dalı keser.

ġekil 2.4: Teleskopik budama makası



Çit makası: Çit bitkilerinin budanmasında kullanılır. Çelikten yapılmalıdır.

Resim 2.5: Çit budama makası
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Çit budama makinesi: Çit bitkilerinin budanmasında kullanılan elektrik veya
yakıt ile çalıĢan makinelerdir.

Resim 2.6: Çit budama makineleri



Budama testeresi: Makas ile kesilemeyecek kadar kalın olan dalların
kesilmesinde kullanılır.

Resim 2.7: Budama testereleri



Motorlu testere: El testeresi ile kesimi zor olan büyük çaplı dalların
budanmasında motorlu testereler (zincirli testereler) kullanılır.

Resim 2.8: Motorlu testere



Teleskopik motorlu testere: Uzun boylu bitkilerde, ağacın yukarısındaki ana
dalları ve kalın dalları kesmek için kullanılır.
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Resim 2.9: Teleskopik motorlu testere



Serpet: Testerelerin açtığı yaraların perdahlanmasında kullanılır.

Resim 2.10: Serpet



AĢı macunu: Budama iĢleminden sonra oluĢan yaralara sürülür.

Resim 1.11: AĢı macunu



Eldiven: Özellikle dikenli bitkilerin budanmasında elleri dikenlerden korumak
için kullanılabilir.
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2.5. Süs Bitkilerinde Uygulanan Budama Prensipleri
Budamanın baĢlıca prensipleri Ģunlardır:










Budanacak olan bitki, toplu incelenmeli ve her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır.
Kesim noktaları belirlendikten sonra derin olmadan ve tırnak bırakılmadan
kesim yapılmalıdır.
Kalın dallar budanırken kesim kademeli olarak yapılmalıdır.
Genel olarak söylemek gerekirse budanacak dalın çapı ne kadar küçük olursa
oluĢan yaranın iyileĢmesi 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 uzaklaĢtıracak Ģekilde 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. Dal desteklenemeyecek kadar büyükse kabuk yırtılmalarını
önlemek için dalın esas kısmı bir kesimle uzaklaĢtırılır ve kalan kısım uygun
Ģekilde kesilir.
Gövde üzerinde tacı oluĢturan ana dallar aynı yükseklikte ve eĢit kuvvette
olmalıdır. Ayrıca merkezî eksen etrafında eĢit açılarla dağıtılmalıdır. Doğru taç
oluĢumunda, geliĢme kuvvetleri aynı ve lider etrafında eĢit açılarla dağılmıĢ beĢ
adet dal seçilmelidir. Böylece çok ideal bir taç oluĢturulmuĢ olur. Yan dallar
çok sık bırakıldığında ideal bir taç oluĢturulamaz çünkü böyle bir budamada
dallar birbirini gölgeler ve kültürel iĢlemler özellikle de ilaçlama zorlaĢır.

ġekil 1.1: Yan dalların üstten görünümü



Birbirine gölge yapan birbiriyle rekabet içinde olan sürgün veya dallardan biri
alınmalıdır.
KıĢın soğuktan zarar görmüĢ dallar, sağlıklı dokunun bulunduğu noktanın
birkaç cm altından kesilmelidir.
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Hastalıklı, kuru, zayıf ve birbirine zarar veren dallar bitki üzerinde
bırakılmamalıdır.
Ana dalların gövde ile yaptıkları açı 45-60 derece olmalıdır çünkü dar açılı olan
dalların direnci zayıf olduğu için çabuk kırılır. GeniĢ açılı dallarda ise vegetatif
geliĢme zayıf olur.
Yardımcı dal oluĢumuna özen gösterilmelidir. Yardımcı dallar, ana dallar
üzerinde mümkün olduğu kadar eĢit uzaklıkta ve aynı yönde bırakılmalıdır.
Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında vegetatif geliĢme bakımından
rekabet olmamalıdır. ġekil bakımından düzenli geliĢmelerini sağlayabilmek için
yardımcı dallar, ana dalların büyüme noktasından 15-25 cm daha aĢağıda
seçilmelidir. Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında 45 derecelik açı
olmasına dikkat etmek gerekir.
Dalları kısa kesmek vegetatif geliĢmeyi teĢvik eder. Hiç kesmemek ya da uzun
bırakmak da generatif faaliyetleri teĢvik eder.
Aynı noktadan yan yana büyüyen aynı kuvvetteki dallardan dar açılı olanı
çıkarılmalıdır.
Tepe kesimi yapılırken dıĢa bakan bir göz üzerinden ve meyilli kesim
yapılmalıdır.

ġekil 1.2: Tepe kesimi

Dallar, gövde ile birleĢtiği yerde besin maddelerinin depolandığı ĢiĢkinliğin hemen
üzerinden kesilmelidir. Böylece kesim noktasında oluĢan yara yeri daha çabuk
kapanmaktadır.
Kesim yapılan yerde tırnak bırakılmamalıdır çünkü tırnak bırakılarak yapılan
kesimlerde yara yeri kolay kapanmaz ve bu noktadan aĢağı doğru kurumalar olur. Ayrıca
kapanmayan yara yerlerinden hastalık ve zararlı etkenleri daha kolay girer.
Budamada bitkinin dengesini bozmadan iç kısımlara mümkün olduğunca fazla ıĢık
girmesi sağlanmalıdır. Budamada kullanılan alet ve ekipmanlar tekniğe uygun ve hijyenik
olmalıdır. Budama iĢlemi bittikten sonra kesim noktalarına aĢı macunu sürülmelidir.

2.6. Süs Bitkilerinde Budama Teknikleri
Budama üç amaçla yapılır. Bunlar; bitkinin güzel bir Ģekil alması, bol ve kaliteli ürün
almak ve gençleĢtirme amacıyla yapılan budamadır.
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2.6.1. Süs Bitkilerinde ġekil Budaması
Bitkinin güzel bir Ģekil alması için uygun zamanda uygun aletlerle budama yapılır.
Budama Ģekilleri, ağaç türlerine göre değiĢiklik gösterir.
2.6.1.1. DıĢ Mekân Ağaçlarında ġekil Budaması


Yaprağını döken ağaç türlerinde budama: Bu ağaç türlerinde Ģekillendirme
budamasının amacı; genç bireylerde ana gövdeyi oluĢturmak, Ģekillendirmek ve
dallar arasında yapılacak ayıklamalarla tepe tacını taĢıyacak ana dalları belirgin
hâle getirmektir. ġekillendirme budamasında öncelikle fidanın uç (terminal)
sürgünü güçlendirilmelidir. Uç sürgün budanırsa türlere göre değiĢen Ģekillerde
çatallanmalar görülür. Uç sürgünü güçlendirmek için aĢağıdaki iĢlemler
uygulanır:




Uç sürgün dıĢındaki en güçlü geliĢme göstermiĢ olan yıllık sürgünler
kesilir.
Ana gövdeye rakip olabilecek dallar kesilir.
Gövde üzerindeki dallar aralama yapılarak kademelendirilir.

Resim 2.12: Yaprağını döken ağaçlarda geliĢime uygun budama

Gövde üzerinde yapılacak iĢlemlerin amacı, dalsız gövdenin oluĢturulması ve tepe
tacının yükseltilmesidir. Fidanlar, dikimden itibaren genellikle aĢağıdan itibaren yoğun
dallanmalı bir geliĢim gösterir ancak bu dalların hiçbiri gelecekte tepe tacını oluĢturacak
dallar değildir. Bu nedenle gövde üzerindeki bir dal katının en alttan itibaren budanması
gerekir. Bu iĢlem yılda en çok bir defa yapılır.
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Resim 2.13: Yaprağını döken ağaçlarda geliĢime uygun budama

Ağacın büyüme dönemlerinde budamaya devam edilir. Bu dönemde yapılacak
budamada gövdeye doğrudan bağlantılı ana dalların gövde üzerinde düzgün dağılımları
sağlanır. Dallar arasındaki denge korunur. Ayrıca zayıf ve güçsüz dallar ile kurumuĢ, ölü
dallar çıkarılır.








Ġğne yapraklı ağaç türlerinde budama: En alttaki dal katında yer alan dallar
ile anormal geliĢimli dallar büyüme durumuna göre 2-3 yılda bir budanır. Daha
sonraki geliĢme dönemlerinde gövde çatallanmasına yol açabilecek dallar,
ağacın genel görüntüsünü bozan anormal geliĢmiĢ dallar, sıkıĢık dallar ve
sürgünler, hastalıklı ve kuru dallar düzenli olarak uzaklaĢtırılır.
Nakledilen ağaçların budanması: Ağaçların bir yerden baĢka bir yere
nakledilmesi yaralanma, kırılma ve organ kayıpları gibi hasarlara yol
açmaktadır. Hasarları en az düzeye indirmek için nakil öncesinde söküm, taĢıma
ve dikim iĢlemlerine engel oluĢturan dallar budanmalıdır. Nakil sonrasında ise
kırılan, yaralanan dal ve sürgünler budanır.
Palmiyelerin budanması: Palmiyelerde budama temiz ve güzel görünümlü bir
Ģekil vermek amacıyla yapılır. Dikimden sonra uç kısımdan geliĢen yapraklarla
birlikte büyüme baĢlar. Yeni yapraklar oluĢtukça en alttan itibaren eski ve yaĢlı
yapraklar zayıflayıp ölür ve büyüme bu Ģekilde devam eder. YaĢlanan yapraklar
bazı palmiye türlerinde kendiliğinden dökülür. Bazı türlerde ise gövde üzerinde
aĢağı sarkık vaziyette kalır ve ancak kuvvetli rüzgârların etkisi ile ağaçtan
ayrılır. Bu yaprakların budama ile uzaklaĢtırılması gerekir.
Çok yıllık yer örtücü türlerin budanması: Gerek her dem yeĢil gerekse kıĢın
yaprağını döken otsu türlerde büyüme dönemi içinde rastlanan ölü yapraklar
düzenli kontrollerle kesilmelidir.

