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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Süs Bitkileri Dalı 

MODÜLÜN ADI Sukkulent Bitkiler  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 ders saati 

MODÜLÜN AMACI 

Sukkulent bitkilerin özelliklerini açıklayarak üretimini 

yapmak ve ekolojik isteklerini düzenleyerek bakım 

işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatüre uygun olarak sukkulent bitkilerin 

özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

2. Üretim kriterlerine uygun olarak sukkulent bitkilerin 

üretimini yapabileceksiniz. 

3. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent 

bitkilerin ekolojik isteklerini düzenleyebileceksiniz. 

4. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent 

bitkilerin bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygulama alanı, üretim ortamları 

Donanım: Bitkiler, üretim materyalleri, bilgisayar, 

projeksiyon, internet, ölçüm aletleri, ısıtma-soğutma-ilave 

ışık-sisleme-karatma-gölgelendirme-havalandırma 

sistemleri, sulama-ilaçlama-gübreleme sistemleri, 

budama-destekleme-temizlik-alet ekipmanları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenciler, 

 

 

Sukkulentler, etli yapraklı bitkilerdir. Etli yapraklı denmelerinin sebebi yapraklarında 

veya gövdelerinde su bulundurduklarından kalın ve etli görünümlerindendir.  

 

Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi uç çevre koşullarına, genel 

morfolojik özellikleri, yaşam biçimleriyle uyum sağlayan bitkilerdir. Bu özelliklerinin yanı 

sıra çiçek ve tohumların ilginçliği, yapraklarının biçim, doku ve renk özellikleri bu bitkileri 

estetik açıdan da ilginç bir hale getirmektedir.  

 

Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kullanılabilen bitkilerdir. Yetiştiriciliği 

ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır. İç mekân bitkisi olarak kullanımının yanında, 

özellikle son birkaç yıldır, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su tüketimini 

azaltmaya çalışan sıcak iklim bölgesi belediyeleri alternatif yeşil alan bitki türleri arasında 

sukkulentleri yetiştirmektedirler.  

 

Yeşil alan düzenlemelerinde bitki düşük  su tüketimlerinden dolayı çim türlerine 

alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familyaya ait cins ve türleri vardır. 

Dünyadaki cins sayısı 500’den fazla, tür sayısı ise 10.000 kadardır. Ülkemizde en fazla tür 

sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri oluşturmaktadır. 

 

Bu modül ile; sukkulent bitkilerin özelliklerini açıklayabileceksiniz, üretimini 

yapabileceksiniz. Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent bitkilerin ekolojik 

isteklerini düzenleyebilecek ve bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Literatüre uygun olarak sukkulent bitkilerin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sukkulent bitki çeşitlerini araştırınız 

 Ülkemizde yetişen sukkulent bitkiler hangileridir? 

 Sukkulent bitkilerin ortak özelliklerini araştırınız. 

 

1. SUKKULENT BİTKİLER 
 

1.1. Tanım ve Özellikleri 
 

Sukkulent, gövde veya yapraklarındaki özel etli dokularda su tutma, biriktirme 

yeteneği olan bitki anlamındadır. Sukkulent bitki türleri özellikle gece ve gündüz arasında 

dramatik ısı farkı olan yerler için uygundur. Kaktüsler de bu grubun üyeleridir. Sukkulentler 

için şu cümle akıllarda yer etmelidir: 

 

“Bütün kaktüsler sukkulent bitkilerdir, ancak bütün sukkulentler kaktüs değildir.” 

 

                
Resim1.1. Marginata (Marginata)                      Resim1.2. Dolichothele melaleua(dolikotil melalö) 

 

Sukkulentlerin anavatanı ve yaygın olarak görüleceği yerler Güney Amerika, 

Meksika, Madagaskar, Güney Afrika, Avusturalya, Avrupa ve Asya’nın bir bölümüdür. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Ülkemizde yüksek bölgelerde Sempervivum, jovibarba, saxifraga ve bazı sedum 

türleri mevcut. Bunlara Karadeniz’de, Kaçkarlar’da, Akdeniz ve Ege bölgesinde ,Toroslar’ın 

güney yamaçlarında rastlamak mümkündür. Sütleğengiller familyasına giren Euphorbia’lar 

ise Karadeniz, Marmara, Ege bölgesinde görebileceğiniz her otluk alanda karşımıza çıkar. 

 

 
Resim1. 3.  Sütleğengiller familyasından Euphorbia 

 

Sukkulentler bünyelerinde su tutma özelliklerine sahip olduklarından, yağmur miktarı 

yılda 300-500 mm olan yarı kurak bölgelerde yetişir. Ancak kaktüsler için durum farklıdır 

çünkü kaktüsler yarı çöl bitkileridir. Yıllık yağış miktarı 200mm olan bölgelerde 

yetişebilirler. Oysa gerçek kum çölleri çok kurudur ve sukkulent türleri ve kaktüsler dahil 

hiçbir bitki buralarda yetişmez.  

 

 
 Resim1.4. Euphorbia virosa (yuforbia virosa) 
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Sukkulent türlerinden bazılarının ekolojik istekleri tablo halinde verilmiştir. 
TÜRLER RAKIM HABİTAT YAŞAM 

FORMU 

Sedum acre L. 800–2000 Kayalık yerler Çok Yıllık 

S. aetnense Tineo [S. tetramerum 

Trautv., S. ekimianum Metzger & 

Duman.] 

250–2200 Çakıllı alanlar ve 

kireçtaşlı bölgeler 

Tek Yıllık 

S. album L. 100–2500 Kuru duvarlar, 

kayalık yamaçlar 

Çok Yıllık 

S. annuum L. [S. hewittii 

Chamberlain] 

 

1800–2700 

Kaya çıkıntıları ve 

yamaçlar 

Tek Yıllık 

S. assyraicum Boiss. [S. caroli–

henrici Kit Tan, S. yildizianum 

Sümbül] 

1500 Kayalık ve volkanik 

yamaçla 

Tek Yıllık 

S. caespitosum (Cav.) DC. 0–1000 Açık habitatlar Tek Yıllık 

S. cepaea L. 800–1700 Kayalar, kireçtaşları İki Yıllık 

S. confertiflorum Boiss. [S. sorgerae 

Kit Tan & Chamberlain] 

50–1000 Yamaçlar Tek Yıllık 

S. dasyphyllum L. 1600–2000 Uçurumlar Çok Yıllık 

S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. 

caricum (Carlström) ’t Hart [S. 

caricum A. Carlström] 

0–1000 Kireçtaşı, granit ve 

serpantin yerler 

Tek Yıllık 

S. eriocarpum Sibth. & Sm. subsp. 

orientale ’t Hart 

0–1000 Kireçtaşı, granit ve 

serpantin yerler 

Tek Yıllık 

S. hispanicum L. var. hispanicum L. 

[S. aytacianum J. Metzger] 

300–2400 Taşlık dağ etekleri 

ve kireçtaşı bölgeler 

Tek Yıllık/Çok 

Yıllık 

S. hispanicum L. var. planifolium 

Chamberlain 

1900–2100 Kayalık yamaçlar Tek Yıllık/Çok 

Yıllık 

S. ince ’t Hart & Alpınar 1350–1700 Kayalık kireçtaşı 

yamaçla 

Tek Yıllık 

S. inconspicuum Hand.–Mazz. 2250 Kayalık yerler Tek Yıllık 

S. litoreum Sibth. 0–300 Deniz kıyısında 

kayalık yerler 

Tek Yıllık 

S. magellense Ten. 1600–2400 Kayalık yamaçlar Çok Yıllık 

S. ochroleucum Chaix 500–1500 Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 

S. pilosum Bieb. [Prometheum 

pilosum (Bieb.) H. Ohba] 

1100–2400 Kayaların üzerinde İki Yıllık 

S. samium Runemark & Greuter 

subsp. micranthum 't Hart & Alpιnar 

900–1300 Kireçtaşları, otlak ve 

kayalık alanlar 

Tek Yıllık 

S. samium Runemark & Greuter 

subsp. samium 

800–1200 Kireçtaşları, otlak ve 

kayalık alanlar 

Tek Yıllık 

S. sediforme (Jacq.) Pau 0–635 Kireçtaşı uçurumlar Çok Yıllık 

S. sempervivoides Bieb. 

[Prometheum sempervivoides 

(Bieb.) H. Ohba] 

1200–2900 Kayalık yerler İki Yıllık 

S. spurium Bieb. [Phedimus spurius 

(Bieb.) 't Hart 

600–2700 Kayalar Çok Yıllık 

S. steudelii Boiss. [S. hispanicum L. 

var. semiglabrum Fröder.] 

800–2200 Kireçtaşı, ana 

kayalar 

Tek Yıllık/ Çok 

Yıllık 

S. subulatum (C. A. Meyer) Boiss. 1500–3200 Kayalık yerler Çok Yıllık 
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S. telephium L. [Hylotelephium 

telephium (L.) Ohba] 

1500–2300 Kayalar, kuru 

yamaçlar, Karaçam 

ormanları 

Çok Yıllık 

S. ursi ’t Hart [S. laconicum Boiss. 

& Heldr.] 

800–1700 Kayalık yamaçlar ve 

uçurumlar 

Çok Yıllık 

S. urvillei DC. [S. sartorianum 

Boiss.] 

300–1300 Kireçtaşı kayalık 

yerler 

Çok Yıllık 

S. armenum Boiss. et Huet. var. 

armenum Boiss. et Huet. 

1600–3200 Kireçtaşları, 

volkanik yamaçlar 

ve çakıllı alanlar 

Çok Yıllık 

S. armenum Boiss. et Huet. var. 

insigne Muirhead 

1600–3200 Kireçtaşları, 

volkanik yamaçlar 

ve çakıllı alanlar 

Çok Yıllık 

S. artvinense Muirhead 2200 Volkanik taşlar Çok Yıllık 

S. brevipetalum Kit Tan et Sorger 1350 Kayalık yamaçlar Çok Yıllık 

S. brevipilum Muirhead 1700–2300 Kireçtaşları Çok Yıllık 

S. davisii Muirhead 700–2300 Volkanik kayalar, 

otlak alanlar 

Çok Yıllık 

S. furseorum Muirhead 1800–2500 Kayalık yamaçlar Çok Yıllık 

S. gillianii Muirhead 1800–2100 Kireçtaşları Çok Yıllık 

S. glabrifolium Boriss. 300–730 Volkanik kayalar Çok Yıllık 

Tablo 1. Bazı Sedum ve Senpervivum türlerine ait ekolojik özellikler 

 

1.2. Sukkulentlerin Özellikleri  
 

 Suyu en hızlı şekilde absorbe ederler. Çünkü suyun ne zaman ve ne miktarda 

geleceği belli değildir. 

