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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Süs Bitkileri Dalı 

MODÜLÜN ADI Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkiler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/14 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri tanıtıp, 

üretimi ile bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerilerini 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatüre uygun olarak sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin 

özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

2. Üretim kriterlerine göre sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin 

üretimini yapabileceksiniz. 

3. İklim, toprak ve tür özelliklerine göre sarılıcı ve 

tırmanıcı bitkilerin bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık arazi, sera, kapalı ortam 

Donanım: Bitki, harç, kasa, örtü malzemesi, su, 

aydınlatma sistemi, gölgeleme sistemi, termometre, 

higrometre, ilaç, gübre, ilaçlama makinesi, gübreleme 

ünitesi, kova, eldiven, maske, saksı, budama makası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

 

Bitkiler dünyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Dersin adından da anlaşılacağı gibi dış 

ortamlarda yaşayan ve dış çevreyi güzelleştirmekte kullanılan bitkiler, dış mekân bitkileridir. 

Ancak bitkiler dünyasında o kadar çok dış mekân bitkisi vardır ki bu bitkileri sınıflandırma 

yoluna gidilmiştir. Yapraklı ağaçlar, iğne yapraklı ağaçlar, ağaççık ve çalılar, sarılıcı-

tırmanıcılar ve yer örtücüleri bunlara örnek olarak verebiliriz. 

 

Bu bitkiler içinde yer alan sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler de çevremizde sıklıkla 

karşılaştığımız peyzaj unsurları arasında yer almaktadır. Sarmaşık ve tırmanıcı bitkiler, bina 

duvarlarını, ölü ağaç gövdelerini, pergolaları, parmaklıları, çitleri, bahçe kapılarını vb. göze 

hitap etmeyen her yeri kapatmak amacıyla kullanılabilir. 

 

Bazı sarılıcı türler yer örtücü olarak kullanılır. Aynı zamanda ağ örgü ya da 

parmaklıkların üstünde yeşil duvar oluşturmak, özellikle şehirlerde, çit için ibrelilerin ya da 

çalıların kullanımı için yeterli yer olmadığı durumlarda sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler tek 

seçenektir. Sarılıcı bitkilerin bazı tür ve varyeteleri ise çim yetiştirmenin imkânsız olduğu 

toprakları örtmek için örtücü bitki olarak da kullanılır. Sarmaşıklar ev duvarlarının 

sarılmasında da kullanılır. Bazı kimseler tarafından duvara zarar verdiği söylense de duvarın 

nemini aldığı için oldukça yararlıdır. Ancak köklerin büyümesini dikkate alıp, yağmur 

oluklarına ve çatılara yayılmasını engellemek için budanması gerekir. 

  

Bu modül de sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin özelliklerini, iklim ve toprak isteklerini, 

yetiştirme tekniklerini, bakım işlemlerini, türlerini ve peyzajda kullanım alanlarını 

öğreneceksiniz. Sonrasında öğrendiğiniz bu bilgileri pratikte uygulama imkânı 

bulabileceksiniz. İşte bu modül ile sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin özelliklerini öğrenip uygun 

alanlarda bunları rahatlıkla kullanabileceksiniz. Başarılı olmanız dileğiyle… 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Literatüre uygun olarak sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin özelliklerini 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini yapan işletmeleri geziniz. 

 Çevrenizde bulunan sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri inceleyiniz, isimlerini 

öğreniniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. SARILICI VE TIRMANICI BİTKİLERİN 

ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Tanım 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı türler, bitkisel tasarımlara farklı bir boyut ve ilgi çekici bir yüzey 

kazandıran bitkilerdir. Bu türler genellikle pergola, duvar, parmaklık, revak eşik ve tünel gibi 

yapıları süslemek, istenmeyen yüzeyleri ve cepheleri de kapatmak amacıyla kullanılan dikey 

yeşillendirme elemanlarıdır.   

 

Sarılıcı ve tırmanıcılar çevre düzenleme çalışmalarında tamamlayıcı rol üstlenirler. 

Balkon, kameriye, oturma grupları, ağaç altı düzenlemelerinde kullanılırlar. Yeşil ya da 

renkli türleriyle, kısa zamanda hazırlanarak birçok farklı alanda oldukça dekoratif şekilde 

kullanılabilirler. Her dem yeşil ya da yapraklarını döken cinsten olabilirler.  

 

1.2. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerin Sınıflandırması 
 

Sarılıcı bitkilerin çiçekli ve çiçeksiz oluşlarına göre; 

 

 Sarılıcı ve çiçekli olanlar 

 Sarılıcı ve çiçeksiz olanlar 

 

Sarılma mekanizmalarına göre;  

 

 Sarılıcı olup ince hava kökleriyle sarılanlar 

 Sarılıcı olup sert eğri dikenleriyle sarılanlar 

 Sarılıcı olup çengelli tüyleri ile sarılanlar 

 Sarılıcı olup sülükleri ile sarılanlar  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Sarılma ve tırmanma mekanizmaları bakımından ayrıca şu şekilde de 

sınıflandırılmaktadırlar. 

 

 Gövdeleri ve sürgünleri ile metal destek, gövde veya ahşap ya da  metal örgülü 

bir yüzeye helezoni olarak sarılan türler ( Wisteria sp.,Lonicerasp., 

Celastrussp.).  

 Bir duvar ya da gövdeye sarılan ve geliştirdikleri havai köklerle (Hederasp.) 

veya vantuzlarla (Ampelopsis sp.) yapışarak tırmanan türler.  

 Sarılmayan, ancak merdiven, pergola, revak ahşap ya da metal örgülü cephe 

gibi bir destek üzerinde dallarını yayarak gelişen türler (Örneğin; Rosasp, 

Jasminum sp.,)   

 

Bazı bitkiler güneş ışığından yeterince yararlanabilmek için çevresindeki ağaçların 

üzerine, duvarlara ya da çitlere tırmanır. Bunlar başka bitkilerin üzerinde yaşamakla birlikte 

asalak değildir; çünkü besinlerini kendileri üretip bu bitkileri yalnızca destek olarak 

kullanırlar. Ama aşırı geliştiklerinde destek bitkiyi havasız bırakıp ölmesine yol açabilirler. 

Sarılıcı bitkiler olarak da bilinen tırmanıcı bitkilere en çok tropik ve atropik bölgelerde 

rastlanır.  

 

Yalnızca en uzun boylu bitkilerin yaşayabildiği sık tropik ormanlarda bitkiler, 

özellikle de ağaçlar gelişebilmek, yani kalın çaplı büyük odunsu gövdeler oluşturabilmek ve 

uzayabilmek için uzun bir zaman dilimi boyunca çok büyük enerji harcarlar. Oysa tırmanıcı 

bitkiler çok daha kısa sürede ve daha az enerjiyle ürettikleri yumuşak dokulu ince gövdeleri 

sayesinde yukarılara tırmanıp ışığa kavuşurlar ve öbürlerine göre daha erken olgunlaşıp 

çiçeklenirler.  
 

Bu bitkiler tırmanabilmek için ya çeşitli organlar geliştirmiş ya da bu özelliğe uyum 

sağlayabilmek için yapısal değişime uğramışlardır. Tutunma kökleri ve dikenler hemen 

herkes bahçe duvarlarını örten, hatta ağaçlara süs olarak sardırılan parlak, derimsi yapraklı 

adi sarmaşıkları (Hedera) bilir. Bunlar uzun, esnek gövdeleri üzerinde geliştirdikleri ince 

hava kökleri (kökçük) yardımıyla ağaç kabuğunun ya da duvarların çatlak ve pürüzlü 

yüzeyine tutunarak tırmanır.  
 

Gülgiller familyasındaki bazı bitkilerin ise tırmanmaya yarayan kancalı dikenleri 

vardır. Örneğin, böğürtlen toplamaya kalkıştığınızda giysilerinize takılan ya da elinizi, 

kolunuzu çizerek canınızı yakan dikenler bitkinin gövdelere dizilmiş, tutunmaya yarayan 

organlarıdır. Ana yurdu Brezilya olan ve Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilen 

değerli süs bitkilerinden gelin duvağı (Bougainvilleaspectabilis) sert, eğri dikenleriyle 

tırmanır.  
 

Yoğurt otu ise gövde ve dallarındaki binlerce küçücük çengelli tüyden yararlanır. 

Bazı bitkiler "sülük" denen özel tutunma organları geliştirmiştir. Yaprak ya da sürgünlerin 

değişimi sonucu oluşan bu organlar destek bitkinin gövde ve dallarına dolanarak tırmanmayı 

sağlar. Örneğin; ıtırşahi (Lathyrusodoratus) bitkisinin sülükleri yaprakların dönüşmesiyle 

oluşmuştur, asmanınkiler (Vitisvinifera) ise başkalaşıma uğramış çiçek sürgünleridir.  
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Gene çarkıfelek (Passıflora) türleri de sülüklerin yardımıyla tırmanan bitkilerdendir. 