2.6.1.2. Çalılarda ġekil Budaması
Çalılar, peyzaj düzenlemelerinde çokça kullanılan bitki gruplarıdır. Budama iĢlemleri
dikimle birlikte baĢlar ve yoğun bir Ģekilde devam eder. Ağaçlarda budama, sabit bir gövde
üzerindeki dallarda uygulanırken çalılarda gövde ve dallarda birlikte uygulanır.
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Yaprağını döken çalıların budanması: Bu türlerde budama, anormal
geliĢimleri düzeltmek ve fidanları olması gereken biçimlerine dönüĢtürmek
amacıyla yapılır. Bu dallar, dikimden itibaren büyüme dönemi baĢında ve
ortasında yapılan budamalarla uzaklaĢtırılmalıdır. Ayrıca kuru, sıkıĢık konumlu
gövde ve dallar da budama ile alınır.

Resim 2.14: Yaprağını döken çalılarda seyreltme ve solan çiçeklerin uzaklaĢtırılması





Her dem yeĢil geniĢ yapraklı çalıların budanması: Dikim aĢamasında uzun
sürgünlerle iri görünüĢe sahip olan fidanlarda çoğu zaman kısaltma ve
dengeleme budamalarına gereksinim vardır. Bu tip erken budama ile geliĢmiĢ
dallar kısaltılır ve aynı zamanda bitkiye simetrik bir görünüm kazandırılır. Hızlı
büyüyen türlerde ise kuvvetli budama yapılabilir.
Her dem yeĢil iğne yapraklı çalıların budanması: Dikim sonrasında kuru,
kırılmıĢ ve yaralı dallar temizlenir. Daha sonraki dönemlerde gövde ve dallarda
seyrekleĢtirme, dengeleme, kısaltma gibi uygulamalarla bitkinin istenen
görünümü kazanması yönünde budama yapılır.

Çalılar hangi türden olursa olsun kuru, zarar görmüĢ veya hastalıklı dalları alınmalıdır.
Bu dallar, budanmalarla alınmayıp kuru hâlde bırakılırsa mantar ve enfeksiyonlara yataklık
yapar. Bunların alınması en iyi erken ilkbaharda yapılan budamalarla gerçekleĢtirilir çünkü
çalılarda yapraklanmadan önce kar, buz ve rüzgâr kırmaları gibi kıĢ zararları kolaylıkla
görülür.
Özel Ģekillendirme yapmak için dikilen fidanlarda dikim sonrası boy ve taç
sınırlandırılması yapılmaz. Sadece olması gereken biçimden uzaklaĢan dal ve sürgünler
kesilir. Dipten itibaren dolgun bir Ģekilde geliĢmesi istenen fidanlarda ise büyüme alttan
geliĢecek dal ve sürgünlere yönlendirilir. Bu amaçla dikey geliĢimli dallar kısaltılır. Sözü
edilen budama iĢlemlerinin kıĢ sonu yapılması daha iyi sonuç verir.

Resim 2.15: Çit bitkilerinde budama ve dallarda seyreltme
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2.6.1.3. Ġç Mekân Bitkilerinde ġekil Budaması
Ġç mekân bitkilerinin çoğu kıĢ boyunca büyümelerini durdurur. Bu dinlenme dönemi
Ģubat ayına kadar devam eder. Bu bitkiler, daha sonra yeni bir büyüme dönemi için uyanır.
Ġç mekân süs bitkileri fazla boylanma özelliği gösterir ve gövdeleri odunsu yapıdadır.
BodurlaĢtırmak ve alt kısımlardan baĢlayarak dallanmalarını sağlamak için budamak
gereklidir. Bitkiler aynı zamanda üretimde kullanılacak materyali sağlamak amacıyla da
budanabilir. Bazı bitkiler uzunlamasına bazıları da enlemesine büyür. Dikkatli bir budama ile
bitkiye doğal bir Ģekil kazandırılabilir.
Budama zamanı, türlere bağlı olarak değiĢir. Bitkiler genellikle saksı değiĢtirme
sırasında veya ilkbaharda budanır. Bazı bitkiler ise çiçekleri geçtikten sonra budanır.
Saksı değiĢtirme anında yapılan budamada sürgünlere ilaveten kökler de dikkatli bir
Ģekilde gözden geçirilmelidir. Bitkiyi Ģekillendirmek ve gençleĢtirmek için budama kısa
yapılmalıdır yani dallar 3-4 göz üzerinden kesilmelidir. Hızlı geliĢme döneminde uç alma
yapılarak yan dalların daha iyi geliĢmesi sağlanır ve sağlıklı çiçekler meydana gelir. Tepe
tomurcuğunda tek ve büyük bir çiçek olması isteniyorsa süs bitkisinin yan dallarında
tomurcuk alma iĢlemi yapılır. Ayrıca bitkinin üzerinde bulunan açmıĢ ve solmuĢ çiçekleri
bırakmak doğru olmaz çünkü bunların bırakılması ile hem çiçeğin gücü azalır hem de
görünüĢü bozulur. Bu nedenle kurumuĢ çiçekler sapları ile birlikte kesilip uzaklaĢtırılmalıdır.

ġekil 2.3: Süs bitkilerinde budama örnekleri

2.6.1.4. Güllerin Budanması
Hangi amaçla yetiĢtirilirse yetiĢtirilsin, güllere uygulanan kültürel iĢlemler içinde
budamanın çok önemli bir yeri vardır.
BudanmamıĢ gül bitkisinde çok sayıda sürgün oluĢur, çiçekleri küçük ve kalitesiz olur.
Güllerde budama iĢlemi; verimsiz, yaĢlı, hasta, kuru, zarar görmüĢ dalların çıkartılması ile
istenilen Ģeklin verilmesinden ibarettir.
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Budama yapacak kiĢi öncelikle gül bitkisini yakından incelemeli ve geliĢme kuvvetini
belirlemelidir. Daha sonra budamada uygulanacak genel kurallarda belirtildiği üzere Ģekli
bozan, hasta, kuru ve fazla dallar dipten kesilmelidir. Bitkinin orta kısmına daha fazla ıĢık ve
hava girmesi için ortada bulunan dallar dipten çıkartılmalıdır. Çiçek elde edilecek dallar
budama yönteminde belirtilen yükseklikte kesilmelidir.
YaĢlı bir dalın ucunda en fazla bir veya iki adet tek yıllık sürgün bırakılmalı ve bu
sürgünler de 2-3 göz üzerinden budanmalıdır. Uç kısımda yaĢlı dal ile tek yıllık sürgünün
birleĢtiği yerde çatal oluĢturulmamalı, yaĢlı kısım birleĢme yerinden tırnak bırakılmadan
kesilmelidir.

ġekil 2.4: Tırnak bırakılmadan yapılan kesim

Bırakılan dal ve sürgünlerin yönleri gözler geliĢtiğinde birbiriyle karĢılaĢmayacak
doğrultuda olmasına özen gösterilmelidir. Kesilen sürgünün iç rengi beyaz olmalı, eğer
kahverengi veya siyah ise kesim beyaz renge ulaĢılan noktanın altından yapılmalıdır. AĢılı
güllerde aĢı noktasının altından gelen dip sürgünleri dipten kesilmelidir. Kesimler gözün 5- 6
mm üzerinden 30-45ºlik açı ile düzgün bir Ģekilde yapılmalıdır. Kesim, gözün ters yönünde
olmalı ve göz üzerinde 5-6 milimetreden büyük dal parçası (tırnak) bırakılmamalıdır. Kesim
yapılacak yerdeki gözün yönüne de dikkat edilmelidir. Göz, çalının orta kısmına doğru
bakmamalı ve dıĢarıya doğru yönelik olmalıdır. Genelde sürgünün en üstündeki göz
uyanarak yeni sürgünü oluĢturacağı için gözün yönü önemlidir.

ġekil 2.5: Kesim Ģekli
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Güller dikimden sonra birinci yıldan itibaren budanmalıdır. Budama yapılmaz ise bitki
boyu yükselir, çalı Ģeklini kaybeder ve önce çiçek sayısı artar daha sonra hızla azalır.
Kalitesiz küçük çiçekler oluĢur. Bitki dinlenmeye girdiğinde bitkinin üst dallarında oluĢan
besin maddeleri köke ve yaĢlı odunsu kısma doğru taĢınmaya baĢlar. Budama ile ne kadar
çok göz uzaklaĢtırılır ise bitki üzerinde bırakılan gözlere o kadar fazla enerji kalacak,
böylece daha kuvvetli sürgün geliĢmesi ve çiçeklenme sağlanacaktır.

2.6.2. Süs Bitkilerinde Ürün Budaması
Süs bitkilerinde üründen bahsederken üzerinde açan çiçekler anlatılmak istenir. Bu
nedenle de süs bitkilerinde ürün budaması, bitkilerin kaliteli ve güzel çiçek açması için
yapılan iĢlemlerden oluĢmaktadır.
Her süs bitkisinin farklı geliĢim özellikleri bulunduğundan çiçek açma zamanları ve
Ģekilleri farklıdır. Farklı olarak budanmak suretiyle her grup süs bitkisinin çiçek açması
teĢvik edilmektedir.
2.6.2.1. Kesme Çiçeklerde Ürün Budaması
Solan çiçekler zamanla tohuma dönüĢür ve bitki bu süreçte önemli ölçüde enerji
harcar. Bu nedenle solan çiçekler birkaç cm altından ve düzenli olarak uzaklaĢtırılmalıdır.
2.6.2.2. Güllerde Ürün Budaması
Bahçe gülleri genellikle sert, orta ve hafif olmak üzere üç temel Ģekilde budanır.


Sert budama: Bitkide 15-25 cm uzunluğunda üç dört sürgün bırakılır. Fazla
dallar çıkartılır. Sert budama sonucu az sayıda ama gösteriĢli çiçek oluĢur. Zayıf
bitkileri kuvvetli geliĢmeye yöneltmek için sert budamaya yapılır.