 Suyu depolarlar, bazen bitkinin %95‟i sudan ibaret olur.  

 Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçülmüş, silindirik veya küresel şekiller 

almıştır. 

 Su; gövde, yaprak ve kökte tutulur. 

 

Sukkulentlerde yaprakların küçülmesi ile transpirasyon (terleme) alanı hacme göre 

azalmış olur. Hatta kaktüslerde büyük ölçüde kalkar. Kaktüsler ve Euphorbia türlerinde ise 

yapraklar tümüyle ortadan kalkmıştır veya büyüme mevsiminde bitkinin uç kısımlarında çok 

rudimenter(gelişmemiş) olarak ve kısa bir süre görülür. Kaktüslerde yaprak fonksiyonları 

gövde tarafından yürütülmektedir. Bu gövdeler de silindirik veya küreseldir. Fotosentez ve 

solunum alanlarının bu şekilde azalması, gövde tipi sukkulentlerin büyüme hızını çok 

düşürmüştür.  

 

Gövde ve yaprak tipi sukkulent terimi vardır ve ama kök tipi sukkulent terimi yoktur. 

Ancak sukkulentlerde kökte de su tutuluyor olabilir. Bu saydığımız adaptasyon şekillerini en 

çok gösteren birçok bitki familyasında az veya çok sayıda sukkulent türleri bulunmaktadır. 

Sukkulent bitki boyutları da büyük farklılıklar gösterir. Ağaç büyüklüğünden çakıl taşı 

boyutuna kadar olanlar yan yanadır. 
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1.2.1. Yaprak Tipi Sukkulentler: 
 

Yapraklar birçok formda olabilir; dala yapışık kümeler, uzun dallar ucunda küme 

halinde veya spiral dizilen yapraklı çalımsı gibi. Sukkulent yaprakları, normal yapraklardan 

çok farklıdır.  

 

Bu değişim o derece değişik olabilir ki; Lithop’lar gibi bazı türlerde bitkinin tüm 

vejetatif kısmı birbirine yapışık bir çift çakıl taşı gibi iki yapraktan ibaret hal alabilir. Bir 

kısım Aeonium(ayoniyum) ve Sempervivum türlerinde ise yapraklar hafifçe sukkulenttir ve 

normal yaprağa benzerler. 

 

 
Resim1.5.Çakıl görünümlü Lithop’lar 

 

 
Resim1.6. Aeonium arboreum  Resim1.7.Sempervivum tectorum 

 

1.2.2. Gövde Tipi Sukkulentler:  
 

Gerçekte bu iki tip arasında kesin sınır her zaman çizilmeyebilir. Bazı sedum türleri 

her iki gruba da girebilir.  

 

Kaktüslerin çok büyük kısmı gövde tipi sukkulenttir. Sukkulent gövde yapıları ripli 

(dikenli), tüberküllü (şişkin, yumru, düğüm) veya segmentli (bölmeli) olabilir. Bu gövdeler 

küresel veya silindiriktir. 

 

Çöllerden ormanlara doğru yayılan bazı sukkulent türleri ilginç bir grup oluşturur. 

Bunların yaprakları büyür, genişler ve sukkulent karakterini büyük oranda kaybeder.   
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Resim1.8. Ökseotu kaktüsü, spagetti kaktüsü 

 

Sukkulentler ilginç bir fenomen ise Convergence (konverjons) denen, birbiri ile 

ilintisiz familyalara mensup ve farklı kıtalarda bulunan iki türün çok benzer morfoloji 

göstermesi olayıdır. Örneğin; Meksika kökenli bir kaktüs olan Astrophytum asterias 

(astrofitum asterias) ile Güney Afrika kökenli Eupohorbia obesa’nın (yuforbia obesa) 

organizmalar üzerinde çevre koşullarını düzenleyici etkisi çok güzel örneklerdir. 

 

       
Resim1.9. Astrophytum asterias  Resim1.10. Eupohorbia obesa  

 

Farklı familyalardaki birçok sukkulent türünü dikenler oluşturmuştur. Dikenler 

familyalara ve türlere göre farklılık gösterir. Kaktüslerde diken, yaprağın çevre faktörü ile 

değişime uğramış şeklidir. Bazı familyalarda stipul'den (Yaprak sapının gövdeye bağlandığı 

noktada sapın iki yanında sapa bağlı olan ya da olmayan pulsu, dikensi, zarsı yapılar), bir 

kısmında düşen yaprak petiol'ünden (yaprak sapı) köken alır.  

 

Euphorbia'larda aynı cins içinde bile farklı diken oluşturan yapılar görülmektedir. 

Diken kaktüsler için karakteristiktir. Çok değişik diken şekilleri görülür.  

 

Diken genel olarak sert güneş ışınlarına karşı şemsiye görevi ve su içeren bitkiye 

erişmek isteyen hayvanlara karşı koruyucu görevi yapar. Bazı türlerde diken su ve besin 

maddesi alımında da rol alır. 
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Resim1.11. Değişik kaktüsler 

 

Bazı sukkulent türleri her zaman toprağa gömülü olarak yaşar. Bir kısmı ise kuru 

mevsimde toprağa gömülür, yağışlı mevsimde yerden yükselir. Bu gömülmenin amacı 

güneşten korunmak ve su kaybını en aza indirmektir 

 
 

Sukkulentlerin çok gelişmiş kök sistemleri vardır. Metrelerce uzağa yayılabilir. Daha 

çok yüzeye yakın olan kökler, gelen suyu hızla tutar. Bazı türlerde ise derindeki suya 

ulaşmak için kökler çok aşağılara uzanabilir. Saçak gibi çok yüzeysel kök sistemi en küçük 

bir nemliliği bile tutabilecek yapıdadır.  

 

Sukkulentler de bütün çiçekli bitkiler gibi çiçek açar. Özellikle kaktüslerin birçok 

türünde çiçekler çok da güzeldir. Genellikle 4-5 yıllık kaktüsün her mevsim bir veya birkaç 

kere çiçek açmaması için hiçbir neden yoktur. Sadece yaşadığı ortamın ideal, yani doğal 

ortamlarına yakın olması gerekir. Kaktüslerin yedi yılda bir çiçek açtığı söylentisi, gerekli 

şartların uygun olmadığı durumlarda geç çiçek açmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.  

 

     
Resim1.12. Mediolobivia euanthema  Resim1.13.   Huernia plowesii 

 

Bitkilerin istekleri ve ortam şartları tam bilinmediği için Sukkulentlerin çiçek 

özelliklerinde de çok büyük farklar gözlenir. Hiç göze çarpmayan bir sukkulent çok güzel 

veya büyük çiçekler oluşturabilir. Bir kısım türlerde ise çiçek çok rudimenterdir(gelişimini 

tamamlamamış) ve dikkati çekmez. Örneğin Euphorbia'larda çiçekler çok küçük ve 

belirsizdir, bazı organeller bulunmaz. Agave türleri on yıllar boyu çiçek açmaz fakat birçok 

yavru bitki geliştirir. Açtığında ise çok büyük miktarlarda tohum üretir ve ana bitki ölür. 

Kaktüs türü Echinopsis'lerin (ekinopsislerin) çiçekleri güzel kokuludur. 
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Çiçekten sonra yine bütün çiçekli bitkilerde olduğu gibi, kaktüs ve diğer 

sukkulentlerde de meyve oluşur. Bir başka yanlış inanış da kaktüs meyvelerinin zehirli 

olduğudur. Bunun aksine birçok kaktüs türünün meyveleri yenebilir. Mammillaria ve akraba 

türlerinin kırmızı meyveleri çilek tadındadır.  
 

 
Resim1.14. En büyük kaktüs cinsi Saguaro (sagura) 

 

   
Resim1.15. Euphorbia milii çiçeği Resim1.16. Agave çiçeği 

 

   
Resim1.17.Mammillaria meyveleri  Resim1.18. Myrtillocactus meyveleri   
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Resim1.19. Pitaya 

 

Meksikalılar Garambullo dedikleri küçük Myrtillocactus(mirtillokaktüs) meyveleri 

için özel üretim yaparlar. Opuntia ficus-indica(babuç inciri) meyveleri da lezzetlidir. 

Ülkemizin güney sahillerinde ve tüm Akdeniz çevresinde doğal olarak yetişen bu kaktüsün 

meyvelerini, yöre köylüleri pazarda satmaktadır. Bu kaktüs gerçekte Meksika kökenlidir. 

Denizciler tarafından yüzyıllar önce taşınmış, zamanla adapte olarak bölgenin florasına dâhil 

olmuştur. 

 

 
Resim1.20. Opintia ficus-indica (opintya fikus indika)  pabuç inciri 

 

Bazı sukkulentler, toksik ve kötü kokulu alkoloidler içerir. Bunlar böcek ve 

parazitlerden korunmayı sağlar. 

 

Bazı kaktüs türleri psikotrop (algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici 

değişikliklere neden olan kimyasal) maddeler içerir. Lophophora (lofofora) gövdelerinin 

kurutulup kaynatılması ile kokaine benzer etkileri olan ve Mescaline (halüsinasyon 

görmenize sebep olan alkaloid) denen bir madde elde edilir. Eski Aztek ve Inka kabilelerinin 

dini törenlerinde en önemli rolü hallusonejik etkileri nedeni ile bu kaktüs oynardı. Peyote de 

denen bu madde günümüzde hala bazı ilkel Amazon kabilelerinde kullanılmaktadır. Diğer 

uyuşturucu içeren maddeler gibi bunun da bazı ülkelerde izinsiz üretilmesi yasaktır. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Alg%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruh_h%C3%A2li&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilin%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Davran%C4%B1%C5%9F
https://tr.instela.com/alkaloid--9752
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Sukkulentler eski zamanlardan beri insanlarca bilinmekte ve kullanılmaktadır. 

Meksika yerlilerinin bazı tür Opuntia'ların meyve ve gövdelerini yiyecek maddesi olarak 

kullandığı yapılan kazılarda görülmüştür. Opuntia ficus-indica (papuç inciri) meyveleri için 

tarım alanlarında hala üretilmektedir. Çeşitli kaktüs ve sukkulent türlerinden alkollü ve 

alkolsüz içecekler, çeşitli yerel tatlılar yapılır. Bir Meksika içkisi olan tekila, bazı kaktüs 

türleri ve Agave'den elde edilir. Yerel küçük el sanatlarında, bölgenin doğal florasını 

oluşturan sukkulentlerin yaprak, fiber(ipliksi yapılar) ve dikenlerinin önemli kullanımı 

vardır. 