Bazen de ucunda, tutunmayı güçlendiren küçük yapışkan parçacıkların bulunduğu sülüklere 

rastlanır. Amerikan sarmaşığı bu tür sülükler taşıyan bitkilerden biridir. Orman asmaların da 

ise sarılma işlevini sülükler değil yaprak sapları üstlenmiştir. Sarılıcı gövdeler tırmanıcı 

bitkiler için en sağlam tutunma yolu desteklere kendi gövdeleri ile dolanmaktır. Örneğin, 

şerbetçi otu (Humuluslupulus), tarla sarmaşığı (Convolvulusarvensis), mor salkım 

(Wistariasinensis) ve hanımeli (Lonicera) bu biçimde tırmanan bitkilerdir.Önemli sarılıcı ve 

tırmanıcı bitkilerden bazıları şunlardır. 
 

1.3. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitki Türleri 
 

1.3.1. Amerikan Sarmaşığı (Amphelopsis) 
 

Amerikan sarmaşığı dünya üzerinde Doğu Asya ve Kuzey Amerika’da doğal olarak 

yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen türleri bulunmaktadır. Bu bitkinin yaklaşık 15 türü 

bulunmaktadır. Amerikan sarmaşığı 8–12 metre kadar boylanmaktadır. Yaz döneminde hızlı 

gelişen, güçlü ve tırmanıcı bitkilerdir. 

 

Yapraklar 10 cm boyunda, uzun saplı, bölmesiz veya üç yaprakçıktan oluşmaktadır. 

Yaprakçık oval üçgen şeklinde, kenarları kaba dişli, sivri uçlu ve her iki yüzü de parlak yeşil 

renklidir. Yapraklar sonbaharda parlak kırmızı veya portakal sarısı bir renk alır. 

 

Çiçekler salkım şeklinde ve sarımsı yeşil renklidir. Pek dikkat çekmeyen çiçekler 

mayıs-haziran aylarında açar. Meyveleri 6–8 cm çapında, küre biçiminde, üzümsü meyve 

şeklinde ve mavimsi siyah renktedir. Her meyve içinde 2 adet tohum bulunmaktadır. 

 

 
Resim 1.1: Amerikan sarmaşığının kızaran yaprakları ve tohumu 

 

Amerikan sarmaşığı duvarların, çit veya çardakların örtülmesinde kullanılmaktadır. 

Sonbaharda aldıkları parlak kırmızı veya portakal sarısı renkleri ile peyzaj alanlarının 

vazgeçilmez unsurlarından biridir. Renklenmeleri bol güneşli yerlerde daha etkilidir. 
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1.3.2. Orman Sarmaşığı(Hedera ) 
 

Araliceae familyasındandır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da doğal olarak yetişen 5 

türü vardır. Ülkemizde de doğal olarak yetişen türleri bulunur. Tırmanıcı ve yerde sürünücü 

bitkilerdir. Havai kökleri ile tırmanırlar. Sadece bir türü tırmanıcı değildir. Kışın yapraklarını 

dökmez. Bu özelliği ile havadaki zehirli gazları çeker. 

 

 
Resim 1.2: Orman sarmaşığı  

 

Her dem yeşil bitkilerdir. Yaprakları sarmal dizilmiş ve dilimlidir. Çiçekler küçük ve 

dikkat çekmez. Basit şemsiye şeklinde kurullar oluşturur. Salkımlar halinde bir araya 

gelmiştir. Meyveler küre biçiminde, 5-6 mm. boyunda, olgunlaşınca siyah renktedir. İçinde 

3-5 adet tohum bulunur. 

 

 
Resim 1.3: Orman sarmaşığının duvara sarılmış şekli 

 

Yaprakları genelde 5-10 cm. uzunluk ve genişlikte, parlak yeşil ve hafif tüylü 

yüzeylidir. 3-5 arası değişen loblar takoz şeklinde ve damarları soluk renklidir. Kırışık 

kenarlı, yelpaze ve kalp şekilli, yonca şekilli, üç renkli ve alacalı renklileri vardır. İlginç 

yapraklı ve karışık çeşitleri göz alıcı vurgu oluştururlar. 

 

Kent iklimine ve endüstriyel yörelere dayanıklıdır. Evlerin ve bahçelerin 

bezenmesinde ve hatta toprak yüzeyinin örtülmesinde kullanılır.  
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Resim 1.4: Hedera bitkisinin peyzajda kullanımı 

 

İç mekân ve kaplarda yetiştirilmeleri hâlinde aydınlık veya günde 12 saat 

ışıklandırılmış serin mekânlarda iyi gelişme gösterir. Duvarları sardırmak için duvar 

diplerine 50–100 cm aralıklarla dikilmeleri yeterlidir. Kaplara yeni dikilenler ilk altı ayda 

gübrelenmemelidir. 

 

 Orman sarmaşığının önemli türleri 

 

 Hederahelix ( adi orman sarmaşığı ) 

 

 
Resim 1.5: Hederahelix (yaprak, meyve ve çiçek yapısı) 

 

 Hederacanariensis:  

 

 
Resim 1.6: Hederacanariensis (genel görünüşü) 
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 Hederacolchica 

 

 
Resim 1.7: Hederacolchica 

 

1.3.3. Yasemin(Jasminum) 
 

Yasemin Asya, Avrupa ve Afrika’nın tropik ve subtropik bölgelerinde doğal olarak 

bulunmaktadır. Ülkemizde tüm sahil kesimlerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaklaşık 200 

kadar türü olan yaseminin bazı türleri yaz kış yeşil, bazı türleri ise sadece yazın yeşildir. 

Sarılıcı ve dik büyüyen formları bulunmaktadır. Dağınık ve seyrek bir habitüse sahiptir. 

 

 
Resim 1.8: Yasemin bitkisinin genel görünümü 

 

Dalları yeşil ve köşelidir. Yaprakları karşılıklı veya sarmal dizilişlidir. Yapraklar 

genellikle tüysüzdür. Bazı türlerde bir sapta tek yaprak bulunur. Yaprakların kenarları 

tamdır. Çiçekleri dal ucunda, küçük, yıldız şeklinde, beyaz pembe veya sarı renklidir. 

Türlere göre değişmekle beraber şubat ayı sonlarından sonbahara kadar devam eder. 

 

Yaseminler park ve bahçelerde duvar kenarlarını süsleme, parmaklık ve çardaklara 

sardırma amacıyla kullanılır. Çiçeklerinin rengi ve kokusundan dolayı süs bitkisi olarak 

yetiştirilen türleri de bulunmaktadır. Ayrıca aydınlık olması koşulu ile iç mekân bitkisi 

olarak da yetiştirilebilir. 
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 Yasemin(Jasminum) önemli türleri 

 

 Jasminumfruticans: 

 

 
Resim 1.9:Jasminumfruticansyaprakları ve çiçeklerinin görünüşü 

 

 Jasminumpolyanthum ( Çin yasemin ) 

 

 
Resim 1.10: Jasminumpolyanthum bitkisinin genel görünüşü 

 

 Jasminumnudiflorum ( sarıçiçekli yasemin) 

 

 
Resim 1.11: Jasminumnudiflorum bitkisinin genel görünüşü, yaprak ve çiçek yapısı 
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 Jasminumofficinale ( beyaz çiçekli yasemin) 

 

 
Resim 1.12: Jasminum officinale bitkisinin genel görünüşü, yaprak ve çiçek yapısı 

 

1.3.4. Acemborusu(Campsis-Bignonia) 
 

Afrika’da doğal olarak yetişir. Portakal-kırmızısı ve değişik renkli muhteşem çiçekleri 

ile çok gösterişli tırmanıcı bitkilerdir. Özellikle geniş alanlarda duvar, çardak, çit ve 

parmaklıkların yeşillendirilmesinde sıklıkla kullanılır. 

 

 
Resim 1.13:Bignonia çiçeğinin genel görünüşü 

 

Havai kökleri ile tutunarak ve sarılarak 9 metreye kadar boylanırlar. Acemboruları ile 

çıplak gövdeli ağaçların gövdelerini sardırmak mümkündür. Borazan ve trompet çiçeği 

olarak da bilinen bu bitkiler, yaz ortasına doğru çiçeklenerek uzun süreli çiçekli kalır. 
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Resim 1.14: Acemborusunun park ve bahçelerdeki duruşu 

 

Dar bahçeli ev ve blokların önünde, havuz ve su kaynaklarının çevresinde güzel 

çiçeklerinden faydalanmak amacı ile kullanılır. 