ġekil 2.6: Gülde sert budama



Orta budama: Bitki üzerinde beĢ ile on adet sürgün bırakılır. Bırakılan
sürgünler, bitkinin yerden yüksekliği 45-60 cm olacak Ģekilde kesilir. Orta
Ģiddette budama birçok bahçe gülü için uygun olan bir yöntemdir, sert
budamaya göre daha çok sayıda ancak daha küçük çiçekler meydana gelir.
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ġekil 2.7: Gülde orta budama



Hafif budama: Tek yıllık sürgünler uzunluğunun üçte biri kadar kesilir. Bu
Ģekilde budama neticesinde kısa saplı güller elde edilir. Genellikle dikimden
sonraki ilk yılda uygulanması önerilir.

KıĢı çok sert geçen yerlerde gül 10-15 cm yüksekten kesilerek toprakla örtülür ve kıĢı
zarar görmeden geçirmesi sağlanır. Bahar aylarında yeni sürgünler toprak altında kalan yaĢlı
kısımdan meydana gelir. Diğer bir uygulama da bitki kıĢı geçirdikten sonra soğuktan zarar
gören dallar budama Ģekli gözetilmeksizin sağlıklı dokuya ulaĢıncaya kadar (yaĢlı kısımda
olsa) kısaltılır. Burada önemli olan bitkiyi kurtarabilmektir.
Bahçe güllerinde yapılan önemli yanlıĢlardan birisi de açmıĢ, geçmiĢ, solmuĢ
çiçeklerin bitki üzerinde bırakılmasıdır. Bu Ģekilde uygulama, yeni çiçeklerin oluĢumunu
engellediği gibi bitkinin kuvvetinin de azalmasına neden olur. Bu nedenle açmıĢ, solmaya
baĢlayan çiçek, çiçek sapı alt kısmında iki adet beĢ parçalı yaprak bırakılarak kesilmelidir.


Tırmanıcı-sarılıcı güllerin budanması: Tırmanıcı güller, dikimden sonra 2-3
yıl budanmaz yalnız zayıf, hastalıklı, kuru dallar varsa onlar kesilir. Sürekli
çiçeklenen kuvvetli melez tırmanıcı güller dinlenme döneminde budanır. YaĢlı
olan çiçeklenmiĢ dallar çıkarılır. 4-5 kuvvetli sürgün bırakılır ve bunlar
bağlanır. Çok uzun olan sürgünler çiçeklenmeyi teĢvik etmek için kısaltılır.



Minyatür (saksı) güllerinin budanması: Çok az bir budamaya gereksinim
duyar. ġekli bozan, uzayan, sıkıĢıklık yaratan sürgünler alınır. Dipten gelen
sürgünler uzunluğunun yarısından budanır. Çiçek geçtikten sonra yeni sürgünler
oluĢturacak göz üzerinden budanmalıdır.

2.6.2.3. Diğer Süs Bitkilerinde Ürün Budaması


Çalılarda ürün budaması: Çalıların çiçeklenme zamanları, yılın hemen her
mevsimine dağılım gösterir. Bu nedenle türlere göre dallar üzerindeki sürgün ve
çiçek tomurcuklarının konumları ve oluĢma zamanlarının iyi bilinmesi gerekir.
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Çalı türlerinin verim budamasını sürgün ve çiçek tomurcuklarının yıllık geliĢme
durumlarına göre üç grupta açıklayabiliriz.

YavaĢ büyüyen türler ile eski sürgün ve dallar üzerinde çiçeklenen
türler: Çok hafif budanır ya da hiç budanmaz. Yapılan budama
düzeltme, temizleme ve seyreltme budamasından ibarettir.

Ġlkbaharda çiçeklenen çalılar: Yapılan budama ile çiçeklenme sonrası
gereksiz meyve oluĢumuna izin verilmez. Böylece sürgünlerin geliĢimi
güçlendirilir ve ertesi ilkbaharda bol çiçek verimi elde edilir.

Yazın çiçeklenen çalılar: Bitki üzerindeki vejatatif tomurcukların sayısı
azaltılır. Kalan tomurcuklardan büyüme dönemi içinde bol çiçeklenme
yeteneğine sahip yeni güçlü sürgünlerin oluĢumu sağlanır. Ayrıca solan
çiçekler uzaklaĢtırılır. Böylece fidanların meyve ve tohum oluĢumu için
gereksiz enerji harcaması önlenmiĢ olur. Ancak solan çiçekler kesilirken
koltuktan geliĢecek tomurcuk ya da sürgünlerin zarar görmemesine
dikkat etmek gerekir.
2.6.2.4. Uç Alma
Uç alma iĢlemi özellikle kesme çiçeklerde uygulanan bir budama Ģeklidir. Bu iĢlem
dallanmayı artırmak, uzun sap oluĢumu, kesim zamanını ayarlama ve büyük çaplı çiçek elde
etmek için çeĢitli Ģekillerde yapılır. Uç alma iĢleminin esası sürgün ucunun altta 3-4 veya 5-6
yaprak kalacak Ģekilde koparılmasıdır. Bu iĢlem, uygulanan çiçek çeĢidine göre farklılıklar
gösterebilir. Örneğin gülde baĢlangıçta uç alma yapılırsa sürgünler daha kaliteli olur ki buna
“erken uç alma” denir. Kuvvetli geliĢen sürgünlerde çiçek tomurcuğu görülünceye kadar
geliĢmesine izin verilir ve en üstteki beĢ yaprakçıklı yaprağın üstünden uç alma yapılırsa
buna “yumuĢak uç alma” denir. Uç alma, tomurcuk daha iriyken yapılırsa buna da “sert uç
alma” denir. Karanfilde dikimden üç hafta sonra sürgün uçları dipten 5-6 yaprak bırakılarak
elle koparılır. Uç alma ile çiçeklenme, yaz aylarında 15 gün, kıĢ aylarında 30 gün
geciktirilmiĢ olur.

Resim 2.16: Güllerde uç alma

Resim 2.17: Karanfilde uç alma
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ġekil 2.8: Kasımpatı bitkisinde uç alma

2.6.2.5. Yaprak Alma
Yaprak budaması, bitkinin ıĢıktan daha iyi yararlanması ve çok yapraklanan bitkilerin
generatif geliĢmeye geçmesi için yapılır. Hastalıklı ve yaĢlı yapraklarla gövdenin üzerindeki
ilk meyvelerin hasadından sonra o meyvelerin altındaki yaprakların hemen tümü toplanır.
Budama yapılırken yapraklar gövdeye birleĢtikleri yerden koparılmalıdır ve koparılan
yapraklar bitki üzerinde kalmamalıdır.
2.6.2.6. Tomurcuk Alma
Bazı kesme çiçeklerde iri çiçekler elde etmek için tomurcuk alma iĢlemi uygulanır. Bu
iĢlem, standart ve sprey çeĢitlerde farklı Ģekillerde uygulanır. Standart çeĢitlerde tepedeki
tomurcuk, bezelye büyüklüğüne geldiğinde diğer bütün tomurcuklar ve yan dallar koparılır.
Sadece tepe tomurcuğu bırakılır. Böylece tepedeki tek çiçek daha iri olur. Sprey çeĢitlerde
ise birçok yan tomurcuk istendiğinden tepe tomurcuğu bezelye büyüklüğüne geldiğinde
sadece bu tepe tomurcuğu koparılır. Diğer tomurcuk ve yan dallar bırakılır.

2.6.3. GençleĢtirme Budaması
Bu budama ağaçlarda yeniden kuvvetli sürgünler oluĢturmak, yeni bir taç oluĢumunu
sağlamak için yapılır. ĠhtiyarlamıĢ ve sürgün verme gücü zayıflamıĢ ağaçlarda gençleĢtirme
budaması yapılarak kuvvetli sürgün oluĢumu teĢvik edilir. Böylece ağacın tacı tekrar eski
hâline getirilir. Bu Ģekilde ağacın tekrar verim çağına dönmesi sağlanmıĢ olur.
GençleĢtirme budaması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır:





Ağacın mevcut durumu: ĠhtiyarlamıĢ ve kurumaya yüz tutmuĢ ağaçlarda
gençleĢtirme budamasına baĢvurulmaz çünkü bunlar yapılan bu ağır budamayı
kaldıramaz ve kurur.
Ağaç türünün tepkisi: GençleĢtirme budamasına ağaç türlerinin vereceği tepki
de önemlidir. Bazı ağaç türleri yapılan ağır budamalara karĢı dayanıklıdır,
yapılan kesimlere karĢı olumlu tepkiler verir bazıları ise gençleĢtirme
budamasına karĢı olumlu tepki vermez.
Bölgenin iklim ve toprak koĢulları: Sıcak ve kurak iklimlerde bulunan meyve
ağaçlarının gençleĢtirme budamasına daha az dayandığı gözlemlenecektir. Bitki
besin maddelerince zengin ve beslenme koĢulları düzgün olan topraklarda
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yetiĢen meyve ağaçları, fakir topraklarda yetiĢenlere göre sert budamalara daha
dayanıklıdır.
Kalın yaĢlı dalların kesimi: Öncelikle alttan ve daha sonra da üstten, alttaki
kesiğin biraz ilerisinden yapılan kesimlerde gövde kabuk kavlamaları önlenmiĢ
ve dallar düzgün kesilmiĢ olur.