 

Avrupa'ya çok uzak yarı-çöllerden gelen kaktüs ve diğer sukkulentlerin evlerin 

pencere kenarlarına yerleşmesi olayı ilginçtir. Doğal ortamlarındaki iklime uymak için 

gösterdikleri ileri adaptasyon şekilleri, bunların çok dayanıklı ev bitkileri olmasını da sağlar. 

Uzun süreler susuz kalmaları veya çok düzensiz sulanmaları bir zarar görmelerine 

neden olmaz. 

 

Birçok kaktüs ve diğer sukkulent türü ise doğal ortamlarının dışında ancak sera 

şartlarında korunabilir. Kötü bakıma kaktüsler kadar dayanabilen başka ev bitkisi yok 

gibidir. Aynı saksıda uzun yıllar kalabilirler. Kaktüs ve diğer sukkulentleri tahrip edebilecek 

tek durum çok fazla sulayarak bir bataklık bitkisi gibi davranmaktır.  

 

 
Resim1.21 Agave palmeri (ogavi palmiri) 

 

Kaktüsler ile birlikte Agave, Gasteria, Haworthia, Sansevieria, Aloe türleri ile non-

sukkulent xerophyt'ler olan Dracena ve Bromeliad türleri, ev çiçeklerine ayıracak fazla 

zamanı olmayanlar için idealdir. Bunları büyük yapılı formları geniş giriş, salon, büro, 

koridor ve merdivenler gibi yerlerde fazla bakim gerektirmeden dekoratif olarak 

kullanılabilir. Dayanıklılıkları dışında, egzotik şekil ve renkleri de önemli süsleyici öğelerdir. 
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Resim1.22.Gasteria (gasteriya)   Resim1.23. Haworthia (havortiya) 

 

 
Resim1.24. Sansevieria (senseverya) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Resim1.25. Aloe vera(aloveira) bitkisi ve yaprağındaki su 

 

Kaktüs ve sukkulent üreticileri ve koleksiyoncular tarafından tanınan sayısız türleri 

vardır ve bunların birçoğu özel bakım gerektirir.  

 

Hemen tüm Batı ülkelerinde çok sayıda kaktüs-sukkulent meraklıları derneği, bunların 

web siteleri, forumları, etkinlikleri ve düzenli yayınlanan popüler veya bilimsel dergileri 

vardır. Ayrıca internette sayısız meraklı koleksiyoncunun bitkilerini sergiledikleri özel web 

siteleri, fotoğraf paylaşım sitelerinde özel sayfaları bulunmaktadır.   
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Ülkemizde ise kaktüs/sukkulent meraklısı fazla olmamakla beraber son yıllarda artış 

gözlenmektedir. 

 

Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kolaylıkla yetiştirilebilen bitkilerdir. 

Yetiştiriciliği ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır. Ve peyzajda kullanımında 

mükemmel bir görüntü sağlamaktadır.  

 

Sukkulent bitkilerin, özellikle son birkaç yıldır, küresel ısınma ve iklim değişikliğine 

bağlı olarak su tüketimini azaltmaya çalışan sıcak iklim bölgesi belediyelerinin alternatif 

yeşil alan bitki türleri arasında yer almaya başladıkları bilinmektedir. 

 

1.3. Sukkulent Çeşitleri: 

 
Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine 

alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familyaya ait cins ve türleri vardır.  

 

Dünyada Cactaceae ( kakteseae) familyası, sayı bakımından en fazla sukkulent cins ve 

türü içerir. Bu familyayı sırasıyla Amaryllidaceae (amarilideseae) ve 

Euphorbiaceae(yuforbiseae) familyaları izlemektedir. Dünyadaki cins sayısı 500’den fazla, 

tür sayısı ise 10.000 kadardır.  

 

Ülkemizde yukarıda bahsedilen familyalara ait bitki türleri bulunmakla birlikte, en 

fazla tür sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri 

oluşturmaktadır. 
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Resim1.26. Bazı kaktüs ve sukkulentler 

 

1.3.1. Familyalarına Göre, Bazı Sukkulent Bitki Cinsleri: 
 

Sukkulentlerin çok fazla tür ve çeşidi vardır. Bu nedenle en çok bilinen türleri aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

Sabırgiller (Agavaceae)(agavase): Avize ağacı gibi tanınmış, çöl ve kurak bölge 

tiplerini içeren bir bitki familyasıdır. Familya, 18 cins altında 550-600 tür içerir ve tropikal, 

astropikal ve sıcak iklim bölgelerinde yaygındır. Örneğin Agave, Yucca.  

 

     
Resim1.27.Agave attenuata  Resim 1.28. Yucca elephantipes 

 

Aizoaceae (izoeseae): İki çenekli çiçekli bitkilere bağlı 126 cins ve 1100-2000 arası 

tür içeren bir bitki familyasıdır. Bu familyanın pek çok türü Güney Afrika'da, az bir kısmı ise 

Avustralya ve Pasifik'te yetişmektedir. 

 

Nergisgiller: (Amarylliaceae) (Amariylidase), çiçekli bitkilerden bir bitki 

familyasının botanik adıdır. Yaklaşık 60 cins ve 800'ün üzerinde tür içerir. 

 

  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Avize_a%C4%9Fac%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6l
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitkiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avustralya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pasifik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
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Sakız ağacıgiller:(Anacardiaceae) (Anakardise), iki çenekli çiçekli bitkilere dahil bir 

bitki familyası. Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunsu bitkilerdir. Gövde 

kabuklarında reçine kanalları vardır. Örnek cinsin Anacardium olduğu bu familyanın üyeleri, 

zeytinsi "yemiş" nitelikli meyveler verir.   

 

Kuşkonmazgiller:(Asparagaceae) (Asparagase),bir çiçekli bitkiler familyasının 

botanikteki adıdır. (Asparagus)  

 

    
Resim 1.29. Aptenia (buz çiçeği)     Resim 1.30. Ammocharis coranica 

(emokaris koranica)  

 

 
Resim 1.31.Anacardium yemiş meyveleri 

 

Asphodelaceae (Asfodelese): Aloe, Astroworthia, Bulbinella, Chortolirion, Gasteria, 

Haworthia  

 

Papatyagiller (Asteraceae)(Asteraseae): İki çenekliler sınıfından bir bitki familyası. 

Familyanın ismi yıldız şeklinde çiçekleri bulunan bir cins olan Aster türünden gelmektedir.  

 

Balsaminaceae: (Balsaminese) Bu familyaya ait olan bitkiler bir ya da çok yıllık 

olabilir. Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsayan ılıman ve tropikal bölgeler 

boyunca bulunurlar. Familyanın en bilinen üyesi camgüzeli olarak bilinen türlerdir.  

 

Begonyagiller:(Begoniaceae)(Begoniaseae): Kabaklar (kukurbitales)takımından 

bir.familyadır, en önemli türü Begonia bitkisidir. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ki_%C3%A7enekli
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ine
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anacardium&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ki_%C3%A7enekliler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aster
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cam_g%C3%BCzeli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kabaklar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tak%C4%B1m
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Resim 1.32.Begonya 

 

Hodangiller: (Boraginaceae) (Boraginaseae),Lamiales takımına ait bir familyadır. 

Dünyada 100 cins ve 2000 kadar türle tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerde yayılmış bir 

familyadır. Türkiye'de 34 cins ve 300’den fazla türü bulunmaktadır.  Heliotropium  

 

 
Resim 1.33. Heliotropium 

 

Turpgiller ya da lahanagiller: (Brassicaceae) (Brassisase) Turpgiller familyası daha 

çok kuzey yarımkürede, nadiren tropiklerde yayılmış 330 cins ve 3700 türle temsil edilir. 

Türkiye'de 85 cins ve 515 türü bulunmaktadır.  Heliophila, Lepidium  

 

 
Resim 1.34. Heliophila (helofila)  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tropikal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Subtropikal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tropik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins


 

18 

Bromeliaceae: Tropik bölgelerde yayılmış 60 cins ve 2400 kadar tür ihtiva eder. Bu 

familyadan Ananas sativa (ananas) türünün sıcak bölgelerde kültürü yapılmaktadır. 

 

  
Resim 1.35.Abromeitiella 

 

Kaktüsgiller:(Cactaceae) (kaktase), gövdeleri etli ve yaprakları diken şeklini almış 

bir çiçekli bitkiler familyası. 

 

Kaktüs, cins adı olmamasına rağmen, kaktüsgiller familyasını oluşturan gövdeleri etli, 

yassılaşmış ve sulu olan, yaprakları diken şeklini almış bütün çiçekli bitkilere verilen ortak 

addır. Genellikle çöllerde ve tropiklerde yaygınlardır. 

 

Çan çiçeğigiller:(Campanulaceae) (Kampanulase), bir ya da çok yıllık otsu bitkiler 

ya da çalı formunda olan bir çiçekli bitkiler familyasıdır. Birçok türü süs bitkisi olarak 

yetiştirilir.  

 

 
Resim 1.36. Brighamia 

 

Papayagiller:(Caricaceae) (Karikaseae.Orta Amerika ve Güney Amerika ile 

Afrika'da bulunan çeşitli Tropikal bitkiler bu familya içinde olup, familya her daim yeşil 

ancak kısa ömürlüdür. Familyanın pek çok üyesi yenilebilir meyvelere sahiptir. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tropik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ananas_sativa&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitkiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitki
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bir_y%C4%B1ll%C4%B1k_bitki&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ok_y%C4%B1ll%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tropikal
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Özellikle familya içindeki carica cinsi ve türüne bağlı papaya alt türleri anavatanı 

Güney Amerika'dan; Afrika, Güney Asya,Kuzey Avustralya ve Hindistan'a kadar insanlarca 

yayılarak pek çok tropik ve Astropika bölgede tarımı yapılır hale gelmiş caricadır. 

 

 
Resim 1.37.Carica meyvesi (Karika) 

 

Crassulaceae:(Krasulase)Etli yapraklı bitki türü. Bu sukkulentler  Afrika'nın ve 

Asya'nın tropik bölgelerinde yer almaktadır; çoğu türlerde Madagaskar'da bulunmaktadır. 

Kalanşo bu familyaya aittir. Kalanşo'ların parlak kırmızı, sarı, pembe, turuncu çiçekleri 

vardır. Aydınlık, güneşli ve havadar ortamı tercih eder. Fazla suya hassastır. 