 

 
Resim 1.15: Bignonia bitkisinin peyzajda görünümü 

 

Ayrıca duvarların, pergola ve çardakların yeşillendirilmesinde de çok kullanılır. Çiçek 

ve yaprakları zehirlidir. Ilık duvar diplerinde yetiştirilirler. 

 

 Acemborusunun (Campsis-Bignonia) önemli türleri 

 

 Campsisradicans ( Acemborusu ) 
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Resim 1.16: Campsisradicans bitkisinin genel görünüşü, yaprak ve çiçek yapısı 

 

 Campsisgrandiflora ( Çin borusu ) 

 

 
Resim 1.17: Campsisgrandiflora bitkisinin genel görünüşü ve çiçek yapısı 

 

 Campsis x tagliabuana 
 

 
Resim 1.18: Campsis x tagliabuana bitkisinin çiçekleri 
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1.3.5. Salkım Bitkisi (Wisteria) 
 

Asya’nın doğusunda ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yaşar. Yazın yeşil, boylu ve 

sarılıcı çalı durumundaki bitkilerdir. Yaprakları almaçlı dizilmiş tek tüysü yaprak 

durumundadır. Yaprakçıklar 9–19 adettir. 

 

 
Resim 1.19:Wisteria bitkisinin genel görünüşü 

 

Çiçekler genellikle mavi, nadiren beyaz renklidir. Yapraklanmadan çiçeklenirler. 

Çiçekler sürgünün sonunda yan duruşlu, salkım kuruluşunda, uzun ve sarkıktır. Meyveleri 

bakla durumunda, yassı ve uzundur. İçerisinde çok sayıda tohumu vardır. 

 

Park, bahçe ve yol kenarlarında kullanılmaktadır. Genellikle bir nesneye dolandırılır 

veya çardaklara sardırılarak kullanılır. 

 

 
Resim 1.20:Wisteria bitkisinin peyzajda kullanımı 
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 Salkım bitkisinin (Wisteria) önemli türleri 

 

 Wisteriasinensis ( mor salkım)  

 

 
Resim 1.21: Wisteriasinensis genel görünüşü 

 

 Wisteriafloribunda 

 

 
Resim 1.22: Wisteriafloribunda 
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Resim 1.23: Wisteriafloribunda bitkisinin çiçek, yaprak ve meyve yapısı 

 

 Wisteriavenusta 

 
Resim 1.24: Wisteriavenusta bitkisinin genel görünüşü 

 

1.3.6. Hanımeli ( Lonicera ) 
 

Kuzey yarım kürede geniş bir alanda doğal olarak yaşarlar ve yaklaşık 200 türü vardır. 

Genellikle yazın yeşil, bazı türleri ise her dem yeşildir. 
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Resim 1.25: Hanımeli bitkisinin yakından görünüşü 

 

Sarılıcı ve çalı formunda olabilirler. Birçok türün çiçekleri çok güzel kokuludur. 

 

Pergola ve duvarların örtülmesinde ve bezenmesinde kullanılır. Kent koşullarına da 

dayanıklıdır. Çiçeklerinin güzel kokusu bakımından süs değeri fazladır. 

 

 
Resim 1.26: Hanımeli bitkisi 

 

 Hanımelinin ( Lonicera ) önemli türleri 

 

 Lonicerapericlymenum (orman hanımeli) 

 

 
Resim 1.27: Lonicerapericlymenum genel bitkisinin görünüşü, yaprak ve çiçek yapısı 
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 Lonicera x tellmanniana (sarı hanımeli) 

 

 
Resim 1.28: Lonicera x tellmanniana bitkisinin genel görünüşü, yaprak ve çiçek yapısı 

 

 Lonicera x heckrottii (sarmaşık hanımeli) 

 

 
Resim 1.29: Lonicera x heckrottii bitkisinin genel görünüşü 

 

 Loniceratatarica (tatar hanımeli) 

 

 
Resim 1.30: Loniceratatarica bitkisinin genel görünüşü 
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1.3.7. Çarkıfelek ( Passiflora ) 
 

Genellikle her dem yeşil, otsu ya da odunsu, sarılıcı formunda 400 kadar türü bulunan 

bitkidir. Gösterişli çiçekleri vardır. 

 

 
Resim 1.31: Passiflora bitkisinin genel görünüşü 

 

İlkbahardan sonbahara kadar açık kalan gösterişli çiçekleriyle sık bir yer örtücü 

olduklarından yaygın olarak yetiştirilirler. Nispeten soğuk bölgelerde meyve vermezler. 

 

Akdeniz kıyılarında ise büyük yenilebilir meyvelerini üretmek mümkündür. Bazı 

türleri 12m’ye kadar boylanmaktadır. Geniş çokça loplu, yapraklarla donatılmış yoğun 

dalları ile çok gösterişli asmalardır. 

 

 
Resim 1.32: Çarkıfelek bitkisinin canlı çiçek açmış formu 

 

Çoğunlukla duvarları kaplamada veya terasları gölgelendirmede kullanılırlar. Köklü 

dalları, bayırlarda sabitleştirilmiş zemin kaplayıcı olarak da etkili olur. Ayrıca soliter ve grup 

olarak kullanılır. 
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Resim 1.33: Passiflora bitkisinin peyzajda kullanımı 

 

 Çarkıfelek ( Passiflora ) önemli türleri 

 

 Passifloracaerulea (mavi çiçekli çarkıfelek) 

 

 
Resim 1.34:Passifloracaerulea bitkisinin genel görünüşü 

 

 Passiflora x alatocaerulea (melez çarkıfelek) 

 

 
Resim 1.35: Passiflora x alatocaerulea bitkisinin genel görünüşü 
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 Passifloraedulis (aşk meyvesi):  

 

 
Resim 1.36: Passifloraedulis bitkisinin genel görünüşü 

 

1.1.8. Çobandeğneği (Polygonium) 
 

Yaprak döken ya da her dem yeşil olan sarılıcılardır. Gösterişli çiçekleri vardır. Diğer 

pek çok bitki çiçek açtıktan sonra yaz sonundan sonbahar ortasına kadar çiçek açar ve öyle 

kalırlar. 

 

 
Resim 1.37: Polygonium bitkisinin genel görünüşü 

 

Sarımsı beyaz çiçekler, sık ve dik kümeler halinde dalların üst kısımlarında açarlar. 

Ilıman iklimlerde yapraklarını dökmeyen çobandeğnekleri soğuk bölgelerde ise kışı 

yapraksız geçirir. Yeni açan yapraklar kırmızı uçlu ve yeşil renklidir. 
 

En fazla büyüyen asma çeşitlerindendir ve 8–10 m’ye kadar, hızla boylanırlar. 

Pergolalarda, boru ve direklerde, duvarlarda ya da çok yaşlı kuru ağaçların 

gövdelerine sardırmada kullanılır. 
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Resim 1.38: Polygonium bitkisinin peyzajda kullanımı 

 

 Çobandeğneğinin (Polygonium) önemli türleri 

 

 Polygoniumaubertii 

 

 
Resim 1.39: Polygoniumaubertii bitkisinin genel görünüşü 

 

 Polygoniumbaldschuanicum 

 

 
Resim 1.40: Polygoniumbaldschuanicum bitkisinin genel görünüşü ve çiçek yapısı 

  



 

22 

1.3.9. Gündüzsefası (Convolvulus) 
 

Gündüzsefası ılıman ve subtropik iklime sahip olan Doğu Akdeniz, Anadolu, Suriye, 

Kuzey Irak, Mısır ve Yunanistan’da doğal olarak yetişmektedir. Yaklaşık 250 kadar türü 

bulunmaktadır. Çok yıllık, sarılıcı ve tırmanıcı karakterde, otsu veya odunsu yapıda, 

ortalama 0,5–1,5 m boyunda bir bitkidir. 

 

 
Resim 1.41: Gündüzsefasının genel görünümü 

 

Yapraklar farklı şekilde parçalı olup ucu ok ucu şeklinde ve yaprak sapı 20 mm’dir. 

Yapraklar alternat (her boğumdan açılı şekilde çıkan bir yaprak) dizilişlidir. Yaprak sapı 

tüysüz, yatık, sola doğru sarılıcı ve altı köşelidir. 