2.6.3.1. Yaprağını Dökmeyen Ağaçlarda GençleĢtirme Budaması
Her dem yeĢil bitkiler büyüme mevsimi içinde istikrarlı bir Ģekilde ve yavaĢ yavaĢ
büyür. Bu tip çalılar, ilkbahardan yaz ortasına kadar ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ve
dilendiği kadar budanabilir. Yalnız sonbaharda budamadan kaçınmak gerekir. Yoksa iyi
geliĢmemiĢ zayıf sürgünlerle kıĢa girmek zorunda kalır.
Ağacı dıĢından budamak, dıĢ kısmında yoğun ve sıkı bir dallanma sağlarsa da bitkinin
iç kısımlarını çıplak bırakır. Daha doğal ve kendi biçimine uygun bir görüntü için uygun bir
makasla çalının iç kısmına girilerek uzun dallar kesilir. Kalın dalların ise uç kısımları alınır.
Çam, ladin ve göknar gibi bazı her dem yeĢil cinsler ilkbaharda belirgin bir geliĢme
kaydeder. Yeni geliĢen ağaçlar uzun, simetrik bir mum Ģeklinde büyür. Bu türlerde ilkbahar
baĢında yapılacak hafif bir kırpma ile daha sık bir büyüme elde edilir.
2.6.3.2. Yaprağını Döken Ağaçlarda GençleĢtirme Budaması
Yaprağını döken ağaçlarda gençleĢtirme budamasında amaç, ağacın henüz canlı olan
kısımlarının geliĢmesini elveriĢli hâle getirerek yaĢamın devamını sağlamaktır. Bu amacı
sağlama için ölmüĢ ve zayıflamıĢ kısımlar uzaklaĢtırılır, sürgünler ayıklanır.
2.6.3.3. Çalımsı Süs Bitkilerinde GençleĢtirme Budaması
YaĢlanan ve olması gereken biçimden uzaklaĢan çalılarda tüm gövdeler kök boğazının
5-10 cm üstünden bir defada kesilir. Böylece yaĢlanmıĢ bir çalı yepyeni sürgünlerle genç ve
canlı bir geliĢime dönüĢtürülür. GençleĢtirme budamaları bir çalının ömrü boyunca en fazla
2-3 defa uygulanmalıdır. Daha yaĢlı çalılar sökülerek yeni dikimler yapılmalıdır.
GençleĢtirme budamasından önce kurumuĢ, sık ve birbiri üzerine binmiĢ dallar
çıkartılır. Geri kalan dallarda da kısa budamalar yapılarak ağacın tacı küçültülür ve yeniden
kuvvetli sürgünler oluĢturulur. OluĢan obur dallardan yeni taç meydana getirmek için uygun
dallar bırakılır ve diğerleri çıkartılır. Bu budamadan sonra ağaç zayıflayacağı için bakım
iĢlemlerine azami özen gösterilir ve gübrelemeye dikkat edilir.
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ġekil 2.9: GençleĢtirme budaması

GençleĢtirme budaması yapılacak ağaçlarda kesilecek dalların hepsi aynı yıl içinde
kesilip çıkartılmaz. Yapılacak bir plan dâhilinde bu kesimler birkaç yıl içinde tamamlanır.
Böylece ağacın yaĢam Ģansı ve aĢırı dal oluĢumu engellenmiĢ olur.
Genellikle yaĢlı ağaçlar, yapılan gençleĢtirme budaması ile tekrar kullanılabilir hâle
getirilebilir.
Budamada ağacın yüksekliğine karar vermelidir. Uygun bir bodur anaç 1,8-3 m, yarı
bodur anaç 3-4,8 m, standart bir ağaç ise 4,8-6 m yüksekliğinde olmalıdır. Uzun yıllar
budanmayan ağaçları bir yılda bu değerlere taĢımak sıkıntı yaratacaktır. Yapılacak kesimler
1/3 oranında olmalıdır. Daha fazla olması, aĢırı güneĢ yanıklıklarına ve çok fazla dal
oluĢumuna yol açılacaktır. Kısaltma iĢlemi 3 yıl içerisinde tamamlanır ve her yıl 1/3 oranı
izlenir. Örneğin 7 m boyunda olan bir ağacı, 4 m yüksekliğe indirmek için her yıl 1 m
kısaltma yapılır ve 3 yıl içinde budama bitirilir.
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Resim 2.18: Yapılacak sert kesimler sonrası oluĢan obur dallar

Ġlk ağır kesimden sonra ağaca azotlu gübre verilmemelidir. Ağaç altındaki kök sistemi
yeterince su, besin maddesi sağlamadan ve tüm ağaç yüzeyi için besin depolamadan önce
azot uygulaması yapılmamalıdır.
Birinci kıĢ budamasından sonra yaz ayları boyunca ağaç üzerinde geliĢen obur dallar
kaldırılır. Obur dallar, budanan kısımların etrafında ve geliĢen ve hızlı büyüyen sürgünlerdir.
Dönem boyunca bu sürgünlerin koparılmasına devam edilir.
GençleĢtirme budamasında çok sayıda küçük kesim yerine sıklaĢmıĢ ve uygunsuz olan
büyük dalların bazıları kesilerek ağacın iç kısmı açılır ve ağaca yeni Ģekil kazandırılmıĢ olur.
Ağacın boyunu kısaltmak ve üst kısımlarda açıklıklar meydana getirmek için ana dallar
üzerinde birkaç dalın çıkarılması yeterli olabilir.

2.7.Budama Artıklarının Yok Edilmesi
Budama sonunda çıkan budama artıkları ve kuru bitki parçaları, hastalıkların en iyi
barınak yeridir. Bitkilerin kalitesine ve süs görüntüsüne zarar veren hastalık ve zararlıların
çoğalmaması için bu artıklar yakılmalı, alandan uzaklaĢtırılmalı ve derine sürülerek
gömülmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Süs bitkilerinde uygun dönemde, uygun sistemde ve süs bitkilerinin tür ve çeĢidine
göre budama yapabilmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

 Budama zamanını tespit ediniz.

 Budama alet ve ekipmanlarının
bakım ve dezenfeksiyonlarını
yaparak, kullanıma hazır hâle
getiriniz.

 Budama sırasında prensiplere
uyunuz.

 Budama tekniklerini uygulayınız.

 Budama artıklarını yok ediniz.

Öneriler
 Süs bitkisi türlerine göre değiĢen budama
zamanlarına dikkat ediniz.
 Bölgenizde süs bitkilerinin ne zaman
budandıklarını öğreniniz.
 Bitkilerde su yürüme zamanına dikkat ediniz.
 Güvenlik önlemlerine uyunuz.
 Yapacağınız budamaya uygun alet ve
malzeme temin ediniz.
 Budama aletlerinin keskin olmasına dikkat
ediniz.
 Budama aletlerini dezenfekte etmeden diğer
bitkilerde kullanmayınız.
 Budanacak olan bitkiyi toplu olarak
inceleyiniz.
 Taç oluĢumunun doğru olmasına dikkat
ediniz.
 Eğme bükme iĢlemini hangi yöntemle
yapacağınıza karar veriniz.
 Kesim sırasında gövdeyi yaralamayınız.
 Kesim sırasında tırnak bırakmayınız.
 Kestiğiniz kalın dallara aĢı macunu sürünüz.
 Budama yapılacak ağaçları belirleyiniz.
 Budamayı ne amaçla yapacağınıza karar
veriniz.
 Budama yapılacak zamanı belirleyiniz.
 Her bitkiyi ayrı ayrı değerlendiriniz.
 Ağaçlara verilecek Ģekli belirleyiniz.
 Gerekli dallarda eğme, bükme iĢlemi yapınız.
 Gerekli dallarda açıları ayarlayınız.
 Budama aletlerini dezenfekte ediniz.
 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.
 Budama artıklarını düzenli olarak toplayınız.
 Artıkları araziden uzaklaĢtırınız.
 Budama artıklarını yakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Süs bitkilerinde budamanın amaçlarından biri de..……..dengeyi kısa zamanda
oluĢturmak ve korumaktır.

2.

Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi …………….dur.

3.

Çapları…………….‟ye kadar olan dalların budanmasında budama makası kullanılır.

4.

Süs bitkilerinde kesim noktaları ………. olmadan ve ………… bırakılmadan kesim
yapılmalıdır.

5.

KıĢ döneminde yaprağını döken çok yıllık otsu türler, yaprak dökümü sonrasında
gövdelerinden kesilir ve …………..yerlerde gövdeleri malç ile örtülür.

6.

Ġç mekân süs bitkilerini bodurlaĢtırmak ve alt kısımlardan baĢlayarak dallanmalarını
sağlamak için …………….gereklidir.

7.

Güllerde budama iĢlemi verimsiz, yaĢlı, hasta, kuru, zarar görmüĢ dalların çıkartılması
ile ………….verilmesinden ibarettir.

8.

Güllerin sert budamasında, bitkide ………… cm uzunluğunda ………….. sürgün
bırakılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Süs bitkilerinde tekniğine uygun topiari sanatını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Bölgenizde topiari sanatının en çok uygulandığı bitkileri araĢtırınız.
Bölgenizde en çok kullanılan topiari Ģekillerini araĢtırınız.
Topiari sanatının uygulama tekniklerini araĢtırınız.
Bölgenizde yaĢayan insanların topiari sanatı hakkındaki görüĢlerini araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. SÜS BĠTKĠLERĠNDE TOPĠARĠ
Topiari (bitki budama sanatı), boyları budama iĢlemi ile kısaltılmıĢ ya da doğal
yapıları bodur olan çalılardan heykel yaratma sanatına verilen addır.

3.1. Topiari Sanatının Tanımı
Topiari sözcüğü Latincedeki “süsleme amaçlı olarak çevreyi düzenleyen bahçıvan”
anlamındaki “Topiarius”tan gelir.
Topiari; ağaçların, çalıların ve bodur bitkilerin doğal büyümelerine budama ile
müdahale ederek estetik ve sanat anlayıĢıyla formal ya da informal olarak dekoratif Ģekiller
vermek amacıyla istenilen form, Ģekil ve obje hâline getirilmelerine yani bitkiden heykel,
küre, küp, obeliks Ģekiller oluĢturma sanatına topiari denir.