 

 
Resim 1.38.Kalanşo 

 

Kabakgiller: (Cucurbitaceae) (kukurbitesi.Eski ve Yeni Dünya'nın sıcak bölgelerinde 

yayılmış 100 cins ve 850 türü vardır. Türkiye'de 3 cins ve bunlara ait 8 tür doğal olarak 

yayılış gösterir. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Carica
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avustralya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tropik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Astropika
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukkulent&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_D%C3%BCnya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
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Resim 1.39.Cucurbitaceae (kukurbitesi) familyasından 

 

Euphorbiaceae: (yuforhorbiaseae) Sütleğengiller, çoğunlukla otsu olan bir çiçekli 

bitkiler familyası.240 cins ve 6,000 civarında türle temsil edilir. Özellikle tropik türleri 

çalılar ya da ağaçlardır.  

 

 
Resim 1.40.Jatropha(Çetrofa)                            Resim 1.41.Monadenium ritchiei 

 

Baklagiller:(Fabaceae) (Fabase),Çoğunu otsu bitkilerin oluşturduğu çalı ve ağaç 

türlerini de içeren büyük bir familya. 

 

 
Resim1.42.Dolichos (dolicos)                Resim 1.43.Delonix (deloniks)  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
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Turnagagasıgiller: (Geraniaceae) (Geraniase), otsu veya çalı şeklinde türleri içeren 

bitki. 

 
Resim 1.44.Pelargonium 

 

Süsengiller: (Iridaceae) (Iridaseae), 80'den fazla cinsi bulunan familya, tüm dünya 

çapında yaklaşık 1500 türe sahiptir. En bilinen türlerinden biri Safran'dır. 

 

 
Resim 1.45. Freesia (frezya)               Resim 1.46.Safran tarlası 

 

Ballıbabagiller: (Lamiaceae) (Lamiase), çoğunlukla güzel kokulu, bir ya da çok 

yıllık, otsular, nadiren çalılar veya ağaçları kapsayan bir çiçekli bitkiler familyasıdır. 

 

Yapraklarında, kokulu yağ salgılayan küçük salgı bezleri bulunur. Dolayısıyla başta 

nane, kekik ve lavanta çiçeği olmak üzere bu familyaya ait çiçekler bol ıtırlı olur. 

 

Familya üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı, farmakoloji ve parfüm 

sanayinde de kullanılır. Türlerden eterik yağ elde edilir. Baharat olarak kullanılır ve süs 

bitkisi olarak yetiştirilir. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Safran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Safran
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ekli_bitkiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Farmakoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baharat
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Resim 1.47.Tetradenia                      Resim 1.48.Solenostemon 

 

Moringaceae: ‘Mucize ağaç’ olarak da adlandırılır. Bu bitkinin bu adla 

adlandırılmasının sebebi ise hemen hemen her parçasının ayrı bir değerinin olmasıdır. Zira 

tohumundan köküne, sapına kadar bitkinin her parçasından yararlanılmaktadır. 

 
Resim 1.49 Moringa oleifera 

 

Salepgiller Orkidegiller: (Orchidaceae)(Orkidase) Asparagales takımına ait bir 

familyadır. Dünyada yaklaşık 880 cins ve 22 binden fazla tür ihtiva etmektedir. Türkiye'de 

24 cins ve 60’dan fazla türü bulunmaktadır. 

 

 
Resim 1.50.Orchidaceae  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asparagales&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr


 

23 

 

Ekşi yoncagiller: (Oxalidaceae) (Oksalidase), çoğunlukla otsu, yağışlı orman 

altlarında bulunan bitkileri içeren bitki familyası. 1000 kadar türü bulunur. Yaprakları üçlü 

yapıdadır. Yapılarında oksalik asit taşırlar, tatları mayhoştur. 

  

Ekşi yoncagiller familyası özellikle Güney Amerika ve Güney Afrika kökenlidir. 

Familyanın Türkiye'de bilinen başlıca türü ekşi yoncadır.  

 

 
Resim 1.51 Oxalis (oksalis) 

 

Çarkıfelekgiller:  (Passifloraceae) (Passiflorase) Yaklaşık 19 cinste 530 kadar türe 

ayrılır. Çoğu tropik bölgelere dağılmış olan türler ağaç, çalı, sürünücü ya da tırmanıcı 

formdadır.  

 

Karabibergiller: (Piperaceae) (Piperase) Tropiklerde yayılmış 12 cins ve yaklaşık 

3000 türü bulunur. Peperomia  

 

 
Resim 1.52.Peperomia obtusifolia       Resim 1.53.Peperomia caperata 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksalik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ek%C5%9Fi_yonca&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
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Resim 1.54.Sansevieria (Paşa kılıcı) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Literatüre uygun olarak sukkulent bitkilerin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sukkulent bitkilerin çeşitlerini araştırın.  Çiçekçilere ve seralara gidiniz. 

 Sukkulent bitki örnekleri temin edin. 
 Çiçekçilerden ve seralardan temin 

edebilirsiniz. 

 Sukkulent bitkilerin özelliklerini 

araştırın. 

 Çevrenizdeki bahçıvan, çiçekçi, ziraat 

mühendislerinden ve seralardan bilgi 

toplayın. 

 Edindiğiniz sukkulentlerin farklılıklarını 

karşılaştırın. 

 Yaprak şekli, diken yapısı, gövde şekli 

uzunluğu vs. özellikleri bakımından 

karşılaştırın.  

 Bir albüm oluşturun. 

 Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Albümü oluştururken ders 

öğretmeninizden yardım alın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENİDRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sukkulent bitkiler bünyelerinde su depo ederler. Aşağıdakilerden hangi organ 

eşlisinde su depolanır? 

A) Yaprak-gövde 

B) Gövde- kök 

C) Kök-yaprak 

D) Yaprak-çiçek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sukkulent bitkilerin özelliklerinden değildir? 

A) Hiç yağmur yağmayan çöllerde dahi yetişebilir. 

B) Bitkinin %95 i sudur. 

C) Bitki etli yapıdadır. 

D) Suyu hızlı emerler. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ülkemizde en fazla tür sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve 

Senpervivum türleri oluşturmaktadır. 

B) Bütün kaktüsler sukkulent bitkilerdir. ancak bütün sukkulentler kaktüs değildir 

C) Bütün sukkulentler kaktüstür. 

D) Kaktüslerde yaprak fonksiyonları gövde tarafından yürütülmektedir 

 

4. Ülkemizde de meyvesi yenen kaktüs türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mammillaria mammillaris 

B) Opintia ficus-indica 

C) Hylocereus undatus  

D) Myrtillocactus-geometrizans 

 

5. Ülkemizde diğer familyalara ait bitki türleri bulunmakla birlikte, en fazla tür sayısı 

hangi familyada vardır?  
A) Aizoaceae 

B) Cactaceae  

C) Agavaceae  

D) Crassulaceae 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hylocereus_undatus
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Dünyadaki cins sayısı .................den fazla, tür sayısı ise .............................kadardır. 

2. Sukkulent bitki türleri özellikle ...................................arasında dramatik ısı farkı olan 

yerler için uygundur. 

3. Sütleğengiller familyasına giren Euphorbia’lar ise ................, ................, ........... 

bölgesinde görebileceğiniz her otluk alanda karşımıza çıkar. 

4. Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçülmüş, ....................................şekiller almıştır.  

5. .............................................türlerinde ise yapraklar tümüyle ortadan kalkmıştır.         

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (.....) Liphop’lar yaprak tipi sukkulentlere örnektir. 

2. (.....) Diken genel olarak sert güneş ışınlarına karşı şemsiye görevi ve su içeren bitkiye 

erişmek isteyen hayvanlara karşı koruyucu görevi yapar. 

3. (.....) Kaktüsler yedi yılda bir çiçek açar. 

4. (.....) Kaktüslerin meyvesi zehirlidir. 

5. (.....) Ülkemizde de sukkulent bitkilere olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Üretim kriterlerine uygun olarak sukkulent bitkilerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sukkulent bitkilerin üretim yöntemleri nelerdir en çok hangisi tercih 

edilmektedir? 

 

2. SUKKULENT BİTKİLERİN ÜRETİMİ 
 

2.1. Üretim 
 

Sukkulent bitkiler generatif ve vegetatif üretim yöntemleriyle üretilebilmektedir. Daha 

çok vegetatif üretim yöntemi uygulanır. Ancak, fazla miktarda üretim söz konusu olduğunda, 

tohumla üretim yöntemi tercih edilir. 

 

Sukulentleri gövdeden keserek, yapraktan veya tohumla çoğaltabilirsiniz. Sukulent 

çoğaltma işlemini oda ısısında, direkt güneş almayan fakat oldukça aydınlık bir ortamda ve 

mümkünse bahara doğru yapmak etkili olacaktır. Ortamın havadar olması yapraklardan yeni 

bitki elde etme şansınızı çok yükseltecektir.  

 

2.1.1. Generatif Üretim Yöntemi (Tohum ile Üretim Yöntemi) 
 

Düşük maliyetle genç bitkiler elde etmenin ve tehdit altındaki türleri koruyabilmenin 

yolu, üretmekten geçer. Tohumlar genellikle bir yıl bekletildikten sonra ekilir. Ancak 

Epiphyllum(epifilum) (Atlas Çiçeği) ve Zygocactus’un(zaygokaktus)(Yılbaşı Çiçeği) 

tohumları taze iken ekilmelidir. Çimlenme süresini kısaltmak için, iri ve sert kabuklu 

tohumlar ekimden önce suda ıslatılır veya mekaniksel yollarla aşındırılır.  

 

Ekim ilkbaharda (Mart-nisan aylarında) yapılır. Tohumların çimlendirilmesinde, 

kullanılan harcın steril olmasına dikkat edilmelidir.  

 

En iyi ekim harcı yarı yarıya ithal ince torf ile 1-2 mm kalınlığında pomza karışımıdır. 

Bu karışıma bir miktar odun kömürü tozu eklenmesi yararlıdır. Tohumlar, yine hacim olarak 

eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, dişli dere kumu ve odun kömürü karışımına da ekilebilir. 