 

 
Resim 1.42: Gündüzsefası yaprağı 

 

Çiçekler dalların ucunda, yaprak koltuklarından çıkmış, huni şeklinde ve 3–5 çiçekli 

durumludur. Durumların sapları yapraklardan daha uzundur. Çiçek rengi beyazdan pembeye 

değişen farklı renklerde olup kenarları kırmızı bantlıdır. 
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Resim 1.43: Gündüzsefası çiçeği 

 

Gündüzsefası bitkisinin tohumları köşeli, oval şekilli ve siyah renklidir. Bu bitki 

derinlere inen bir kök sistemi ve toprak altı gövdesine sahiptir. 

 

Gündüzsefası çiçek parterlerinde, geniş boşlukların doldurulmasında ve duvarların 

kaplanmasında kullanılan bir bitkidir. Kesme çiçek olarak kullanılan türleri de vardır. 

 

 
Resim 1.44: Peyzaj alanında gündüzsefası 

 

1.3.10. Sarmaşık Gül (RosaRampicanti) 
 

Sarmaşık gülleri çardak gülü olarak da adlandırılır. Çok çiçekli ve sarıcı bir gül 

çeşididir. Boyları 2-3 metre kadar uzayabilir. Uzun ömürlü ve soğuğa dayanıklıdır. İhtiyaç 

duyduğu en önemli şey güneş ışığıdır. Toprak açısından seçici değildir, her türlü toprakta 

yetişebilir. 
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Resim 1.45: Sarmaşık gül bitkisinin peyzajda kullanımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Literatüre uygun olarak sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin özelliklerini açıklayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin bitkisel 

özelliklerini gösteren bir pano 

oluşturunuz. 

 Ülkemizde ve çevrenizde yetişen sarılıcı 

ve tırmanıcı bitkileri belirleyiniz. 

 Bu bitkilerin genel görünümlerini gösteren 

resimler bulunuz. 

 Belirlediğiniz bitkilerin kök, gövde yaprak 

ve çiçek özelliklerini gösteren resimler 

bulunuz. 

 Bu resimlerden bir pano oluşturunuz. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin 

sınıflandırılmasını gösteren tablo 

oluşturunuz. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin 

fotoğraflarını temin ediniz. 

 Fotoğraflarınızı öğrendiğiniz bitkisel 

sınıflandırma yöntemleriyle gruplandırınız. 

 Gruplara ayırdığınız fotoğraflarla bir pano 

oluşturunuz.   

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin kullanım 

alanlarını gösterir bir sunum 

hazırlayınız. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin bitkisel 

düzenlemelerde kullanımlarıyla ilgili 

araştırma yapınız. 

 Araştırmalarınız için bulunduğunuz 

bölgenin belediyesinden yardım alınız. 

 Bulunduğunuz bölgede bulunan 

fidanlıklara gezi düzenleyerek bu konu 

hakkında bilgi alınız. 

 Topladığınız bilgileri bir sunum haline 

getirerek arkadaşlarınıza sununuz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler başka bitkilerin üzerinde yaşamakla birlikte 

……………………..değildir. 

2. Çarkıfelek (Passıflora) türleri de ………………………yardımıyla tırmanan 

bitkilerdendir.  

3. Amerikan sarmaşıkları yaprakları …………………………..parlak kırmızı veya 

portakal sarısı bir renk alır. 

4. Orman sarmaşıkları ……………………..kökleri ile tırmanırlar.  

5. Yasemin ……………………..dal ucunda, küçük, yıldız şeklinde, beyaz pembe veya 

sarı renklidir.  

6. Acemborusunun portakal-kırmızısı ve değişik renkli muhteşem çiçekleri ile çok 

gösterişli ………………………..bitkilerdir. 

7. Salkım bitkisi ……………………………çiçeklenirler. 

8. Gündüz sefası bitkisinin ………………………köşeli, oval şekilli ve siyah renklidir.  

9. Sarmaşık gülleri …………………………………….olarak da adlandırılır.  

10. Sarmaşık gülleri uzun ömürlü ve ……………………dayanıklıdır.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

27 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Üretim kriterlerine uygun olarak sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini yapan işletmelerde üretim 

ortamlarını inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. SARILICI VE TIRMANICI BİTKİLERİN ÜRETİMİ 
 

2.1. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerin Üretim Ortamları 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler toprak istekleri açısından fazla seçici değillerdir. Özel 

isteği olan bazı türler dışında genelde her türlü toprakta yetişebilirler. Hemen hepsi nemli, iyi 

drenajlı ve besin maddesince zengin topraklarda iyi gelişme gösterirler.  

 

Orman sarmaşığı alkalitopraklarda yetişebilirken yaseminler hafif kumlu ve derin 

toprakları tercih ederler. 

 

Acemborusu organik maddece zengin iyi drene edilmiş toprakları tercih eder ve zayıf 

topraklara dikildikleri takdirde düzenli olarak gübrelenmesi gerekir. 

 

Gündüzsefası bitkisi, kireçli ve kumlu topraklarda daha iyi gelişmektedir. Kil oranı 

fazla topraklardan hoşlanmaz. 

 

Gül en sağlıklı olarak; demiri bol, hafif kırmızımsı, kumlu-killi toprakta yetişir. Fazla 

kireçli topraklar gül yetiştiriciliği açısından zararlıdır. Ağaç kökleri fidanların gelişmesine 

izin vermediği için; yüksek çalı bitkilerinin altlarına, daha önce gül yetişmiş topraklara veya 

eski gül fidanlarının yakınına yeni gül dikilmesi uygun değildir. Yeni güller böyle yerlerde 

iyi gelişemez, hatta ölebilirler.Bu durum “gül hastalığı” diye adlandırılır. Gülün toprağını her 

yıl gübrelemek, seyrine doyum olmayan, güzelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerin Üretim Yöntemleri 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler genellikle çelik ve daldırma yöntemiyle üretilirler. 

Tohumla üretilen türler olmasına rağmen bu, çok tercih edilmeyen bir üretim yöntemidir.  

 

 
Resim 2.1: Amerikan sarmaşığı tohumları 

 

2.2.1. Tohumla Üretim  
 

Tohumla üretimde tohumlar genelde sonbaharda toplanır ve ekilecekleri döneme 

kadar +4 ºC’de katlama işlemine tabii tutulur. Daha sonra bu tohumlar ilkbaharda daha 

önceden hazırlanmış alanlara ekilir. 

 

 
Resim 2.2: Çarkıfelek tohumları 

 

Gündüzsefası bitkisi özellikle tohumla üretilir. Olgunlaşmış, hastalıksız ve sağlam 

tohumlar alınarak nisan ayı sonlarında açılan her çukura 3 adet tohum gelecek şekilde ekilir. 

Tohumlar 18–20 °C sıcaklıklarda yaklaşık 14 günde çimlenir. Tohum ekimi torf ve kum 

karışımı ile hazırlanmış yastık veya kasalara da yapılabilir. Çimlenen tohumlar mayıs ayı 

ortalarında 50–60 cm aralıklarla kullanılacakları yerlere dikilir. 

 

 
Resim 2.3: Gündüzsefası tohumu ve fidesi  
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Resim 2.4: Tohumdan yetiştirilen çarkıfelek bitkisi 

 

2.2.2. Çelikle Üretim 
 

Çelikle üretim yöntemi daha çok tercih edilir. Üretim ortamı 1 kısım torf + 1 kısım 

kum karışımı olan yastıklardır. Temmuz ile eylül ayları arasında yaklaşık 10 cm 

uzunluğunda yumuşak odun çelikleri hazırlanarak % 8 oranında toz hâldeki indolbutirik asit 

(IBA) kullanılarak yastıklara dikim yapılır.  

 

 
Resim 2.5: Çelikle üretimi yapılmış Amerikan sarmaşıkları 

 

Dikimden bir ay sonra çeliklerin tamamının köklendiği görülür. Köklenen bu çelikler 

daha sonra 8’lik saksılara veya tüplere şaşırtılır. Çelikle üretimde kullanılan bir diğer yöntem 

de ilkbaharda hazırlanan odun çeliklerinin açık araziye dikilmesidir. 

 

Orman sarmaşığı ve yaseminde çelikler senenin değişik zamanlarında alınarak 

köklendirilirler. Ekim-kasım aylarında hazırlanan çelikler herhangi bir köklenme hormonu 

ile muamele edilmeden yastıklarda kolayca köklendirilirler. Köklenen çelikler nisan ayında 

yerlerinden sökülebilirler. 

 

Temmuz ayında 7,5–10 cm uzunluğunda yarı odunsu olarak hazırlanan çelikler sıcak 

yastıklara dikilirler. Sıcak yastıklara dikildikten sonra üzerleri ayrıca bir naylon ile örtülür. 
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Bu hazırlanan çeliklere de hormon uygulamaya gerek yoktur. Dikimden yaklaşık 6 

hafta sonra köklenen çelikler sökülerek saksılara dikilir. Bu sistemde alttan ısıtma 

uygulanırsa köklenme daha çabuk olur. 