Resim 3.1: Topiari uygulanmıĢ bitkiler
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3.2. Topiari Sanatının Önemi
Romalılar ilk dönemlerinde belki de Musevilerin ya da Yunanlıların etkisi altında
kalarak çalılardan oluĢan çitlerini süslü Ģekiller vererek budamıĢlardır. 1000‟li yılların
baĢında Ġtalya, Roma Ġmparatorluğu'ndan ayrı durumdayken de Ġtalya‟daki keĢiĢler bitki
budama sanatını sürdürmüĢlerdir. Bu sanat buradan Ġngiltere‟ye, Fransa‟ya ve tüm
Avrupa‟ya yayılmıĢ, Rönesans Dönemi‟nde doruk noktasına ulaĢmıĢtır.
Topiari, bu güne kadar geliĢerek günümüze ulaĢmıĢtır. Fransa, Hollanda ve
çoğunlukla da Ġngiltere topiari sanatına oldukça düĢkündür.

3.3. Topiari Sanatına Uygun Bitkiler
Topiari sanatında kullanılan bitkilerin özellikleri Ģunlardır:






Hızla büyüyen ve son hâlinde oldukça dayanıklı hâle gelebilecek bitki
seçilmelidir.
Bitkiye genellikle gençken Ģekil vermeye baĢlanmalıdır.
KıĢın yapraklarını dökmeyen küçük yapraklı ya da iğne yapraklı dal ve yaprak
aralıkları sıklığı fazla olan türler seçilmelidir.
YavaĢ geliĢen, bitiĢik tarzda veya kolonlar hâlinde ve yukarı doğru sivrilerek
büyümeye eğilimli olan, sürekli budamaya dayanıklı olan bitkiler daha uygun
olacaktır.
Topiari bitkisiyle ilgilenilmezse Ģeklin üzeri yeniden filizlenir ve verilen Ģekli
bozar. Bu dallar tüm bitkinin büyümesine katkıda bulunur ve geliĢen gövdeyi
kalınlaĢtırır.

ġimĢir, defne, ateĢ dikeni, meĢe, akdiken, çobanpüskülü, mersin, porsuk, serviler,
kurtbağrı, mazı, gürgen, biberiye gibi bitkilere topiari sanatı uygulanmaktadır.

Resim 3.2: Topiari sanatı

3.4. Topiari Sanatının UygulanıĢ ġekilleri
Bitki budama sanatında serbest Ģekilli budama, yavaĢ yetiĢen çalılarla yapılan budama
ve daha da hızlı yetiĢen sfagnum ile yapılan budama olmak üzere üç tip budama Ģekli vardır.
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3.4.1. Serbest ġekilli Budama
En eski budama tipidir. Serbestçe yayılmıĢ çalılara ve ağaçlara, budanarak ve
yaprakları makaslanarak özel Ģekiller verilir. Bu türde budama küre, kare ya da dikdörtgen
gibi geometrik Ģekillerde en iyi sonucu verir. KarmaĢık Ģekiller için pek uygun değildir.
Standardı oluĢturan tek Ģey budanmak üzere önceden seçilmiĢ bir bitki gövdesidir.

3.4.2. Çalılarla Yapılan Budamalar
Çapı 10 cm‟yi aĢmayacak Ģekilde özenle tasarlanmıĢ bir çerçeve gerekir. Bu tarz
budama küre, kare ya da dikdörtgen gibi geometrik Ģekillerde en iyi sonucu verir. KarmaĢık
Ģekiller için pek uygun değildir. Çalı kullanımı, budanmıĢ Ģeklin büyüdükçe sıkıĢmasını ve
etrafını kuĢatmasını engeller. En iyi sonuç, göreceli olarak daha hızlı büyüyen, makasa gelen
ve sürekli yeĢil kalan çalılardan alınır. Çalılar, çerçevenin toprakla temas ettiği her noktaya
dikilebilir. Dikim iĢleminden sonra çerçeve onların üzerine doğru konumlandırılır. Bitkiler,
düzenli olarak gübrelenir ve sulanır. Çalılar, çerçeveyi doldurmak için budanır, bağlanır ve
yaprakları makaslanır. Çalılarla yapılan iĢlemin tamamlanması 3 ile 10 yıl alır. Olgun hâle
geldiğinde orijinal Ģeklin koruması için makaslama iĢlemleri sürekli tekrarlanmalıdır.

3.4.3. Sfagnumla Yapılan Budama
Bu yöntemde bir Ģeklin oluĢturulması 3 aydan kısa sürebilir. Budama Ģeklinin
yüzeyini oluĢturmak için galvaniz kaplı, birbirleriyle iç içe geçmiĢ altıgen zincirlerden
oluĢan tel çerçeve uygulanır. Bu çerçeve mevcut değilse doldurulmak üzere bir açıklık
yaratılır. Dikim malzemesi olarak sfagnum kullanılır ve çerçeve istenen Ģekil verilmek üzere
sıkıca doldurulur. Büyük çerçeveler için 7,5 cm‟lik yosun tabakası oluĢturulmalıdır.

Resim 3.3: Tel ile yapılan topiari
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3.5. Topiari Sanatının UygulanıĢı
Bitkilere verilen bu Ģekiller genel olarak dört ana grupta toplanmaktadır.


Mimari Elemanlar Olarak Budayarak ġekil Verme :Klasik Ģekillerin ve
yüksek ölçeklerin kullanımı, bakıĢları yukarı doğru çekmekte ve yerin etkisini
yitirmesiyle sağlanan bir boĢluk duygusu uyandırmakta etkilidir.



Hayvan Figürleri, SavaĢ Sahneleri vb. Kompozisyonlar OluĢturacak
ġekilde Budayarak ġekil Verme : Ayıcıklar, yunuslar, filler ve arabalarla Ģirin
ve sıra dıĢı bir atmosfer sağlanabilir.



Sınırlandırıcı Eleman Olarak Budayarak ġekil Verme : Küreler veya
piramitler gibi daha alçak Ģekiller, çiçekliklerin ya da yürüyüĢ yollarının
bitiminde yer alan çarpıcı noktalar, sade ve güzel görünen çitler oluĢturabilir.
Piramitler ayrıca çevresinde yer alan nesnelere açı ve yükseklik kazandırır.



Bordur OluĢturacak ġekilde Budayarak ġekil Verme : Çiçek tarhlarının
çevresinde veya sert zeminlerin kenarında sınırlayıcı olarak yapılan budama
çalıĢmalarıdır.

Resim 3.4: Topiari sanatı

Modern bitki budama sanatında, bazen budama iĢlemlerini kontrol edebilmek için
Ģekil verilmiĢ telden kafesler kullanılabilir. Ancak geleneksel budama sanatı, sabırlı olmaya
ve elle yapılacak olan sürekli düzeltmelere dayanır. Kafesi örtmek üzere küçük yapraklı
sarmaĢıklar kullanılabilir ve birkaç ayda istenen Ģekil sağlanabilir.
Tüm portatif bitki budama biçimleri, bitkilerin bir çerçeveyi örtmesi sağlanarak
yapılır. Bu çerçeve genelde bir hayvanın metalden olan iskeleti ya da bitki gövdesi üzerinde
geometrik bir Ģekil olabilir. Bunun yanı sıra istenilen her Ģekil de kullanılabilir. Çerçeve,
temel Ģekli oluĢturur. Ayrıca dikim ve yetiĢtirme aĢamalarında bitkiye çeĢitli detaylar da
ilave edilir.
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Resim 3.5: Topiari uygulanmıĢ bitkiler

Çerçeve iki Ģekilde kullanılabilir. Ġlkinde iskelet, istenen Ģekli ve bitki büyüme
ortamını sağlamak üzere yosun ve çömlek malzemesi ile doldurulur. Diğerinde çerçeve boĢ
bir kafes Ģeklindedir ve yanı baĢında bulunan saksıya sarılıcı bir bitki dikilerek kafesi düzgün
Ģekilde sarması sağlanır.
Daha büyük çerçevelerin pek çoğu yeĢil yosunla doldurulmakta ve süs amaçlı olarak
kullanılan sarmaĢığın ya da diğer türde sarılıcı bitkilerin yüzeyi kaplaması sağlanmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Süs bitkilerinde tekniğine uygun topiari sanatını gerçekleĢtirebilmek için aĢağıda
verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

 Topiari sanatına uygun bitkileri
tespit ediniz.




 Budama alet ve ekipmanlarının
bakım ve dezenfeksiyonlarını
yaparak onları kullanıma hazır hâle
getiriniz.









 Uygulama sırasında prensiplere
uyunuz.










 Topiari tekniklerini uygulayınız.







Öneriler
Peyzajda kullanacağınız Ģekle uygun bitkiler
seçiniz.
Bölgenizde topiari sanatının en çok
uygulandığı bitkileri araĢtırınız.
Bitkilerin iklim ve toprak isteklerine dikkat
ediniz.
Güvenlik önlemlerine uyunuz.
Yapacağınız budamaya uygun alet ve
malzeme temin ediniz.
Budama aletlerinin keskin olmasına dikkat
ediniz.
Budama aletlerini dezenfekte etmeden diğer
bitkilerde kullanmayınız.
Budanacak olan bitkiyi toplu olarak
inceleyiniz.
Kesilecek dal seçiminin uygulanacak topiari
Ģekline uygun olmasına dikkat ediniz.
Taç oluĢumunun doğru olmasına dikkat
ediniz.
Dalların geliĢim durumlarını iyi
gözlemleyiniz.
Eğme bükme iĢlemini hangi yöntemle
yapacağınıza karar veriniz.
Kesim sırasında gövdeyi yaralamayınız.
Kestiğiniz kalın dallarla aĢı macunu sürünüz.
Budama aletlerini dezenfekte etmeden diğer
bitkilerde kullanmayınız.
Bölgenizde en çok kullanılan topiari
Ģekillerini araĢtırınız.
Topiari sanatına uygun bitkiler yetiĢtiriniz.
Topiariyi ne amaçla yapacağınıza karar
veriniz.
Topiari yapılacak zamanı belirleyiniz.
Ağaçların geliĢim kuvvetlerini inceleyiniz.
Gerekli dallarda eğme, bükme iĢlemi yapınız.
Kesilecek dalları belirleyiniz.
Yapacağınız budamaya uygun alet ve
malzeme temin ediniz.
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 Budama artıklarını yok ediniz.