Harçta kullanılan materyalin çok iri taneli olması da uygun değildir, çünkü bu durumda da 

tohumlar yeterli rutubeti alamayabilir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1.Adenium(Adenyum) (Çöl gülü) tohumu ekimi ve çimlenmesi 

 

Çimlendirme ortamının yüzeyine 3-4 mm aralıklarla ekilen tohumların üzerleri kendi 

irilikleri kadar harç tabakası ile örtülür. Çok ince tohumların üzeri örtülmez, düzgün bir tahta 

parçasıyla hafifçe bastırılır. Ekim işi bittikten sonra tohum yastığı süzgeçli kova ile sulanır 

koruyucu olarak mantara karşı ilaçlanır ve üzeri camla örtülür. Sukkulenterin çoğu ışıkta 

çimlendiklerinden, yastık veya kasalar aydınlık bir yerde bulundurulur. Çimlenme süresinde 

ortam aynı şekilde nemli kalmalı; sıcaklık gündüz ortalama 25°C, gece ise 18-20°C 

dolayında tutulmalıdır. Sukkulent cinslerine bağlı olarak çimlenme 4 gün ile 1 yıl içerisinde 

olmaktadır. Sözgelişi, Rebutia cinsi kaktüslerde çimlenme 4 gün içerisinde 

gerçekleşmektedir. Fideler birbirine değinceye değin tohum yastığında bırakılmalı, daha 

sonra köklerine zarar vermemeye özen gösterilerek başka kasalara şaşırtılmalıdır. Genç 

bitkiler bir veya iki yıl sonra küçük saksılara alınır. 

 

 
Resim 2.2. Adenium (Çöl gülü) 

 

2.1.2. Vejetatif Üretim Yöntemi  

 
 Gövde Çelikleri: 

 

Gövdenin alt tarafında, köke yakın bölgede ya da kökte su biriktirme yeteneği olan 

sukkulentler hariç pek çok sukkulent bu yolla üretilebilir. Bitkinin uykudan uyanıp yeniden 

büyümeye başladığı dönem olan ilkbahar ve erken yaz dönemlerinde gövde çeliği 

alınmalıdır.   
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Kök atmadan solmasına engel olabilmek amacıyla, kesilen parça fazla uzun 

olmamalıdır. Sağlıklı bir bitkinin sağlıklı bir gövdesi seçilmeli, yeni patlayacak olan bir göz 

ya da bir dalın hemen üzerinden keskin bir bıçakla kesilmelidir. Kesilen dal, 4-8 cm kalacak 

biçimde kısaltılmalıdır. Aşağıya yakın olan yapraklar ayıklanmalı, yara yerleri kuruyacak 

kadar bir süre içinde  birkaç günlüğüne ılık bir yerde bırakılmalıdır. 1/3’ü kaktüs karışımı, 

gerisi pumice (pomza) ya da perlitle doldurulmuş olan bir saksıya dikilebilir. Hafif rutubetli 

tutulup, havadar ve gölge bir yerde bekletilmelidir. Direkt güneş ışığı almamasına dikkat 

edilmelidir. İyi bir bakım sonunda 2-6 hafta içinde köklenme gerçekleşecektir.  

 

Asclepiadaceae ailesinden bazı sukkulentler ve Euphorbia’ların tamamı, kesildiğinde 

(ya da yaralandığında) beyaz, süt gibi bir sıvı akar. Kanayan yerin dondurulabilmesi için 

kesik yeri bir iki dakika kadar musluğun altında tutmak kanamayı engeller. Bu sıvıyı göz ve 

ciltle temas ettirmemesi gerekir, tahriş edicidir. Hatta bazı cinslerde çok zehirli ve 

kanserojendir. Gövde üzerindeki kanamaları üzerine ıslak bez koyarak engelleyebilirsiniz. 

 

 Yaprak Çelikleri: 

 

Sukkulent üretmenin kolay ve efektif bir yolu da yaprak çelikleridir. Birçok tür bu 

yolla kolaylıkla çoğaltılabilir. Örneğin; Gasteria veya Haworthia.  

 

Yaprak kesimi ya da kopartılması işlemi bitki aktif olarak büyümekteyken 

yapılmalıdır. Yalnız yaprak gövdede hiç parça kalmayacak şekilde ayrılmalı, daha iyisi 

gövdeden küçük bir parça ile ayırmalıdır. 

 

Böyle bir dönemde ayrılan yaprak öncelikle kuru bir yerde bir süre bekletmeli, yaranın 

kuruması ve kabuk bağlamasına (kallus) izin vermeli, sonra da içine kaktüs karışımı konmuş 

olan bir küçük saksıya dikmelidir. Kısmi gölge bir yerde, 3 ile 12 hafta içinde köklenecektir 

 

 
Resim2.3.Sedum morganianum 

 

Saksıya düşmüş bir sukulent yaprağının sizden habersiz kendiliğinden köklendiği 

olmuştur. Yukardaki fotoğrafta Sedum morganianum yaprakları toprakla buluşmuş. Kolay 

filizlenmeye bir örnek. 
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Resim 2.4. Echeveria(eşeveriya) yaprak çelikleri 

 

 
Resim 2.5. Gövde, yaprak çelikleri 

 

Yukarıdaki resimde de (resim 2.5) görüleceği üzere, üç ayrı parçadan oluşacak şekilde 

üretim yapılabilir. Gövdeden ve çiçek sapından keserek çelikle ve çiçek sapında yer alan 

yaprakları toprağa sererek köklenmesi sağlanır. 

 

 Kısmi Gövde Çelikleri: 

 

Sukkulentlerde yassı, yaprağımsı gövdeye sahip bitkiler ve pek çok kolon biçimli 

türler tüm gövde parçası yerine kısmi bir parça ile de üretilebilirler. Bu kısım, uyku 

döneminin sonunda, yani ilkbahar başlarında alınmalıdır. Genellikle 3-12 hafta arası bir 

sürede köklenme olur.  

 

Diğer yöntemlerde gördüğümüz gibi, kesilmiş olan bölüm bir süre yaraların kabuk 

bağlaması için dışarıda bekletilmeli, sonra 1/3‟ü kaktüs toprağı karışımı, gerisi perlit ya da 

pomza doldurulmuş bir saksıya dikilmelidir. 

  

http://kenan-aktas.com/wp-content/uploads/2015/06/image038.jpg
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Resim 2.36. Echeveria (eşeverya) 

 

 
Resim 2.37.Üretimden örnekler  Echeveria 

 

 Aşı İle Üretim: 

 

Köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde 

çürüyebilen; özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşu nedeniyle kendi 

kendilerine yaşayamayan; az veya çok yavaş büyüyen veya kök problemi olan sukkulent 

türlerinde uygulanmaktadır.  

 

Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olmayan ve hızlı büyüyen türler seçilir. 

Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki sukkulentin aynı familyadan olması ve ana 

damarlarının bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır. Aşılama için en uygun 

zaman Sukkulentlerin büyümeye başladıkları dönemdir.  

 

Sıcak havalarda yapılan Sukkulentlerin birbiriyle kaynaşması, 2-3 gün ile birkaç hafta 

arasında değişir.  

 

Anaç olarak kullanılacak sukkulentin aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 yıllık 

olmalıdır. Kök problemi olanlar hariç sukkulentlerde bu üretim şekli pek tercih edilmez. 

Genellikle kaktüs türlerinde uygulanmaktadır. 

  



 

33 

 
Resim 2.38. Euphorbia obesa normal ve cristata formunda yine değersiz ama kök sistemi güçlü 

olan baska bir euphorbia üzerine aşılaması. 

 

 
Resim 2.39. Opuntia (kaynana dili) üzerine yılbası aşılaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretim kriterlerine uygun olarak sukkulent bitkilerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sukkulent bitki temin ediniz. 

 Çiçekçi veya seralardan Gasteria, 

Echeveria veya Haworthia sukkulentleri 

temin ediniz. 

 Bitkinin dikileceği toprağı ve saksıyı vs 

hazırlayınız. 

 Mart-nisan aylarını tercih ediniz. 

 Sukkulent bitki toprağı,  1/3’ü kaktüs 

karışımı, gerisi pumice (pomza) ya da 

perlit olmalıdır. 

 Yaprak veya gövde çeliğini bitkiden 

alınız. 

 Çelik alırken bıçağınızın temiz ve steril 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alınan çelikleri bir kaç gün 

dinlendiriniz. 

 Dikim işlemini gerçekleştiriniz. 

Diker dikmez sulama yapmak yerine 

toprak yüzeyini kurudukça sulayınız. 

 Yaprakları gömmeden (gömerseniz 

çürürler) doğrudan toprağın üzerine 

bırakın 

 Hafif rutubetli tutulup, havadar ve gölge 

bir yerde bekletilmelidir.  

 Direkt güneş ışığı almamasına dikkat 

edilmelidir. Ancak aydınlık bir ortam 

olmalıdır. 

 Ortamı ve bitkiyi kontrol ediniz. 

 Toprak yüzeyi kurudukça su verin.  

 Ortam sıcaklı ve ışık yeterliliğini kontrol 

edin. 

 3-12 hafta içinde köklenme 

gerçekleşecektir. Gözlemleyiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Tohumla üretim ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) Düşük maliyetle genç bitkiler elde etmenin bir yoludur. 

B) Tohumlar genellikle 2 yıl bekletildikten sonra ekilir 

C) Çimlenme süresini kısaltmak için, iri ve sert kabuklu tohumlar ekimden önce suda 

ıslatılır veya mekaniksel yollarla aşındırılır. 

D) Tehdit altındaki türleri koruyabilmenin bir yoludur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi gövde çeliği ile üretimde yanlış bir uygulamadır? 

A) Erken yaz dönemlerinde gövde çeliği alınmalıdır.  

B) Yeni patlayacak olan bir göz ya da bir dalın hemen üzerinden keskin bir bıçakla 

kesilmelidir. 

C) Hafif rutubetli tutulup, havadar ve gölge bir yerde bekletilmelidir. Direkt güneş 

ışığı almasına dikkat edilmelidir. 

D) Aşağıya yakın olan yapraklar ayıklanmalı, yara yerleri kuruyacak kadar bir süre 

için birkaç günlüğüne ılık bir yerde bırakılmalıdır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yaprak çeliği ile üretimde doğru değildir? 

A)  Sedum Morganianum’un yaprak çeliği ile üretimi oldukça zor ve uzun bir zaman 

ister. 

B) Gasteria veya Haworthia yaprak çeliği üretim yöntemi ile oldukça kolay üretilir. 

C) Genellikle 3-12 hafta arası bir sürede köklenme olur.  

D) Yaprak gövdede hiç parça kalmayacak şekilde ayrılmalı, daha iyisi gövdeden 

küçük bir parça ile ayırmalıdır 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sukkulentlerde aşı ile üretimin sebeplerinden değildir? 

A) Köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde 

çürüyebilen sukkulent türlerinde aşı uygulanır. 

B) Özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşu nedeniyle kendi 

kendilerine yaşayamayan sukkulent türlerinde aşı uygulanır. 

C) Susuzluğa dayanamayan sukkulent türlerinde aşı uygulanır. 