 

Haziran-temmuz aylarında alınan çeliklerin alçak tünellerde veya üzeri naylonla 

örtülerek soğuk yastıklarda da köklendirilmesi mümkündür. 

 

 
Resim 2.6: Çelikle üretilen orman sarmaşığı 

 

 
Resim 2.7: Saksıya dikimi yapılmış yasemin çeliği 

 

Acemborusunda çelikler haziran sonu, temmuz başında hazırlanır. Hazırlanan 

çeliklere herhangi bir hormon uygulamanın gereği yoktur. Çelikler 2 kısım peat + 1 kısım 

kum karışımına dikilirler. Dikimden 6–7 hafta sonra % 80–90 oranında köklenme görülür. 

Köklenen çelikler 10’luk saksılara dikilerek mekânlara veya plastik seralara alınır. Takip 

eden ilkbahara kadar bitkilerde büyüme görülmez. İlkbaharda 12’lik saksılara alınarak açık 

alanda geliştirilirler. 

 

Bitkiler daima topraklı olarak şaşırtılmalıdır, aksi halde tutma oranı çok düşer. 
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Çalı formundaki hanımelinde haziran ayında kuvvetli gelişen sürgünlerden tek gözlü 

olarak çelikler hazırlanır. Hazırlanan bu çelikler % 8’lik toz IBA ile muamele edilerek alçak 

tünellere dikilirler. Sonbaharda % 60–75 oranında köklenme elde edilir. Köklenen çelikler 

8’lik saksı veya poşetlere dikilerek kışı geçirmek üzere soğuk seralara alınırlar. 

 

Sarmaşık hanımelleri bundan başka ekim ayında hazırlanan çelikler ile de üretilirler. 

Çelikler 10–15 cm uzunluğunda o yılki sürgünlerden alınır. Alınan bu çelikler % 8’lik toz 

IBA ile muamele edilerek soğuk yastıklardaki karışımlara dikilirler. Bu karışım 2 kısım peat 

+ 1 kısım kumdan oluşur. Köklenen çelikler ilkbaharda sökülür ve 8’lik saksılara dikilerek 

dışarıya alınırlar. 

 

Bu şartlarda gelişme erken başlar ve nisan sonunda bitkiler 50 cm boya gelir. Tünelde 

köklenme soğuk yastık veya plastiğe göre daha avantajlıdır. Burada çelikler sonbahar sonu, 

kış başına kadar tutulurlar. Soğuk seralarda yer bulunmadığı durumlarda çelikler ilkbahara 

kadar tünellerde muhafaza edilebilirler. İlkbaharda ise saksılara alınarak gelişmelerine 

devam ederler. 

 

 
Resim 2.8: Acemborusu bitkisinin çeliklenerek saksılarda yetiştirilmesi 

 

2.2.3. Daldırma ile Üretim 
 

Daldırma ile üretimde ilkbahar ve yaz aylarında adi daldırma ile yapılır. Daldırma 

ocak-mayıs ayları arası veya ağustos-eylül ayları arasında yapılır. Bu yöntemde 

odunlaşmamış uzun sürgünler tespit edilip boğum yerlerindeki yapraklar kesilerek en az 5 

cm olmak üzere toprağa gömülür. Daldırma yöntemiyle bir ana bitkiden 10–15 kadar 

daldırma çubuk elde edilebilir. Köklenme yaklaşık 2 ay içinde gerçekleşir. Daldırmada ana 

bitkinin bulunduğu toprağın rutubetli tutulması gerekmektedir. 

 

İlkbaharda uygulanacak adi daldırma yöntemiyle sonbaharda köklü fidanlar elde 

edilir. Bundan başka sonbaharda alınan kök çelikleri ile nisan ayında genç sürgünlerden 

alınan yeşil çeliklerin alttan ısıtmalı yastıklarda köklendirilmesi ile üretimleri yapılabilir. 

Ayrıca ilkbaharda tohumların serada ekilmesiyle de kolaylıkla üretilebilirler. 

 

Acemborusu, orman sarmaşığı, hanımeli ve salkım bu yöntemle de çoğaltılırlar. 
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Resim 2.9: Üretim parselinde acemboruları 

 

 
Resim 2.10: Saksıda çeliklenmiş salkım bitkisi 

 

 
Resim 2.11: Çeliklenerek saksıda yetiştirilmiş hanımeli bitkisi 
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Resim 2.12: Saksıya alınmış hanımeli 

 

 
Resim 2.13: Çobandeğneği bitkisi fideleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretim kriterlerine uygun olarak sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini yapacaksınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerden 

seçtiğiniz bir tanesinin planladığınız 

üretim faaliyetine göre yetiştirme 

yöntemini belirleyiniz ve üretim 

ortamını hazırlayınız. 

 Seçtiğiniz bitki tohumla yetiştirilmeye 

uygunsa tohumları uygun zamanda 

toplayınız. 

 Tohumlar için uygulanması gereken bir ön 

işlem varsa uygulayınız (Katlama, sıcak 

suda bekletme, asitle muamele gibi). 

 Tohumların ekileceği ortamı hazırlayın. 

 Çelikle üretilmeye uygunsa 10-30 cm’lik 

çelikleri alınız. 

 Çeliklerin altta kalan kısmındaki yaprakları 

temizleyiniz. 

 Çelikler için yaralama işlemi uygulamak 

gerekiyorsa uygulayınız. 

 Yaralanmış çeliklere hormon uygulayınız.  

 Çeliklerin dikileceği ortamı hazırlayın. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerden 

seçtiğiniz bir tanesinin belirlediğiniz 

yöntem ve uygun ortamda üretimini 

yapınız. 

 Üretim yönteminize uygun harç hazırlayın. 

 Hazırladığınız harcı viyollere ya da üretim 

sehpasına doldurun. 

 Tohumla üretim yapacaksanız tohumları 

harç içine ekin. 

 Çelikle üretim yapacaksanız çelikleri harç 

içine dikin. 

 Ekim ve dikim sonrası sulamanızı yapın 

 Tohum ve çeliklerin gelişimlerini takip edin. 

 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sarılıcı tırmanıcı bitkilerin tohumları sonbaharda toplandıktan sonra ekilecekleri 

döneme kadar 4 ºC’de ………………….işlemine tabi tutulur. 

2. Orman sarmaşıkları …………………….topraklarda iyi yetişirler. 

3. Yasemin bitkisinin çelikle üretiminde  temmuz ayında 7,5- 10 cm alınan 

………………………….çelikler sıcak yastıklara dikilirler. 

4. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde ilkbaharda uygulanacak 

……………………………yöntemiyle sonbaharda köklü fidanlar elde edilir. 

5. Sarılıcı tırmanıcı bitkilerin özel toprak istekleri olmamakla birlikte, iyi 

……………………….toprakları tercih ederler.  

6. Hanımeli bitkisinin …………….formunda olanlar çelikle üretilir.  

7. Çarkıfelek bitkisi ………………………. , aşı ve çelikle üretilir 

8. Gündüz sefası bitkisi özellikle …………………………üretilir.  

9. Gündüz sefası bitkisi ……………….oranı fazla topraklardan hoşlanmaz.  

10. Gül en sağlıklı olarak; ……………bol, hafif kırmızımsı, kumlu-killi toprakta yetişir 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

İklim, toprak ve tür özelliğine göre sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini yapan işletmelerde 

çiçeklerin nasıl bakıldığı ve hangi malzeme ve aletlerin kullanıldığını 

inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin nasıl bakıldığını inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3. SARILICI VE TIRMANICI BİTKİLERİN BAKIM 

İŞLEMLERİ 
 

3.1. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerin Ekolojik İstekleri  
 

 Amerikan sarmaşığı 

Yer ve toprak istekleri bakımından fazla seçici değildirler. Yalnız yetiştikleri yerler 

kuru olmamalıdır. Besin maddesince zengin, hafif, derin, iyi drene edilmiş ve verimli 

toprakları severler. Donlara dayanıklıdır. 

 

 Orman sarmaşığı  

Ilıman deniz iklimlerini sever, genellikle meşe ve kayın ormanlarında yer alırlar. 

Gölgeyi sever, donlara dayanır. Donlardan zarar görmeleri hâlinde bu zararı atlatabilirler. 

Sıcağa, soğuğa, susuzluğa çok dayanır. Yer örtücü ya da duvarları sardırmak için 40-50 cm. 

arayla dikmek uygundur. 