Budama aletlerini dezenfekte ediniz.
Budama artıklarını düzenli olarak toplayınız.
Artıkları araziden uzaklaĢtırınız.
Budama artıklarını yakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

………………….., boyları budama iĢlemi ile kısaltılmıĢ ya da doğal yapıları bodur
olan çalılardan heykel yaratma sanatına verilen addır.

2.

Topiari sanatında
seçilmelidir.

3.

Serbest Ģekilli budama, ……………………Ģekiller için pek uygun değildir.

4.

Çalılar ile yapılan budama, küre, kare ya da dikdörtgen gibi ……………Ģekillerde en
iyi sonucu verir.

5.

Topiari bitkisiyle ilgilenilmezse Ģeklin üzeri yeniden ………….. ve verilen ………
bozar.

6.

Topiari sanatında bitkiye genellikle …………..Ģekil vermeye baĢlanmalıdır.

7.

Sfagnum ile yapılan budamada bir Ģeklin oluĢturulması ………….kısa sürebilir.

8.

Modern bitki budama sanatında bazen budama iĢlemlerini kontrol edebilmek için Ģekil
verilmiĢ ……………..kullanılabilir.

kıĢın

yapraklarını

dökmeyen

……………….bitki

türleri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Süs bitkilerinde tekniğine uygun bonzai sanatını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Bölgenizde bonzai sanatının en çok uygulandığı bitkileri araĢtırınız.
Bölgenizde en çok kullanılan bonzai Ģekillerini araĢtırınız.
Bonzai sanatının uygulama tekniklerini araĢtırınız.
Bölgenizde yaĢayan insanların bonzai sanatı hakkındaki görüĢlerini araĢtırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. SÜS BĠTKĠLERĠNDE BONZAĠ SANATI
Bonzai, “tabak içine dikilen bitki” demektir. Bir bonzai ağacı, tabağı ve toprağıyla
birlikte “Yeryüzü ve Cennet”in aynı saksıdaki birlikteliğini temsil eder. Küçük bir saksının
içindeki az bir toprak parçasının bile kendi baĢına bir tabiat yaratabileceğinin, bu ruha ve
güce sahip olduğunun ifadesidir.

4.1. Bonzai Sanatının Tanımı
Bonzai, bir kap içinde büyüyen bodur ağaç ya da bitki olup bitkileri özel saksılarda,
özel tekniklerle budayarak Ģekillendirme, bodurlaĢtırarak büyütme ve estetik bir görüntü
kazandırma sanatıdır.

Resim 4.1: Bonzai ağacı
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4.2.Bonzai Sanatının Önemi
Ağaç her zaman saksı ya da tabağın merkezine yakın yerleĢtirilir. Bu sadece görsel bir
simetri için değil, bonzai kültürünün felsefesini tamamlamak için gereklidir.
Bir saksı veya tepside yetiĢtirilen bitki olmakla birlikte bonzai doğrudan doğruya
doğayı yansıtmaktadır. Bonzai sanatçısının amacı da bizi doğada bulunan yaĢlı bir ağacın
minyatürüne baktığımıza inandırmaktır.
Bonzai, ağaçların yaĢamasını ve yaĢayan ağaçlara duyulan saygıyı konu alan bir
sanattır. Geleneklere göre bonzai yetiĢtirmek için asıl olarak üç elemanın gerekli olduğu
söylenir. Bunlar; ġin, Zen, Bi yani gerçek, iyilik, güzelliktir.

4.2.1. Bonzai Hakkında Genel Bilgiler









Bonzailer, minyatür olmalarına rağmen her yerde rastlanabilen sıradan ağaçlar
olup genetik olarak çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları yoktur.
Doğadaki büyüklüğüne bakılmaksızın herhangi bir ağaç veya bitki türünden
bonzai yapılabilir.
Bonzai bitkisi üretimi normal ağaçlar ile aynıdır. Tohum veya çelik uygun
ortamda köklendirilerek küçük bir saksı ya da tepsiye dikilir. Üretiminde
herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde kullanılmaz. Bonzai de kullanılan
bitkinin genetiği değiĢtirilmemektedir.
Özenle seçilen fidan veya ağaç dalları ve kökleri düzenli aralıklarla, belli
tekniklerle budanarak ve ilgiyle yetiĢtirilerek ağaç, yaĢ ve görüntü olarak geliĢir
ancak büyümez.
Bitkiye boyları 5 cm ile 120 cm arasında değiĢen minyatür ağaç görünümü
kazandırılır.
Bonzai yetiĢtirmek oldukça zor bir uğraĢtır. Sadece temel konularda
uzmanlaĢmak 5 ile 10 yıl alabilir.
Ġyi bakılan bir bonzai istenilen forma ulaĢtıktan sonra sahibinin bakımı ile
yıllarca hatta yüzyıllarca yaĢayabilir ve nesilden nesle aktarılabilir. Japonya‟da
bugün bin yıl öncesinden kalma bonzai örnekleri olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle bonzai için “BitmemiĢ Sanat Eseri” deyimini kullanabiliriz.

Resim 4.2: Bir bonzai bahçesi örneği
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4.2.2. Bonzainin Tarihçesi
ÇeĢitli kültürlerde tarihsel kökleri olan bonzai çalıĢmaları ilk olarak Çin‟de ortaya
çıkmıĢtır. MÖ 206-MS 220 yılları arasında Çin hanedanlığının ilk yıllarına kadar dayanır.
Bonzainin Japonya‟ya gelmesi ise dıĢ kültür etkilerinin en hareketli olduğu dönemlerden biri
olan Kamakura Dönemi‟ne (1183-1333) rastlamaktadır. Japonlar, bonzainin sanat formunu
geliĢtirerek modern bonzainin referans noktasını oluĢturmuĢlardır.
Hâlen Tokyo‟nun 30 km kuzeyindeki Bonzai köyündeki yetiĢtiriciler elli yılı aĢkın bir
süredir bu sanatın en güzel örneklerini vermektedir. Bu köyde kurulmuĢ olan yetiĢtirme
merkezlerinde bonzai sanatının çeĢitli örnekleri sergilenmektedir.

4.3.Bonzai Sanatına Uygun Bitkiler
Bonzaide ana malzeme olarak yaĢayan bitkiler ve ağaçlar kullanılır. Bonzai bitkisi
seçilirken ve yetiĢtirilirken dikkat edilmesi gereken hususları kısaca Ģöyle sıralayabiliriz:




Bitki doğal görünmeli, bir çalıdan çok ağaca benzemeli, çekiciliğini ve
güzelliğini dört mevsim koruyabilmelidir.
Yaprakları sık fakat küçük olup çekici bir güzelliğe sahip olmalı, meyveli ve
çiçekli türlerde görsel güzellik ön planda olmalıdır.
Genetik olarak uzun ömürlü dayanıklı ve saksıda yetiĢtirilmeye uygun olmalı,
özel koruyucu önlemlerin alınmasına gerek duyulmamalıdır.

Bonzaide kullanılan ağaçlar arasında ĢimĢir, huĢ, muĢmula, söğüt, taflan, ardıç,
çamlar, ladin, göknar, akasya, akçaağaç, mabet ağacı, sığla, çınar, akdiken, cüce nar
sayılabilir.

4.4.Bonzai Sanatının UygulanıĢ ġekilleri
Bonzailer; gövde Ģekillerine, gövde sayısına, köklerin Ģekline, dallarının Ģekline ve
düzenleme Ģekline göre sınıflandırlabilir.

4.4.1. Gövde ġekline Göre Sınıflandırma


Formal upright (chokkan): GörünüĢü piramidal bir yapıdadır. Ağacın düz
yukarı doğru uzanan bir gövdesi vardır. Kökler tabanda her yöne dağılır
Ģekildedir. Kökten yukarı çıkıldıkça incelen bir gövde yapısı vardır. Dallar sağ
sol ön ve arkadan bakıldığında simetrik olmalıdır.



Ġnformal upright (moyogi): Ağaç kavisli ve yukarıya doğru bir (S) formu
çizerek yükselir. Gövde hafif yana yatık olabilir. Dallar yere paralel, zirve
mutlaka tabanın üstünde olmalıdır.

55



Slanting (shakan): Bu formda ağaç bir tarafa 45º açı yaparak yatar. Ağacın
yattığı tarafın tersinde bulunan dal sanki ağacı dengeliyormuĢ gibi görünür.
Kökler ters tarafta daha belirgindir. Ağacın yere eğik görünümüne rağmen
dallar yere paraleldir.

Resim 4.3: Juniperus chinensis

Resim 4.4: Cedrus deodora

Resim 4.5: Pinus thunbergii



Coiled (bankan) stili: Bu stilde gövde aĢırı derecede kıvrımlıdır. Bazı
durumlarda gövde kendine sarılırcasına kıvrılmıĢtır.



Cascade (kengai)-Semi cascade (han-kengai): Bonzaide en zor formdur.
Gövde bükümlü olarak saksıdan aĢağı veya yana doğru büyümelidir. Dallar
aĢağı doğru saksıyı geçerlerse cascade stilidir. Saksıyı geçmez de yana doğru
büyürse semi cascade stildir. Amaç bitkiye bir Ģelale görünümü vermektir.
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Literati (bunjingi), kuğu stili: Bu formda ağacın tüm dalları düzensiz bir
biçimde ağacın en üst kısmında toplanmıĢtır. Uzun bir gövde yüksekliğine
sahiptir. Tarzı zarifliktir.

Resim 4.6: Pinus thunbergii

Resim 4.7: Cotoneaster sp. Semi-cascade stili Juniperus sp.

Resim 4.8: Cascade stili

Resim 4.9: Juniperus squamata

Resim 4.10: Pinus sp.
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Twisted (nejikan): Bütün gövde kıvrımlıdır. Kıvrımlar bitkinin doğası gereği
kendinden oluĢmaktadır.