D) Az veya çok yavaş büyüyen veya kök problemi olan sukkulent türlerinde aşı 

uygulanır. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (... ) Sukkulentlerde en kolay üretim yöntemi generatif üretimdir. 

2. (... ) Sukkulentlerde yassı, yaprağımsı gövdeye sahip bitkiler ve pek çok kolon biçimli 

türler tüm gövde parçası yerine kısmi bir parça ile de üretilebilirler 

3. (... ) Anaç olarak kullanılacak sukkulenttin aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 

yıllık olmalıdır. 

4. (... ) Genellikle tüm sukkulentlerde aşı uygulanmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent bitkilerin ekolojik isteklerini 

düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgenin iklim özelliklerini araştırınız. 

 Sukkulent bitkilerin sıcaklık, ışık ve nem isteklerini araştırınız. 

 

3. SUKKULENT BİTKİLERİN EKOLOJİK İSTEKLERİ 
 

Tüm bitkilerde olduğu gibi sukkulent bitki yetiştiriciliğinde de ekolojik istekler 

önemlidir. Sukkulent bitkiler asıl anavatanlarından alınıp getirildiklerinden yetiştiriciliğini 

yapacağımız yerlerde de iklim isteklerini karşılamamız gerekir. Yetiştiriciliğinde dikkat 

edeceğimiz faktörler; ışık, sıcaklık, hava ve toprak nemidir.  

 

Şimdi sırası ile genel olarak bu ihtiyaçlarını sıralayalım. 

 

3.1. Işık 
 

Sukkulentlerin çoğu ışıklı veya yarı gölge yerleri sever. Tam güneş altında çiçekler 

daha parlak olur. Bu nedenle bol ışıklı yerler tercih edilirse daha yerinde bir karar olur. 

Ancak yakıcı güneş ışığından korunmalıdır. Özellikle yaz aylarında pencere kenarlarına 

konmamalıdır. Çok kuvvetli güneş ışığında yapraklarda kahverengileşme ve beyazlaşma 

görülebilir. Yazın bol ışıklı, yarı gölge; kışın ise aydınlık ve güneşli yerlerde 

bulundurulmalıdır. 

 

Örneğin Aloe vera bitkisinin büyümesi için parlak ışık ihtiyacı nedeniyle zaman 

zaman sert güneş ışığına maruz kaldığında bazen yaprakları zarar görebilir. Hatta bitkilerin 

kurumasına yol açabilir. Bu da bitkilerin hastalıklara karşı duyarlı olmasına neden olur. 

Bitkinin yapraklarında koyu kahverengi veya turuncu noktalar güneş yanıklığının 

belirtileridir. Yapraklar dik düz değil de yanlamasına gelişiyorsa bu yetersiz ışığın etkisidir. 

 

Hemen hemen tüm kaktüs çeşitleri, sağlıklı olabilmek için büyüme dönemlerinde 

güneş görmek zorundadır. Kış döneminde nispeten az ışık seviyelerine dayanabilirler. Eğer 

kaktüslere evde bakılıyorsa, bitkileri cam kenarında tutmak gerekir. (Yaz ayları dışında). 

Işığın yetersiz olduğu koşullarda, suni ışık takviyesi yapabilirsiniz. Kaktüs türlerinin her 

birinin ışıkla ve güneşle ilişkileri birbirinden farklıdır. Bazı türler doğrudan güneş ışığına 

dayanabildiği halde, bazıları gölge ortamı sever.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Sukkulentlerin yazın göreceği yeterli güneş ışığı kışın çiçeklenmeyi teşvik edecektir. 

 

 
Resim 3. 1. Kaktüs ve diğer sukkulentlerden oluşan bol ışık alan aydınlık bir sera 

 

3.2. Sıcaklık  
 

Sukkulentler etli yapraklı olduklarından yani bünyelerinde ( yaprak ve gövdelerinde) 

su depoladıklarından yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak soğuktan büyük zarar görür.  

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu iklimler  sukkulent bitkiler için 

uygundur. Sıcak ortamları severler. Ama özellikle yaz mevsiminde sukkulentlerin bulunduğu 

ortam ısısının 40°C’yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü çok yüksek sıcaklıklarda 

büyüme durur, hatta 50°C’den sonra bitkiler ısı şokuna girebilirler. Sukkulentlerin büyük 

çoğunluğu sulamamak şartıyla kışın soğuğa dayanıklıdır. Tropikal bölge sukkulentlerinin 

bulundurulduğu ortam sıcaklığı kışın da 15°C’nin altına düşmemeli ve ara sıra az su da 

verilmelidir. Bu bitkiler soğuğa karşı duyarlı olduğu için donmalarına izin verilmemelidir. 

 

Örneğin aloe vera sıcak ülkelerin bitkisidir. 0 °C altında yaprakları zarar görür. 

Özellikle -4 °C altında genelde ölüm meydana gelir. Ticari olarak aloe vera yetiştiriciliği 

yapılacaksa, sıcaklığın hiçbir zaman 0 °C altına düşmemesine dikkat edilmelidir. Bunun 

yanında ılık ortamlarda bulunmayı isteyen aloeler en düşük 5°C’ye kadar da dayanabilirler. 

  

Kaktüsler, bütün bitkiler gibi yazın büyür ve kış dönemini dinlenerek geçirir.  

Gelişimleri için kaktüsler genellikle 16°C’ ye ihtiyaç duyarlar. Tropikal olanlar daha da 

yüksek sıcaklıklarda 21–32 °C’ de gelişirler. 

 

Bazı kaktüsler; 0°C’ye kadar düşen sıcaklara kısa bir süre için dayanabilir. Ancak 

soğuğa uzun süre maruz kalan bitkilerin yumuşak dokuları özellikle de yeni büyümüş olan 

bölümleri hasar görebilir. Bu durumda önce gövdede yaralar oluşur, sonra da bitki tamamen 

ölür. Soğuktan etkilenmiş bitkileri yaşatabilmek için sıcaklığı artırarak yara oluşmuş bölümü 

kurutmak ve küflenmeyi engellemek gerekir.  
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Çoğu kaktüs türü için 5–8 °C yeterlidir. Eğer dış ortam sıcaklığı 5°C’nin altına 

düşmüyorsa, kaktüsler dışarıda da gelişebilirler. Ancak bu durumda saksı ve çevre ortamın 

kesinlikle kuru olması gerekir. 

 

3.3. Nem 
 

Sukkulentler orantılı nem miktarının % 50-60 civarında olmasını ister. Kendi doğal 

ortamlarında uzun süreli nemli havaya alışmamışlardır. Uzun süreli nemli havaları 

sevmezler. Hem nemli, hem de havasız ortamlar bitkinin sağlıklı gelişimini olumsuz etkiler. 

Don olasılığı kalmayınca (İlkbahar-Yaz-Sonbahar) sukkulentler için en güzel yer balkondur. 

Seralarda yetiştirilen bu bitki türleri ılık havalarda bolca havalandırılmalıdır.  

Kuru havayı seven kaktüsler için de, %50–60 oranında orantılı nem uygundur. 

 

 
Resim 3. 2. Kaktüs serası 

 

3.4. Havalandırma 
 

Tüm iç mekan bitkilerini olduğu gibi sukkulentleri de hava akımından korumak 

gerekir. Özellikle seralarda havalandırma yapılmalıdır. Örneğin orkideler aşırı sıcak, kuru ve 

havasız sera ortamlarından hiç hoşlanmaz. Kış aylarında bile havadar mekân ister. Ancak 

seralarda hava akımından korumak şarttır. Saksıdaki orkideler için pencere önleri bu yüzden 

pek ideal değildir. 

 

 
Resim 3. 2. Orkide serasında fan ile havalandırma  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent bitkilerin ekolojik isteklerini 

düzenleyebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birkaç çeşit sukkulent bitki temin 

ediniz. 

 Çiçekçilerden ve seralardan temin 

edebilirsiniz. 

 Uygulama alanını kontrol ediniz.  Bitkileriniz için uygun ortam hazırlayın. 

 Ortamın sıcaklığını düzenleyiniz. 
 Termometre temin ederek sıcaklığı kontrol 

edin. 

 Ortamın nem oranını düzenleyiniz. 

 Ortamın nemini %50-60 civarında tutmaya 

gayret edin. Higrometre ile ölçüm 

yapabilirsiniz. 

 Ortamın ışık seviyesini düzenleyiniz. 
 Aydınlık ortam tercih edin. Yakıcı 

güneşten koruyun. 

 Ölçüm aletlerini düzenli okuyunuz.  Ölçüm aletlerini sürekli okuyup ortamı 

kontrol altında tutun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

41 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sukkulentlerin çoğu .............veya ...................... yerleri severler. 

2. Sukkulentlerde çok kuvvetli güneş ışığında yapraklarda .................................. ve 

...................................görülebilir. 

3. Aloe veraların yapraklarında koyu kahverengi veya turuncu noktalar 

......................................... belirtileridir 

4. Sukkulentlerin yazın göreceği yeterli güneş ışığı, kışın ............................... teşvik 

edecektir. 

5. Sukkulentler ............................ ortamları severler ancak yaz mevsiminde 

sukkulentlerin bulunduğu ortam ısısının ...................C’yi geçmemesine dikkat 

edilmelidir. 

6. Tropikal bölge sukkulentlerinin bulundurulduğu ortam sıcaklığı kışın da 

.................°C’nin altına düşmemeli ve ara sıra az su da verilmelidir. 

7. Gelişimleri için kaktüsler genellikle ..............°C’ ye ihtiyaç duyarlar. 

8. Sukkulentler orantılı nem miktarının % .......................civarında olmasını isterler. 

9. Sukkulentler uzun süreli ........................................ sevmezler. 

10. Örneğin ........................ aşırı sıcak, kuru ve havasız sera ortamlarından hiç hoşlanmaz. 

 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent bitkilerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 Sukkulent bitkilerin bakım işlemleri nelerdir? 

 Sukkulent bitkilerin sulamasında nelere dikkat edilmelidir? 

 Hava ve toprak nemi sukkulentlerde neden önemlidir? 

 Sukkulent bitkilerin büyüme hızlarını araştırınız. 

 

4. SUKKULENT BİTKİLERİN BAKIM İŞLEMLERİ 
 

Sukkulent bitkiler bakımı en kolay iç mekân bitkileridir. Özellikle susuzluğa dayanıklı 

olmaları ve fazla hastalık ve zararlıların görülmemesi bakımlarını oldukça kolaylaştırmıştır. 

Kendi doğal koşulları sağlandığında çok rahatlıkla çiçek açmaları bu türlerin yetiştiriciliğini 

cazip hale getirmektedir. 