 

 Yasemin  

Yasemin sıcak bölgelere uyum sağlamış bir bitkidir. 0 °C’nin altındaki soğuklara karşı 

oldukça hassastır. Dona dayanıklı türleri de vardır. En iyi, nemli ve bol güneşli yerlerde 

yetişirler ve bakımları kolaydır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Acemborusu 

Acemboruları hemen her bölgeye uyum gösterirler. Akdeniz ve Ege bölgelerinde 

yapraklarını dökmezler bu nedenle zemin kaplama amacıyla kullanılmaktadırlar. Tam güneş 

alan yerlere dikilmelidir. 

 

 Salkım  

Güneşli alanlarda ve kuvvetli rüzgârlardan korunaklı yerlerde iyi yetişirler. Tam 

güneşli ya da yarı aydınlık (günde dört beş saat güneş alan yerler) ortamlar yetişmesi için en 

uygun yerlerdir.   

 

Mor salkım bahçede yerinin değiştirilmesinden pek hoşlanmaz. Mesela lodosa açık 

aydınlık duvarlar mor salkım için idealdir. Çardaklar ve pergolalarda güzel bir görünüm 

sağlar Mor, beyaz, krem ve kırmızı renklerinin dışında katmerli olarak yetiştireceğiniz mor 

salkım, kendiliğinden duvara yapışamayacağından özel bir desteğe (tel, tahta, hasır örgü 

gibi) ihtiyacı vardır. Malzemelerle desteklenmez ise zamanla yer örtücü bitkiler gibi 

gelişebilir. Genç bitkilerde su isteği çok, yaşlı bitkilerde ise daha azdır. 

 

 Hanımeli  

Çalı formunda olanlar güneşli alanlarda, sarılıcı olanlar ise gölgeli ortamlarda iyi 

gelişir. Köklerin gölgede, diğer kısımların güneşte olması istenir. Yer değişikliğine 

dayanıklıdır. 

 
 Çarkıfelek  

Ilıman sahil bölgelerinde dışarıda yetiştirilebilen bu bitkiler soğuk iç bölgelerde 

seralarda ve çok güneş alan iç mekânlarda yetiştirilirler. 

 

 Çobandeğneği 

Sıcak yaz mevsimi olan bölgelerde yarı gölgeye, diğer bölgelerde ise tam güneşe 

dikilir. 

 

 Gündüzsefası  

Gündüzsefası güneşli yerlerde iyi gelişir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir bitkidir. 

Suyu seven bir sarmaşıktır. Özellikle sıcak geçen yaz günlerinde düzenli olarak sulanmalıdır.  

 

 Sarmaşık gül  

Dikileceği yerin derinliği 60 cm genişliği ise 40×50 cm olmalıdır. Güllerin dikim 

zamanı ekim ayıdır. İklimin sert geçtiği ve zor bir kış geçirilen bölgelerdeyse, iklim 

şartlarına paralel olarak mart veya nisan aylarında dikim yapılması önerilir. Belki bu nedenle 

güller ilk yılında fazla açmazlar, fakat bu şekilde donma tehlikesini atlatmış olurlar. Dikim 

yapılması için en uygun hava yumuşak, bulutlu ve kuru bir havanın hâkim olduğu gündür. 

Sonbaharda dikim yapıldığında fidelerde kısaltma yapılmaz. 
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3.2. Sarılıcı Tırmanıcı Bitkilerin Bakım İşlemleri 
 

3.2.1. Sarılıcı Tırmanıcı Bitkilerde Sulama 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı türler genel olarak kanaatkâr bitkilerdir. Ancak uzun süre 

susuzluğa karşı dayanıklı değillerdir. Özellikle yerlerine dikim yapılan fidelerin düzenli 

aralıklarla sulanması bitkinin istenen forma ulaşması için gereklidir.  

 

Bitkilerde tomurcuklanma başladığında, özellikle çiçekli türler için sulama miktarı 

azaltılmalıdır. Bu dönemde gereğinden fazla sulama bitkinin çiçeklerinin açmadan 

dökülmesine neden olacaktır.  

 

Yapraklanmanın artması sarılıcı ve tırmanıcı türler açısından çok önemlidir. Kullanım 

alanlarında perdeleme etkisi için tercih edilen her dem yeşil türlerde yaprakların sağlıklı 

olması özellikle önemlidir.  

 

Bu nedenle sulamanın miktarı çok önemlidir. Çünkü gereğinden fazla sulanan 

bitkilerde gelişme yavaşlayacak ve istenen sağlıklı bitkileri elde etmek zorlaşacaktır.  

 

 
Resim 3.1: Saksıda yetiştirilen salkım bitkisi 

 

Sulamayla ilgili önemli bir diğer konu da bitkinin sulama zamanıdır. Genel olarak 

bitkilerin günün sıcak saatlerinde sulanmaması gerekir. Gündüz bitkiler suya, besin 

maddelerini almak ve terlemeyi karşılamak için gereksinme gösterir. Gece ise su, 

yapraklarda oluşan yapı maddelerinin eritilerek bitkinin değişik kısımlarına taşınması için 

gereklidir. İlkbahar ve özellikle yaz aylarında, akşamüzeri sulama yapılması uygundur. 

 

3.2.2. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Gübreleme 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde gübreleme, diğer bitki türlerinde olduğu gibi iyi bir 

toprak analizi sonrasında belirlenmesi gereken bir konudur. Analiz sonrasında toprakta 

eksikliği görülen besin maddelerinin uygun zamanlarda toprağa verilmesi gerekir.  
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Toprakta sorun yaratacak bir eksiklik görülmediği zamanlardasa sarılıcı ve tırmanıcı 

türlerin belirli aralıklarla kompoze gübrelerle desteklenmesi gerekir. Böylece boy uzaması ve 

çiçek açma ve görünüşlerinde belirgin iyileşmeler gözlenmektedir. 

 

 
Resim 3.2:  Üretim parsellerinde yetiştirilen çobandeğnekleri 

 

Aynı zamanda yılda bir kez iyi yanmış çiftlik gübresi ile azotlu gübre verilmesi bitki 

gelişimi için faydalı olacaktır. 

 

Sarmaşık güllerde ise bitkinin bitki besin maddeleri ile ilk beslenmesi ilkbahar 

aylarında yapılır ve bu beslenmeyi, toprağa karıştırılmış gübreyi bitkinin köküne 

yerleştirmek suretiyle yapılır. Gülün dip kısmında bir araya toplanma olmazsa, besleyici 

maddeler etrafa dağılır. Mayıs ayının sonunda özel gül gübresi (NPK ve mikro elementlerle 

ilave edilmiş ) ile güle ikinci bir gübreleme yapılır ve bundan sonra da mutlaka çok iyi 

sulama yapılması şarttır. Ayrıca gübre, gül için çok faydalıdır. Temmuz ve ağustos aylarında 

güllere o sene için son defa gübre verilir. Bunlardan sonra başka bir gübreleme yapılmaması 

tavsiye edilir, ancak bu şekilde ana gövde kış gelinceye kadar gelişmeye devam eder. 

 

3.2.3. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Bitki Sağlığı Tedbirleri 
 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde en çok rastlanan zararlılar 

 Yaprak bitleri  

 Kırmızı örümcekler. 

 Beyazsinek. 

 

 En çok rastlanan hastalıklar 

 Külleme  

 Mildiyö 

 Ödem 

 Bakteriyel yaprak lekesi  

 Kök çürüklüğü  

 Sürgün kuruması  
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 Botrytis 

 Çökerten  

 Pas hastalığı 

 

Gül yaprağı örümceği, yumurtalarını mayıs ayından sonra yaprak kenarlarına bırakır, 

bu yapraklar da boru şeklinde içeriye doğru kıvrılır. Bu şekilde yuvarlak bir görünüm alan 

yaprakların içerisinde yumurtalar olduğu için bu kısımları hemen kesip almanız gerekir.  

Özellikle yaprak alt kısımlarına, haşereleri öldürücü insektisitler kullanılarak mücadele 

yapılır. Bu işlemi 14 gün sonra tekrarlayarak zararlı bitkiden uzaklaştırılır. 

 

Bu hastalık ve zararlıların mücadelesinde izlenecek yöntemler aşağıda belirtildiği 

gibidir. 

 

Yaprak bitinde sürgünlerin %20’sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzeyinde 

yaprak biti kolonileri görülmeye başladığı zaman ilaçlamaya geçilmelidir. 

 

Kırmızı örümceklere (akarlar) karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Akarlarla 

kimyasal mücadeleye karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde 

belirleyebilmek için bahçedeki kırmızı örümcek yoğunluğu ve doğal düşman 

popülasyonunun saptanması gerekir. Daha sonra uygun akarisitlerle kimyasal mücadele 

yapılır. 

 

Beyazsinekler için ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek önemlidir. 