4.4.2 Ağacın Gövde Sayısına Göre Sınıflama


Single-trunk (tankan) tek gövdeli: Ağacın yukarı doğru uzanan tek gövdesi
vardır. Ġlk dallar yanda yer alır.

Resim 4.11: Tek gövdeli

 Twin-trunk (sokan), çift gövdeli: Bu formda ağaç aynı gövdede fakat uzunlukları
birbirinden farklı iki ana gövdeye ayrılır. KarĢıdan bakıldığı zaman dallar arası açık
ve bir V harfini andırır.

Resim 4.12: Çift gövdeli

 Three-trunk (sankan), üç gövdeli: Aynı gövdede bu kez üç farklı gövde vardır. En
güçlü gövde ortada bulunur, diğer iki gövde onun yanında yer alır.

Resim 4.13: Üç gövdeli

 Five-trunk (gokan), beĢ gövdeli: Aynı gövdede bu kez beĢ farklı gövde vardır. En
güçlü gövde ortada bulunur, diğer iki gövde onun yanında yer alır.

58

Resim 4.14: BeĢ gövdeli

4.4.3. Köklerin ġekline Göre Sınıflama
 Exposed root (neagari): Bonzainin kökleri dıĢarıda büyümektedir. Çıplak kökler
bitkiyi sanki uzun yıllar çok zor koĢullarda kalmıĢ gibi gösterir.
 Sinuous (netsuranari): Çok sayıda daldan oluĢur ve bu dallar farklı köklerden
büyümüĢ gibi görünür fakat hepsi toprağın altındaki bir kökten büyümüĢtür.
 Raft (ıkadabuki), sal tarzı: Ġsmi sal (raft) gibi olmasından gelmektedir. Buradaki
dallar toprağa gömülmüĢ ana daldan çıkmıĢlardır.

Resim 4.16: Neagari

Resim 4.17: Netsuranari

Resim 4.18: Sal tarzı

4.4.4 Dalların ġekline Göre Sınıflama
 Broom (hokidachi), buket tarzı: Bir süpürge görünümüne sahiptir. Yukarı doğru
incelen bir gövde yapısı vardır. Diğer bonzailerden farkı, bu formun çok sayıda ve
kollara ayrılmıĢ saçaklı bir dal yapısı olmasıdır.

Resim 4.19: Buket tarzı

Resim 4.20: Rüzgâr stili
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Resim 4.21: Extended

 Wind-swept (fukinagashi), rüzgâr stili: Yana doğru yatık bir görünüme sahiptir.
Tek bir yönden sürekli esen bir rüzgâra karĢı maruz kalmıĢ bir görünüm oluĢturur.
Dallar aĢağıda uzun yukarı doğru çıkıldıkça kısalır. Genelde düzensiz bir dal yapısı
vardır.
 Extended (sashieda): Bir yana doğru büyümüĢ, kalın tek bir dalının olduğu, tek
gövdeli bir ağaçtır.

4.4.5. Düzenleme ġekline Göre Sınıflama
 Group planting (yose-ue): Sığ bir saksıya bir grup aynı tür bitkinin dikilmesiyle
oluĢturulur. Merkeze en yakın bitki, zirve özelliğinde olmalı ve diğerleri saksı
kenarına yaklaĢtıkça kısalmalıdır.

Resim 4.22: Group planting

 Mini doğa tarzı: Tabiattaki herhangi bir köĢeyi bitki, su, kaya, toprak, ot vs. gibi
doğal elemanların hepsini veya bir kısmını kullanarak düz bir yüzey veya sığ bir saksı
üzerinde minyatürleĢtirme sanatıdır.

Resim 4.23: Mini doğa tarzı

 Rock-grown (ıshitsuki): Ġki çeĢidi vardır. Birincisinde bitki doğrudan bir kaya
parçasının üstünde büyümektedir. Diğerinde ise kökler kayanın üzerinden uzanıp
toprağa yetiĢmektedir yani kökleri topraktadır.
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Resim 4.24: Rock-grown

4.5.Bonzai Sanatının UygulanıĢı
Bonzai sanatının uygulama aĢamaları aĢağıda anlatılmıĢtır.

4.5.1. Bitki Temininde Uygulanan Yöntemler


Tohumdan YetiĢtirme

Tohumdan çimlendirilen bir fidanın büyümesi ve kalınlaĢması için çok beklemek
gerektiği için yeni baĢlayanlara önerilmez. Bitki büyüyene kadar telleme, budama gibi
çalıĢmalar yapılamaz, sadece bakım gerekir.


Çelikleme

Herhangi bir ağaçtan köklendirmek üzere kalın bir dal parçası alınır. Bu yöntem gövde
kalınlığı ve büyüklüğü bakımından zaman kazandırsa da gövdeyi Ģekillendirme ve dalları
yapılandırma konusunda problem yaĢanabilir.


Havai Köklendirme

Bu teknikle kısa sürede çok yıllık bir bonzai oluĢturulabilir. Herhangi bir ağaç
üzerinde bonzaiye uygun kalın gövdeli, dallanmasını kısmen tamamlamıĢ, bodur bir ağaca
benzeyen dal, en az eni kadar geniĢlikteki dıĢ kabuğu alttaki odunsu yapıya zarar vermeden
bıçak yardımıyla yüzük Ģeklinde çizilip alınır. Ortaya çıkan beyaz odunsu bölgeye
köklendirme hormonu sürülür, çevresi torfla kaplanıp naylon bir poĢetle kapatılır ve ağaç
üzerinde köklendirme ile bonzai için uygun bitki elde edilebilir.


Yamadori

Kurak ya da kayalık alanda bulunan, baĢka bir ağacın gölgesinde kalıp geliĢemeyen
bitkileri saksıya aktararak elde edilen bir bonzaidir. Bitkinin yaĢama Ģansı az olduğu için
uzak durulması gereken bir yöntemdir.


Fidandan YetiĢtirme

Bu yöntemle hem tüm teknikleri kullanarak tecrübe kazanabilir hem de doğru seçilmiĢ
bir fidanla 3-5 yıl içinde güzel bir bonzai elde edilebilir.
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4.5.2. Bonzai Saksıları






Bonzaide bitki ve saksı uyumu çok önemlidir.
Büyük bitkilerde derin ve dikdörtgen saksılar kullanılmalıdır.
Renkli saksılar çiçek açan ve meyve veren bitkilerde kullanılmalı ve saksı rengi
çiçek rengiyle uyumlu olmalıdır.
Saksı geniĢliği ağaç uzunluğunun 2/3‟ü kadar olmalı, saksı derinliği bitki
çapıyla aynı olmalıdır.
Saksının Ģekli bitki ile uyumlu olmalı, sağa sola fazla eğimli olmayan bitkiler
için dikdörtgen saksılar; eğim hareketi fazla olan bitkiler için oval ya da
yuvarlak saksılar kullanılmalıdır.

Resim 4.25: Bonzai yapımında kullanılabilecek saksı tipleri

4.5.3 Bonzai Toprak KarıĢımı
Bonzai toprağı seçilirken çok dikkat edilmelidir. Toprak karıĢımları organik ve
inorganik olarak iki türe ayrılır. Ġkisinde de su tahliyesi için çakıl vb. maddeler bulunur.
Ancak içerikleri suyu tutan maddelerin özelliğinden ayrılırlar.
Organik topraklar; içeriğinde toprak / kum ve torf, peat, kompost bulunan su tutma
kapasitesi yüksek topraklardır.
Ġnorganik toprak karıĢımları ise bu tür maddeler içermez ve bunların yerine volkanik
lavlardan, piĢirilmiĢ kile kadar birçok türde özel olarak hazırlanmıĢ içeriklere sahiptir.
Akadama, seramis, turface, çakıl vb. maddelerden oluĢan su tutma kapasitesi daha düĢük
inorganik topraklardır.
Toprak, bitkinin pH değeri göz önüne alınarak hazırlanır. Toprak iyi arıĢtırılmalı,
katmanlar olmamalıdır. Toprak karıĢımının kalın kısmı kullanılmalı, ince toprak fazla
katılmamalıdır.
Bonzaide gübreleme gerekli olup üçlü (N,P,K,) gübre kullanılmalıdır.
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4.5.4. Bonzailerin Özellikleri
4.5.4.1. Bonzailerde Gövde ve Kök Özellikleri
Bonzailerde gövde ve kök özellikleri Ģunlardır:

Bitki yüksekliği, gövdenin en geniĢ yerinin 6 katı civarında olmalıdır.

Gövde yükseldikçe incelmeli ve bakana doğru biraz eğimli olmalıdır.

Gövde sanki yerde bitki tutan bir çapa gibi olmalıdır.

Gövdedeki kavisler bakana doğru ve çok yuvarlağımsı Ģekilde olmamalı, kendi
üstüne gelecek Ģekilde hareket etmemelidir.

Kökler tabanda yayılıyorlarmıĢ gibi görünmeli, bakanın gözüne çarpan Ģekilde
olmamalıdır.

Zirve bakana doğru hafif eğimli olmalıdır.

Yapılan aĢılar gövdeyle uyum göstermeli ya da mümkün olduğunca köklere
doğru yerleĢtirilmelidir.

Zirve kökten baĢlayan yönde bitmeli, gövde akıĢı sağlanmalıdır.

Düz (formal upright) ve kıvrımlı (informal upright) stilleri için bonzainin tepe
kısmı mutlaka kök seviyesinden yukarda olmalıdır.

Kıvrımlı (informal upright) stilde çok fazla “S” kavisi bakanı rahatsız edici
olmamalıdır.

Ağaç yükseldikçe kavisler birbirlerine daha yakın hâlde olmalıdır.

Ağacın yalnızca bir zirve noktası olmalıdır.