 

Bakım işlemleri olarak sulama, gübreleme, toprak yapısı, ilaçlama, destekleme ve 

budama gibi işlemler yer almaktadır. 

 

4.1. Sulama 
 

Bu bitkilerde sulama işlemi, yaz aylarına doğru artırılarak yapılır. Yazın sıcak 

günlerinde sulamaya özen gösterilmeli ve hava sirkülâsyonunun olduğu yerler seçilmelidir. 

Sulanırken önemli olan kuralların başında suyu bitkinin her bölgesine ulaşacak şekilde 

dökülmesi gerekir. Bitkimizi suladığımız kabımız her daim aynı ölçüde olmalı, sulama 

günlerimizde sabit ve aynı miktarda su kullanılmalıdır. Bitkide anormal bir gelişim 

görmediğimiz sürece sulama tekniğimizi değiştirmemeliyiz. Saksılarda mutlaka drenaj 

delikleri olmalıdır. 

 
Resim 4.1. Ev ortamında yetiştirilen epipyllum( yılbaşı çiçeği)  

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Kasım ayından şubatın sonuna kadar dinlenme döneminde su miktarı en aza 

indirilmelidir. 

 

Sulama saksı toprağı kesinlikle ıslak hale gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çok su 

verilmemelidir. Fazla su verildiğinde saksı toprağındaki hava boşlukları su ile dolar. 

Köklerin havalanma ve oksijen alımı azalır ve böylece kök çürümeleri zamanla ortaya çıkar. 

Bitki iyi bir gelişme göstermez.  Özellikle yeterli bir saksı drenajı olmayan durumlarda da 

bazı sukkulent türleri (kaktüs vb)süratle ölüme gider.  

 

Sukkulentleri sulamak için en iyi su diğer bütün bitkiler için de uygun olan yağmur 

suyudur. Ama yağmur suyunu depolamak zordur. Şehir suyu veya yer altı suyu kullanırsanız 

suyun içindeki mineraller önem kazanır. Bitki ne kadar küçükse bazı minerallerin fazlalığı 

bitkiye zarar verebilir. Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg) doğal suda 

bulunabilecek, fazlası zararlı olan minerallerdir. Kalsiyum ve Magnezyum oksitleri suyun 

sertliğini meydana getirirler. Optimal su sertliği 5-6 Alman sertliği veya 8-9 Fransız sertliği 

olmalıdır. Çok kireçli, sert sular bitkiyi olumsuz etkiler. 

 

Kaktüslere su vermeye dinlenme döneminin bittiği şubat-mart ayları arasında 15 

günde bir kez olarak başlanır. Ancak çiçeklenecek bitkilere, tomurcuklar iyice irileşinceye 

kadar su verilmemelidir. Yazın bitki 4-5 günde bir bolca sulanarak saksı toprağının suya 

iyice doyması sağlanır. Sıcak havalarda üzerlerine su püskürtülmesinin faydası vardır. 

Sonbaharda normalde verilen su miktarı yeniden azaltılmalıdır. Kışın dinlenme ve tomurcuk 

oluşumu döneminde özellikle soğuk yerlerde bulunan kaktüslere hiç su verilmemelidir. 

Çünkü, bitkiler o dönemde su gereksinimlerini, gövdelerinde depoladıkları kendi öz 

sularından karşılar. Ancak, sıcaklığın kasım-şubat ayları arasında 10°C’ den daha yüksek 

olan yerlerde su miktarı daha az verilir. Bu durumda ayda bir kere su püskürtülmesi 

uygundur. En uygun sulama suyunun pH derecesi 4.5-6.5 olan yağmur suyudur. Yağmur 

suyu sağlanamıyorsa, çeşme veya kuyu suları en az 24 saat dinlendirildikten sonra 

kullanılmalıdır.  

 

 
Resim 4.2. Fazla sulanmış kaktüsler 

 

Kaktüs ölümlerinin sulamadan kaynaklanan büyük bir yüzdesi; az değil, çok 

sulamadan kaynaklanır. Aşırı su, kaktüs köklerinin çürümesine neden olur. Genel olarak 

kaktüslerin suya ihtiyaç duydukları dönem, aktif olarak büyümekte oldukları dönem, yani 

ilkbahar ve yaz dönemidir. Bu dönemde rahatça sulanabilir ama diğer mevsimlerde dikkatli 

olunmalıdır. 
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Resim 4.3. Susuz ve soğukta kalmış kaktüs(Opuntia) 

 

Susuz kalmış bir kaktüs, sadece dinlenmeye geçer. Su kaybı nedeniyle kaktüslerde 

buruşma görülür. Ancak yeniden sulandığı zaman eski haline döner. Sonbaharda bitki daha 

az suya gereksinim duymaya başlar. Bu dönemle birlikte su yavaş yavaş azaltılmalı ve 

havaların iyice soğumaya başladığı zamanda da tamamen kesilmelidir. 

İlkbahar başlangıcında, önceleri haftada bir sprey ile uygulanan su, büyüme 

döneminde artırılmalıdır. Havaların ısınmasıyla birlikte daha serbest sulanmalıdır. Yaz 

döneminde haftada bir ya da iki haftada bir sulama uygun ve yeterlidir. 

 

Sulamanın yapılacağı en iyi vakit sabahın erken saatleri ya da akşamüstüdür. Parlak 

güneşin olduğu bir anda sulamak, bitkileri yakabilir. Çok sıcak yaz günleri dışında 

akşamüstü sulamak iyi olmaz. 

 

Pek çok kaktüs türü, kuru bir atmosferi tercih eder. Ancak epifitikler olarak 

adlandırılan tropik kaktüsler, sıcak ve rutubetli ortamları sever. İç mekânlarda bunu 

sağlayabilmek için sıcaklığın 21–32 °C olması gerekir. 

 

4.2. Gübreleme 

 

Sukkulent bitkilere de diğer iç mekân bitkilerinde olduğu gibi suni gübre verilmelidir. 

Ancak sukkulentler genellikle yavaş büyüyen bitkiler olduğu için gübre seçerken azotu az, 

fosfor ve potasyumu çok gübre olmasına dikkat edilmelidir.  Bitkilere kış mevsiminde gübre 

verilmemelidir. İlkbaharda ilk büyüme belirtileri başlayınca gübrelemeye başlanmalıdır. 

Ağustos ayı sonu, sıcak bölgelerde ise eylül ayı sonu gübreleme kesilmelidir. Zira 

sukkulentlere kışın istirahata girdiğinde su verilmediği için son sulamalarla topraktaki gübre 

kalıntıları da bitki tarafından alınacak, istirahat zamanında toprakta gübre kalmayacaktır.  

Yoksa kullanılmayan gübre köklere zarar verir. Verilen gübrenin içinde çinko, demir, bakır, 

bor, mangan vs. gibi “iz elementlerin” de bulunmasına dikkat edilmelidir. Bol iz elementli 

gübre bitkinin gelişiminde ve çiçek açmasında önemli bir faktördür.  

 

Aloe veralarda ilkbahardan sonbahara kadar ayda bir kez standart sıvı gübre verilir. 

Özellikle amonyum nitratlı gübreler verilmelidir. Tüm bahar ayları boyunca çiçeklenmeyi 

arttırmak için 10:40:10 şeklindeki kompoze gübrelerle gübrelenmelidir. Kaktüslerde diğer iç 

mekân bitkilerinde kullanılan N:P:K gübreleri 6:4:6 oranında verilirse gevşek ve sağlıksız 

olarak büyürler.   
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Bu nedenle kaktüsler için kullanılan en uygun oran 4:7:9’dur. Kaktüslerin gelişme 

dönemine rastlayan ilkbahardan sonbahara kadar her haftada veya 2 haftada bir 1–2 g gübre 

1lt su içerisinde eritilerek verilebilir. Beslenmelerindeki anahtar madde fosfordur. İyi bir 

organik kaynak olarak kemik tozu verilebilir, bunu seveceklerdir. Dinlenme dönemlerinde 

ise bitkilere gübre verilmemelidir. 

 

4.2. Toprak İsteği 
 

Toprak için farklı malzemeler kullanarak ideal bir karışım hazırlanmasının temel 

nedeni köklerin hava alarak gelişimini sürdürmesi ve suyun saksı içinde birikmesini 

önleyerek akışkanlığını sağlamaktır. Bu malzemeler aynı zamanda üst örtü olarak da 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni yabani otların büyümesini, bitkinin üst kısımlarının su ile 

temasını ve yüzeyde oluşacak yüksek ısıyı engellemektir. Bu malzemelerin bitki türlerine ve 

ihtiyacına göre kullanım oranları farklıdır. 

 

 

Resim 4.4. Pomza taşı              Resim 4.5. Dere kumu        Resim 4.6. Çakıl 

 

Resim 4.7. Torf                     Resim 4.8. Lav taşı                  Resim 4.9.   Toprak karışımı 
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Toprağın ideal karışımını elde etmekteki temel prensip köklerin hava almasını ve su 

geçirgenliğini arttıracak farklı dolgu malzemelerinin bir arada kullanılmasıdır. Bu farklı 

malzemelerin değişik oranlarda kullanılması ile sağlanabilir. Kum gibi diğer ince granüllü 

malzemelerin kullanım oranı kalın granüllerden daha fazladır. Saksıların altına 

yerleştirilecek çakıl gibi iri granüllü malzemeler suyun birikmesini ve torf, toprak gibi ince 

malzemelerin akmasını engellediği için kullanılması çok önemlidir. 

 

Tüm sukkulentler drenajı iyi topraklardan hoşlanır. Bu yüzden saksı harcı 

hazırlanırken kum, pomza ve perlit karışımı kullanılabilir. Bunun yanında zengin toprak 

karışımlarında bitkilerimiz güzel gelişir.  

 

Bahçe toprağı, yanmış çiftlik gübresi, dere kumu ve yaprak çürüntülü karışımlar aloe 

yetiştiriciliğinde kullanılan ideal topraklardır. 

 

Kaktüsler, çiçek toprağı ve kalın kum karışımında yetiştirildiği zaman en çok verim 

alınır. Bunun yerine torf ve pomza karışımı da kullanılabilir. Seçtiğiniz toprağın suyu 

geçirmesi ve kireçli olmaması önemlidir. Torf-pomza karışımı kullanıyorsanız ara sıra suni 

gübre vermeniz gerekmektedir. 

 

4.3. İlaçlama 
 

Sukkulent türleri normalde hastalanmaya yatkın bitkiler değildir. Ancak örtü altında, 

yeterli havalandırma olmayan, rutubetli ortamlarda, düşük sıcaklıklarda çeşitli hastalıklar 

görülebilir.  