Beyazsineklerin kimyasal mücadelesinde göz önünde bulundurulması gereken mücadele 

eşiği, “yaprak başına 5 larva+pupa”dır. 

 

Külleme için; yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılır. 

İlaçlamalar bir hafta arayla yinelenir. 

 

Mildiyöde; kültürel önlem olarak, dikimden önce toprak buharla veya kimyasal 

maddelerle dezenfekte edilmelidir. Seralarda fazla nemden kaçınılmalıdır. Orantılı nemi 

%85’in altında tutmak seralarda hastalığı önlemektedir. 

 

Kimyasal mücadelede, yaprakların alt ve üst yüzlerinin ilaç ile iyi bir şekilde 

yıkanmasına özen gösterilmelidir. 

 

Botrytis; kültürel önlem olarak seralarda nem ve ışıklanma düzenli tutulmalı, 

hastalıklı bitki kısımları hastalıklı bölgenin birkaç santim aşağısından kesilip yakılmalı ve 

sonbaharda budama, yaparak budama artıkları yakılmalıdır. Ayrıca sık dikimden kaçınılmalı 

ve fazla azotlu gübre verilmemelidir. 

 

Bitkilerde kimyasal mücadeleye, hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde; teknik 

talimatlara ise uygun ilaçlardan biri ile başlanmalıdır. 

 

Ödem,fazla sulamadan kaynaklanan hastalıkta sulama miktarı düzenlenmelidir. 
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Bakteriyel yaprak lekesi için; hastalıklı bitkiler bakır içerikli ilaçlarla ilaçlanmalıdır. 

Ayrıca çelik almada kullanılan makas ve bıçaklar % 70 'lik alkol veya % 5'lik formalin 

eriyiği ile dezenfekte edilmelidir. 

 

Kök çürüklüğünde, sulama miktarı düzenlenmeli, hastalık belirtileri görüldüğünde 

uygun yöntemle ilaçlama yapılmalıdır.  

 

Sürgün kuruması, daha çok sulama etkisiyle gerçekleşen rahatsızlıkta düzenli sulama 

sistemi belirlenerek hastalık etkisi kontrol altına alınabilir. 

 

Çökertende; fidelikler toprak ilaçları ile dezenfekte edilmelidir. 

 

Pas; hastalığın belirtileri görünür görünmez ilaçlamaya başlanmalı ve ilaçlamalar 

hastalığın seyrine göre tüm vejetasyon süresince devam ettirilmelidir. 

 

3.2.4. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Budama 
 

Sarılıcı tırmanıcı türlerde budama çoğunlukla kurumuş dalların uzaklaştırılması ve 

sardırılan alandan uzaklaşan sürgünlerin kesilmesi şeklindedir. Düz yüzeylerin kapatılması 

için kullanılan sarılıcı tırmanıcı türlerde yüzeyden uzaklaşan ve dik büyüyen sürgünler belirli 

zamanlarda budanmalıdır.  

 

Budama zamanı yılın her döneminde yapılabilir. Ancak çiçekli türlerde çoğunlukla 

ilkbahar başında ve yaz sonunda yapılan budamalar tercih edilir.  

 

Kaldırım ve çitler boyunca gelişimi ve hacmini kontrol için yılda iki üç kez uçlarından 

budanırlar. Yığılmayı azaltmak ve gelişmelerini hızlandırmak için yer örtücü olarak 

dikenlerinin uç kısımlarını ilkbahar başında budanması gerekir. Çok fazla boylanmış ana 

sürgün mart veya nisan aylarında yarı yarıya kesilmelidir. 

 

 
Resim 3.3: Serada yetiştirilen çarkıfelek fideleri 
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Tırmanıcı tür fidanlarında sadece yeni gelişen sürgünlerin tutunabilme yeteneğinde 

olduğu dikkate alınarak, fidanların aşağıdan itibaren güçlü bir tutunma mekanizması ile 

birlikte gelişmesini sağlamak amacıyla dikim öncesinde kısaltma budaması yapılması da 

gerekir. Bu türler havai kök ve vantuz gibi yapışma organları ile kendi tutunmalarını 

sağlayabilseler de dikimlerinden yaklaşık 2 yıl sonra bağlama işlemlerine ihtiyaç 

göstermektedirler.  

 

 
Resim 3.4: İyi bakım yapılmış sarmaşık gülleri 

 

Sarmaşık güller ise ilk yıllarda şekil verilmek için budanır. Daha sonraları yalnızca 

kuru, bozuk ve hastalıklı dalları ayıklanır. Gül budaması gülün cinsine göre farklılık gösterir. 

Sürekli olarak açan güller, ocak ve mart arasında budanır. Yılda sadece bir kez açan güller 

ise çiçekleri geçtikten hemen sonra, yaz mevsiminde budanmalıdır. Baharda budanırlarsa o 

yıl çiçek açmazlar. 

 

3.2.5. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Destekleme 
 

Sarılıcı tırmanıcı türlerde kaplı fidan materyali esastır. Bu nedenle her mevsim 

dikilmeleri mümkündür. Ancak en uygun dönem, kış sonu - erken ilkbahar zaman dilimidir. 

Güzel görünümlü çiçekler açan sarılıcı tırmanıcı türler yüksek ışık alımı ihtiyacındadırlar. 

Hedera ve Lonicera gibi bazı cinslere ait türler ise gölgeli koşullarda daha iyi gelişmektedir. 

Bu nedenle seçilen türlerin ışık istekleri ile dikim ortamının ışıklanma koşulları arasındaki 

uyuma dikkate edilmesi gereklidir.  

 

Dikim öncesinde en az 50 cm derinlikte toprak işlemesi yapılarak kireç, taş, beton gibi 

inşaat artıkları temizlenmelidir. Dikim çukurları sarılıcı yüzeyden 20 - 30 cm uzaklıkta 

olacak şekilde 50 x 50 x 50 cm boyutlarında açılmalı, ağır topraklarda lokal drenaj önlemleri 

uygulanmalıdır. Fidanlar kök boğazından itibaren gövdenin 8 - 10 cm’lik kısmı toprak içinde 

kalacak şekilde derin dikilmeli ve çukur içine sarılıcı yüzey yönünde eğik yerleştirilmelidir. 

Dikim çukurları bitkisel toprak + kum + kompost karışımından hazırlanan dikim harcı ile 

doldurularak sulama çanağı düzenlenmelidir. Bazı sarılıcı türlerde gövdenin önüne kiremit 

gibi koruyucu materyal yerleştirilmesi ya da kompakt yapılı bodur bitkiler dikilmesi, fidanın 

ekstrem iklim etkilerine karşı korunması bakımından faydalıdır.  
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Sarılıcı tırmanıcı türler geniş yüzeylerde 1 – 3 m aralıklarla dikilmeli ve dikim 

öncesinde fidanları dipten itibaren yeni sürgün geliştirmeye yönlendirmek amacıyla budama 

uygulanmalıdır. 

 

 
Şekil 3.1: Sarılıcı, tırmanıcı türlerde destekleme detayı 

 

Sarılıcı tırmanıcı türlerin dikiminde bu türlerin tutunmasını sağlayacak destek 

mekanizmasının dikimle birlikte oluşturulması gerekir (Şekil3.1). Dikilen fidanlar bu 

desteklerin üstüne yelpaze şeklinde yayılarak bağlanmalıdır. Duvar gibi düz yüzeylerde ise 

tutunmayı sağlayacak metal, ahşap veya plastik malzemeli destek sistemleri dikim öncesinde 

duvara 5 – 10 cm açıklık kalacak şekilde monte edilmelidir. Fidanların gövde, dal ve gelişen 

sürgünlerinin bağlanmasında rafya gibi bitki dokuları ile uyumlu ve yumuşak malzemeli 

bağlar kullanılmalıdır.   

 

3.2.6. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Yabancı Ot Temizliği 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde yabancı ot temizliği özellikle yeni dikimlerde oldukça 

önemlidir. Asıl bitkiyle mücadeleye giren yabancı otlar yüzünden bitkinin boylanması, 

sarılıp tutunması engellenmekte ve bitkinin istenen görünüme ulaşmasında sorunlar 

yaşanmaktadır. 

 

Bitki dikim alanı hazırlanırken iyi ve sağlıklı bir toprak işlemesi yapılması gerekirse 

toprağın ilaçlanması gerekebilir.  

 

Dikim sonrasında ise bitki gelişiminin ilk dönemlerinde malçlama yapılması yabancı 

ot gelişimini engelleyecektir.  
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Bitkinin kök bölgesinin belirli aralıklarla düzenli olarak çapalanması var olan yabancı 

otları alandan uzaklaştıracağı gibi yenilerinin oluşumunu da engelleyecektir. 