Çoklu gövdeli ağaçlarda gövdeler toprağa yakın bir yerden ayrılmalıdır.
4.5.4.2. Bonzailerde Dal Özellikleri
Bonzailerde dal özellikleri Ģunlardır:












Dallar birbirleriyle ya da gövdeyle kesiĢmemelidir.
Gövdeden bakana doğru çıkan dal olmamalı, ilk dal sağda (ya da solda), ikinci
dal solda (ya da sağda), üçüncü dal arkada olmalıdır.
Ġlk dal yüzeyden yaklaĢık olarak ağaç boyunun 1/3‟ü kadar yukarıda olmalı,
sonraki dallar kalan yüksekliğin 1/3‟ü kadar yukarıda olmalıdır.
Dallar gövdedeki eğimlerin dıĢ yüzünden ayrılmalıdır.
Dalların kalınlık ve boyları, gövde üzerindeki yüksekliğine göre azalmalı,
dalların çapları gövdeyle orantılı olmalıdır.
Dallar arasında yeterli boĢluk bulunmalı, dallar birbirlerine paralel
görünmemelidir.
Birinci ve ikinci dallar orta çizginin önüne doğru yerleĢtirilmelidir. Birinci,
ikinci ve üçüncü dallar arasındaki açı yaklaĢık olarak 120 derece olmalıdır.
Gövde üzerinde aynı hizada (tekerlek Ģeklinde ya da simetrik) dal olmamalıdır.
Dallar üzerindeki dalcıklar da aynı kurallarla yerleĢtirilmeli, yalnız aĢağı ya da
yukarı giden dal olmamalıdır.
Ağaca yaĢlı görüntüsü vermek için alt dallar aĢağıya doğru eğimli olmalıdır.
Ġkiz gövdeli ağaçlarda gövdeler arasında dal bulunmamalıdır.
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4.5.5. Bonzailerin Bakımı
Bonzaide uygulanan baĢlıca bakım iĢlemleri Ģunlardır:


Bonzailerde Sulama







Bonzailerde Budama






Ağaçların günlük bakımları ihmal edilmemeli, ortam nemli olmalıdır.
Bitki belli bir periyotta değil, ihtiyaç duydukça sulanmalı; her bitkiye ona
en uygun Ģekilde su verilmelidir. Bitkinin yapraklarına veya sadece
toprağa, sık veya nadiren, bitkinin isteğine göre pH değeri yüksek veya
düĢük su verilmelidir.
Her bitki en az iki defa sulanmalıdır, ilk defasında hafifçe ıslatılmalı
ikincisinde toprak iyice sulanmalıdır.
Sadece tropikal bitkiler kapalı ortamlarda yetiĢtirilmeli, diğer bitkiler
içeride yetiĢtirilse bile belli dönemlerde soğukta bırakılmalıdır.

ġekillendirme budaması: Bu budama, bitki gençken bitkinin ana dalını
belirlemek ve stil oluĢturmak amacıyla bir kez yapılır.
Bakım budaması: ġekillenen bitki üzerinde her yıl veya iki yılda bir
yapılır. Bitkinin sürgün oluĢturması ve yapraklarının küçülmesini sağlar.
Uç alma: Bitkiyi düzene sokmak için yeni çıkan sürgünlerde elle yapılan
bir budama Ģeklidir. Bir elle budanacak yerin hemen altından tutulur,
diğer elle uç sürgün koparılır. Bu yöntemle bitkinin dallanması
arttırılarak dallarda yeni dalcıkların oluĢması sağlanır. Bitkinin Ģeklini
korumak için düzenli olarak uç alma yapmak gerekir.

Bonzailerde Telleme

Bonzaiye Ģekil verme sürecinde gerekli olan iĢlemlerden biridir. Amacı bitkiyi istenen
Ģekle getirerek iyi bir gövde ile dal Ģekillendirmesi ve kontrolünü sağlamaktır.




Ağacın düz gövde ve dalları bakır ya da alüminyum tellerle, 45 derecelik
açılarla sarılarak istenen pozisyona getirilebilir. Bu baskı yardımıyla
ĢekillendirilmiĢ bölge geliĢim ve onarım gösterirken istenen hâli alır.
Genç dallar yatay veya aĢağı eğimli bir pozisyonda tellenerek dallara
olgun bir görünüm kazandırılabilir. Böylece bitkiye daha gerçekçi bir
görünüm verilebilir.
Teller ağacın üzerinde en fazla bir dönem bırakılır. Bakır tel kullanmak
kullanım kolaylığı açısından idealdir.
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Resim 4.26:Telleme çalıĢması



Bonzailerde yapraksızlaĢtırma: GeniĢ yapraklı ve yaprak döken bonzailerde,
her yıl yaz mevsiminde yapılan yaprakları azaltma tekniğidir.




Bu teknik bonzainin ikinci bir „yalancı bahar‟ yaĢamasını ve tekrar
yaprak üretmesini sağlar.
Yeni gelen yaprak boyutlarının ve saplarının küçülmesini sağlar.
Yaprak yoğunluklarının daha çok olmasını sağlar. Ayrıca enfes sonbahar
renkleri meydana getirir.

Resim 4.27: YapraksızlaĢtırma çalıĢması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Süs bitkilerinde tekniğine uygun bonzai sanatını uygulayabilmek için aĢağıda verilen
iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bölgenizde bonzai sanatının en çok
uygulandığı bitkileri araĢtırınız.
 Bonzai bitkilerin iklim ve toprak isteklerine
 Bonzai sanatına uygun bitkileri tespit
dikkat ediniz.
ediniz.
 Bonzai sanatı ile ilgili resim ve video
bulunuz.
 Bonzai sanatı ile ilgili web sayfalarını
inceleyiniz.
 Güvenlik önlemlerine uyunuz.
 Yapacağınız budamaya uygun alet ve
 Budama alet ve ekipmanlarının
malzeme temin ediniz.
bakım ve dezenfeksiyonlarını
 Budama aletlerinin keskin olmasına dikkat
yaparak onları kullanıma hazır hâle
ediniz.
getiriniz.
 Budama aletlerini dezenfekte etmeden diğer
bitkilerde kullanmayınız.
 Bonzai sanatı uygulanacak bitkiyi toplu
olarak inceleyiniz.
 Kesilecek dal seçiminin uygulanacak bonzai
 Uygulama sırasında prensiplere
Ģekline uygun olmasına dikkat ediniz.
uyunuz.
 Taç oluĢumunun doğru olmasına dikkat
ediniz.
 Kesim sırasında gövdeyi yaralamayınız.
 Bölgenizde en çok kullanılan bonzai
Ģekillerini araĢtırınız.
 Bonzai sanatına uygun bitkiler yetiĢtiriniz.
 Bonzaiyi ne amaçla yapacağınıza karar
 Bonzai sanatını uygulayınız.
veriniz.
 Bonzai yapılacak zamanı belirleyiniz.
 Ağaçların geliĢim kuvvetlerini inceleyiniz.
 Bonzai sanatında bitki boylarına dikkat ediniz
 Bonzai bitkilerinin bakımını ihmal etmeyiniz.
 Bitkilerin ısı, ıĢık ve havalandırma gibi
 ÇalıĢma ortamını kontrol ediniz.
yetiĢme ortamlarını sağlayınız.
 Bonzai sanatına uygun alet ve malzemeler
kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Bonzai, …………………………demektir.

2.

Bonzaide ana malzeme olarak yaĢayan …………. ve …………… kullanılır.

3.

Bonzaileri gövde Ģekillerine, ………… sayısına, ………….. Ģekline, ……….. Ģekline
ve düzenleme Ģekline göre sınıflandırabiliriz.

4.

Büyük bitkilerde ………….ve ……………. saksılar kullanılmalıdır.

5.

Saksı geniĢliği ağaç uzunluğunun ………….kadar olmalıdır.

6.

Bitki yüksekliği gövdenin …………… yerinin ……….. katı civarında olmalıdır.

7.

Ağaca yaĢlı görüntüsü vermek için …………aĢağıya doğru eğimli olmalıdır.

8.

Bonzailerde yapraksızlaĢtırma, bonzainin ikinci bir …………..yaĢamasını ve tekrar
yaprak üretmesini sağlar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Süs bitkilerinin kök, gövde, dal ve yaprak özellikleri ile ilgili farklılıkları ve süs
bitkilerinde budama ile ilgili temel prensipleri dikkate alarak süs bitkilerinde tekniğine
uygun topiari ve bonzai sanatının uygulanmasını yapınız.
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2.

Süs bitkilerinin kök ve gövde geliĢimini etkileyen faktörleri ve
geliĢimi etkileyen faktörleri kontrol ettiniz mi?
Yaprak farklılıklarını bilip yaprakları birbirinden ayırdınız mı?

3.

Budamayı zamanında yaptınız mı?

4.

Budama sırasında prensiplere uydunuz mu?

5.

Budama tekniklerini uyguladınız mı?

6.

Topiari sanatına uygun bitkileri seçtiniz mi?

7.

Uygulama sırasında prensiplere uydunuz mu?

8.

Topiari tekniklerini uyguladınız mı?

9.

Bonzai sanatına uygun bitkileri seçtiniz mi?

1.

Evet

Hayır

10. Uygulama sırasında prensiplere uydunuz mu?
11. Bonzai sanatını uyguladınız mı?
12. ÇalıĢma ortamını kontrol ettiniz mi?
13. Budama alet ve ekipmanlarının bakım ve dezenfeksiyonlarını
yaparak onları kullanıma hazır hâle getirdiniz mi?
14. Budama artıklarını yok ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Boyuna
Saçak Kök
Yumru
Gövde
IĢık ġiddeti
Oksin Hormonu
Koni, Sivri
Yaprak Ayası

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Fizyolojik
KıĢ Sonu
2,5 Cm
Derin, Tırnak
Soğuk Ġklimli
Budamak
Ġstenilen ġeklin
15- 25 Cm, Üç Dört

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Topiari
Herdem YeĢil
KarmaĢık
Geometrik
Filizlenir, ġekli
Gençken
3 Aydan
Telden Kafesler
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabak Ġçine Dikilen Bitki
Bitkiler Ve Ağaçlar
Gövde , Köklerin ,
Dallarının
Derin Ve Dikdörtgen
2/3’ü
En GeniĢ, 6
Alt Dallar
Yalancı Bahar
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