 

3.3. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkilerde Pazara Hazırlama 
 

Sarılıcı ve tırmanıcı türlerde de diğer dış mekân bitkilerinde olduğu gibi fide ve 

fidanların yetiştirilmeleri kadar kullanım alanlarına taşınmaları da çok önemlidir. 

 

Fidanların sökülmesi, hendeklenmesi ve nakli sırasında diğer süs bitkilerinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar geçerlidir.  

 

Sarılıcı ve tırmanıcı süs bitkilerinde genelde kaplı fidan tercih edilir. Bu fidanların 

dikim işlemleri uzun zamana yayılacaksa gömü uygulamasına başvurulması gereklidir. Kaplı 

fidanlar toprak yüzeyinde bekletildiğinde yüksek sıcak ve soğuk hava koşullarında aşırı 

ısınan ya da soğuyan kap yüzeyleri nedeniyle doğal toprak ortamındaki ılımlı koşullardan 

uzaklaşan köklerde zararlar ortaya çıkabilmektedir. Topraklı fidanlarda ise kökü saran toprak 

balyası dış yüzeylerinden itibaren kuruyabilmekte, soğuk ve don etkileri köklere zarar 

verebilmektedir. Bu gibi hallerde gerek topraklı gerekse kaplı tipteki fidanlar korunaklı bir 

alanda birbirine paralel sıralar halinde açılan kanallara yerleştirilmeli ve topraklı veya kaplı 

kök kitleleri bekleme dönemini toprak seviyesi altında geçirmelidir.   

 

Fidanlarda tehlikeli hastalık veya zararlı görüldüğü ve fidanların yok edilmesinden 

başka çare bulunmadığı takdirde bu fidanlar imha edilir. Hastalık ve zararlılardan temiz olup 

satışında bir engel bulunmayan fidanlar demetler hâlinde bağlanarak kurşunlanıp mühürlenir.   

 

Fidan hendekleme parselinde fare gibi kemirgen hayvanların zararlarından emin 

olmak için muayyen yerlerde açılan deliklere uygun ilaçlar konulmalıdır.   

 

Fidanların uzak yerlere gönderilirken olumsuz hava şartlarından etkilenip zarar 

görmelerini önlemek bakımından demetler hâlinde uygun malzemelerle sarılıp paketlenmesi 

işlemine "fidanların ambalajlanması" adı verilir.   

 

Fidanlar fidanlıktan bitkilendirme alanına uygun koşullarda taşınmalıdır. Taşıma 

esnasında topraklı fidanlarda kök sistemi ile onu saran toprak kitlesi arasındaki bağın 

bozulmaması ya da balyanın dağılmaması, kaplı fidanlarda kökler ile kap ortamı arasındaki 

bağ ya da ilişkilerin bozulmaması çok önemlidir. 

 

Fidanlar uygun hacimli taşıma araçları ile nakledilmeli ve yukarıda sıralanan hasarları 

en az düzeye indirecek şekilde yüklenmelidir. Özellikle ibreli ağaç ve ağaççıklarda uzak ya 

da kısa mesafeli nakillerde yüksek sıcaklık, soğuk, don ve güçlü hava akımlarının 

etkilerinden zarar görmemeleri için mutlaka kapalı araçlar kullanılmalıdır. Uzak mesafeli 

taşımalarda kapalı ortamdaki havasızlık ve kızışmalara karşı havalandırmalı ve soğutmalı 

araçlar tercih edilmelidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İklim, toprak ve tür özelliklerine göre sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin bakım işlemlerini 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri 

ekolojik isteklerine göre 

sınıflandırınız.. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin sıcaklık 

isteklerini sıralayarak aynı sıcaklık isteği 

gösterenleri belirleyiniz. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin nem isteklerini 

sıralayarak aynı nem isteği gösterenleri 

belirleyiniz. 

 Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin toprak isteklerini 

sıralayarak aynı toprak isteği gösterenleri 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz bu özelliklere göre bitkileri 

gruplandırınız ve bunu bir pano oluşturarak 

sınıf ya da atölyenize asınız. . 

 Bulunduğunuz bölgenin iklim 

özelliklerine göre yetişen sarılıcı 

ve tırmanıcı bitkileri belirleyiniz.. 

 Oluşturduğunuz panodan kendi bölgeniz için 

uygun olan bir bitki belirleyiniz. 

 Bitkinin üretimini gerçekleştiriniz ya da 

üretimini daha önce gerçekleştirdiğiniz bitkinizi 

bakım işlemleri gerçekleştirmek üzere seçiniz. 

 Üretimini gerçekleştirdiğiniz 

bitkinin bakım işlemlerini 

gerçekleştiriniz. 

 Seçtiğiniz bitki için uygun sulama programı 

belirleyiniz.  

 Seçtiğiniz bitki için uygun gübreleme programı 

gerçekleştiriniz. 

 Seçtiğiniz bitkiye uygun budama yapınız. 

 Bitkinizi bitki sağlığı açısından değerlendirerek 

gerekli tedbirleri alınız. 

 Bitkinizin yabancı ot temizliği için 

yapacaklarınızı planlayın. 

 Bitkinizin gelişim özelliklerine bakarak 

destekleme ihtiyacını belirleyin. 

 Üretip bakımını yaptığınız 

bitkinizi pazara hazırlayınız. 
 Seçtiğiniz ve bakım işlemlerini yaptığınız 

bitkinizin yerinden sökünüz. 

 Bulunduğunuz koşulları dikkate alarak bitkiyi 

hendekleyerek ya da depolayarak nakil 

zamanına kadar beklemeye alınız. 

 Nakil zamanı geldiğinde uygun koşullar 

yaratarak bitkinin naklini gerçekleştiriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde ……………………….başladığında, özellikle çiçekli 

türler için sulama miktarı azaltılmalıdır. 

2. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler kaldırım ve çitler boyunca gelişimini ve hacmini kontrol 

içim yılda ………………….kez uçlarından budanır. 

3. Orman sarmaşıkları yer örtücü ya da duvarları sardırmak için ……………..cm. arayla 

dikmek uygundur. 

4. Yasemin sıcak bölgelere uyum sağlamış bir bitkidir……………..altındaki soğuklara 

karşı oldukça hassastır. 

5. Acemboruları  ……………………ve Ege bölgelerinde yapraklarını dökmezler. 

6. Toprakta sorun yaratacak bir eksiklik görülmediği zamanlarda ise sarılıcı ve tırmanıcı 

türlerin belirli aralıklarla ………………..gübrelerle desteklenmesi gerekir  

7. Hanımeli çalı formunda olanlar güneşli alanlarda, …………………olanlar ise gölgeli 

ortamlarda iyi gelişir.  

8. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde en çok rastlanan zararlılar;…………………., kırmızı 

örümcekler.ve …………………………dir. 

9. Sarmaşık güller ……………….yıllarda şekil verilmek için budanır. 

10. Sarmaşık güller yılda sadece bir kez açan güller ise çiçekleri geçtikten hemen sonra, 

……………………………….mevsiminde budanmalıdır.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri ayırt edebiyor musunuz?   

2. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri karşılaştırabiliyor musunuz?   

3. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin kullanım alanlarını incelediniz mi?   

4. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretim ortamlarını hazırlayabiliyor 

musunuz? 

  

5. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin üretimini yapabiliyor musunuz?   

6. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin ekolojik isteklerini biliyor musunuz?   

7. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin uygulama ortamlarını kontrol 

edebiliyor musunuz? 

  

8. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin sulamasını yapabiliyor musunuz?   

9. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin gübrelemesini yapabiliyor musunuz?   

10. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin bitki sağlığı önlemlerini biliyor 

musunuz? 

  

11. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerde destekleme yapabiliyor musunuz?   

12. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin yabancı ot temizliğini yapabiliyor 

musunuz? 

  

13. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkileri pazara hazırlayabiliyor musunuz?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

  

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

 

1 Asalak 

2 Sülüklerin 

3 Sonbaharda 

4 Havai 

5 Çiçekleri 

6 Tırmanıcı 

7 Yapraklanmadan 

8 Tohumları 

9 Çardak gülü 

10 Soğuğa 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Katlama 

2 Alkali 

3 Yarı odunsu 

4 Adi daldırma 

5 Drenajlı 

6 Çalı 

7 Tohum 

8 Tohumla 

9 Kil 

10 Demiri 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tomurcuklanma 

2 2-3 

3 40-50 

4 . 0 °C’nin 

5 Akdeniz 

6 kompoze 

7 Sarılıcı  

8 
Yaprak bitleri 

ve beyazsinekler 

9 İlk 

10 Yaz 
 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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