 

Sukkulentlerin önemli hastalıkları kök ve gövde çürüklüğü, fusarium solgunluğu, 

kurşuni küf ve yaprak çürüklüğüdür. Bu mantari hastalıklara karşı bakır sülfatlı ilaçlar düşük 

dozda kullanılmalıdır(örneğin 10cc/1litrede).  

 

Zararlıları ise kırmızı örümcekler, yaprak bitler, kabuklu ve unlu bitlerdir. Sukkulent 

seralarında böcekler, kimyasal mücadele ile baş edilebilecek bir sorundur. Kimyasal ilaçlar, 

bitki özsuyuna geçip, bitkiyi yiyen böceğin midesine girerek zehirlenmesine neden olduğu 

için başarılı bir mücadele yöntemidir. Kimyasal ilaçlar kullanıldığında bitkinin her yerine 

ulaşmış olur, oysa püskürtme ile yapılan ilaçlamada bunun garantisi yoktur.  

 

Ayrıca, özellikle bazı sukkulentlerde, üstü mumsu bir yapıya sahip olduğu için su 

bitkinin üzerinde tutunamayıp kayar, böylece istenen sağlıklılıkta ilaçlama yapılamayabilir. 

Büyüme döneminde, sistemik bir kimyasal, koruma amaçlı olarak, herhangi bir sorun olmasa 

bile birkaç kez uygulanmalıdır.  

 

Hazırlanmış olan karışım, direkt olarak toprağa, bitkinin saksısına dökülmelidir. Eğer 

yine de bir böcek gelişimi gözlenecek olursa, haftada bir kez olmak kaydıyla 3-4 hafta bu 

kimyasal, sulama suyuna karıştırılıp bitki bu şekilde sulanmalıdır. 
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Mücadelesinde;  

 Kırmızı örümcekler için 10cc/1litre  

 Yaprak bitleri için 10cc/1 lt  

 Kabuklu ve unlu bitler için 10cc/1lt dozunda insektisit ilaçlarla mücadele 

edilmelidir.  

 

  
Resim 4.10. Kırmızı örümek                                Resim 4.11. Unlu bitler 

 

Sukkulentlerde zararlılara karşı kimyasal mücadelenin yanında, zararlı böceklerin 

doğal düşmanları olan bazı diğer böcekler yardımıyla da mücadele edebilirsiniz. 

 

Yeni Aldığınız Kaktüslerin Çürümemesi İçin İpuçları: 

 

 Köklerinin ıslak kalıp çürümemesi için toprağını temizledikten sonra 4-5gün 

kurumaya bırakın. 

 Toprağı süzdüren özel kaktüs toprağı ve 3’te 1 oranında ponza taşını karıştırın. 

 Kaktüsünüzü bu toprağa dikerek 1-2 gün su vermeyin. 

 Sonrasında 1 kez yeteri kadar sulayın. 

 Aşırı olmadığı sürece güneş alan bir yerde konumlandırın. 

 Konumunun havadar olması gelişimini de hızlandıracak etkenlerden biri 

olacaktır. 

 

 
Resim 4.12. Hastalıklı kaktüsler 
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Resim 4.13. Kaktüs çeşitleri 

 

4.4. Budama 
 

Sukkulent bitkilerde budama yapılmaz, gerek yoktur. Yalnızca kuruyan çürüyen 

yapraklar koparılarak temizlenir. Ancak çoğaltım(çelik alma) amaçlı budama yapılabilir. 

 

4.5. Destek Sağlama 
 

Sukkulentlerin çoğu destek sistemine ihtiyaç duymaz. Ancak bazı türlerde örneğin 

orkide yetiştiriciliğinde, sansevieria yetiştiriciliğinde kullanılır. Kesme çiçekçilikte bitki 

gövdesinin dik büyümesini sağlamak amacıyla destekleme sisteminin kurulması gereklidir. 

Aksi halde bitki yere yatarak çiçek kalitesinin düşmesine neden olur. 

 

Destekleme sistemi tava genişliğine uygun olarak 100-120 cm yükseklikte T 

demirinden yapılmalıdır. Çerçeve şeklinde demirin aralarına 15-20 cm aralıklarla demir 

parmaklıklar kaynatılır. Destekleme malzemesi tavaların iki başına ve her 4 metrede bir 

olacak şekilde yerleştirilir. Aynı seviyedeki karşılıklı basamaklara dış sıralardan daha kalın 

iç sıralardan daha ince olacak şekilde 15 cm aralıklı teller veya ipler gerilir. Aralarına bitkiler 

yerleştirilerek dik olarak büyümeleri sağlanır.  
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4.6. Pazara Hazırlama 
  

Sukkulent bitkilerin büyük bir kısmı pazara saksıları ile sunulduğundan boylandırma 

sınıflama yapılmaz. 

  

Kesme çiçek olarak yetiştirilen orkide gibi sukkulentlerde pazara hazırlamanın birçok 

yolu vardır. Cymbidium(kibudiyum) çiçekleri 6-8 veya 12’ lik şeffaf yüzlü kutular içinde 

paketlenir. Cymbidium çiçeklerinin başakları genellikle bir kutuya 100 çiçek gelecek şekilde 

büyük kutular içine paketlenir. Kaplar kutunun alt kısmında şeritlere bağlanır ve ince 

kesilmiş mumlu kâğıtlar taç ve yaprakları yolculuk sırasında koruması için çiçeklerin 

etrafına yerleştirilir. 

 

Orkideler oldukça dayanıklı çiçeklerdir. Bu yüzden güvenle uzun mesafelere 

gönderilebilirler. Hatta orkide çiçeklerinin gemi ile dünyanın yarısını geçmeleri bile 

mümkündür. Nakil sırasında çiçeklerin çiçek tozları ile kirlenmesini önlemek için kaplara 

hava delikleri açılmalıdır. Bu da çiçeklerin özelliklerinin kaybetmeden satış yerlerine 

varmasını sağlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ortam koşulları ve tür özelliğine göre sukkulent bitkilerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz 

 

İşlem Basamakları         Öneriler 

 Sukkulent bir bitki edinin. 
 Seralardan veya çiçekçilerden bitkinizi 

temin edin. 

 Bitkiniz için uygun bir ortam, yer seçin. 
 Ortamın aydınlık, sıcaklığı uygun ve 

havadar olmasına dikkat edin. 

 Toprağını ve saksısını kontrol edin. 
 Toprak karışımı uygun mu değil mi 

kontrol edin, drenajını kontrol edin. 

 Sulamasını yapın. 

 Kesinlikle sık ve aşırı sulamayın. 

Parmağınızla saksı toprağına dokunun 

kuru ise (hatta sadece toprağın üst kısmı 

değil içi de kuru ise) su verin. 

  Hastalık ve zararlı kontrolünü yapın.  Bitkinizi dikkatli gözlemleyin. 

 Bitkinize uygun gübreleme yapın  Azotu az potasyum ve fosforu çok gübre 

verin. 

 Bitkinizin kurumuş kötü kısımlarını 

temizleyin. 

 Kurumuş yıpranmış yaprak dal, diken vb 

kötü görünen kısımları ayıklayıp atın. 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sukkulent bitkilerin sulanması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır 

A) Sulama işlemi, yaz aylarına doğru artırılarak yapılır. 

B) Kasım-Şubat arası su miktarı en aza indirilmelidir. 

C) Kaktüs ölümlerinin çoğu az sulamadan kaynaklanır. 

D) Sukkulentleri sulamak için en iyi su yağmur suyudur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sukkulentlerin gübrelemesinde doğru değildir? 

A) Azotu fazla, fosfor ve potasyumu az gübre verilmelidir. 

B) İlk büyüme belirtileri başlayınca gübrelemeye başlanmalıdır. 

C) Verilen gübrenin içinde “iz elementlerin” de bulunmasına dikkat edilmelidir. 

D) Aloe vera larda ilkbahardan sonbahara kadar ayda bir kez standart sıvı gübre 

verilir.  

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) Toprağın ideal karışımını elde etmekdeki temel prensip köklerin hava almasını ve 

su geçirgenliğini arttıracak farklı dolgu malzemelerinin bir arada kullanılmasıdır. 

B) Tüm sukkulentler drenajı iyi topraklardan hoşlanmazlar. 

C) Kaktüsler, çiçek toprağı ve kalın kum karışımında yetiştirildiği zaman en çok verim 

alınır. 

D) Sukkulentlerde saksı harcı hazırlanırken kum, pomza ve perlit karışımı 

kullanılabilir. 

 

4. Sukkulentlerin ilaçlamasında hangi yöntem uygundur? 

A) İlacı sulama suyu ile bitkiye üstten dökmek. 

B) İlacı bitkiye püskürterek vermek. 

C) Hazırlanan karışımı direk toprağa vermek. 

D) Bitkinin bütün organlarına temas edecek şekilde üstten vermek. 

 

5. Hangisi kaktüsler için yanlış uygulamadır. 

A) Köklerinin ıslak kalıp çürümemesi için toprağını temizledikten sonra 4-5gün 

kurumaya bırakmak. 

B) Toprağı süzdüren özel kaktüs toprağı ve 3’te 1 oranında ponza taşını karıştırmak. 

C) Kaktüsünüzü havadar yerlere koymak. 

D) Aşırı güneş alan bir yerde konumlandırmak. 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sukkulentin kelime anlamını kavradınız mı?   

2. Sukkulent bitkilerin genel olarak anavatanlarını ve hangi iklimlerde 

yetiştiğini öğrendiniz mi? 

  

3. Sukkulent bitkilerin suyu depoladıklarını, bazen bitkinin %95’i 

sudan ibaret olduğunu öğrendiniz mi?  

  

4. Bünyelerindeki suyu nerelerinde depoladıklarını kavradınız mı?   

5. Bütün kaktüsler sukkulent bitkiler olduğunu, ancak bütün 

sukkulentlerin  kaktüs olmadığını anladınız mı? 

  

6. Susuzluğa en dayanıklı bitki türü olduğunu öğrendiniz mi??   

7. Gövde ve yaprak tipi sukkulentleri incelediniz mi?   

8. Sukkulentler de bütün çiçekli bitkiler gibi çiçek açar mı?   

9. Ülkemizde doğal olarak yetişen Opuntia ficus-indica bu kaktüsün 

meyveleri yenmekte midir? 

  

10. Sukkulentlerin aydınlık ortamları sevdiğini fark ettiniz mi?   

11. Kışın dinlenme döneminde sulamanın en aza indirildiğini öğrendiniz 

mi? 

  

12. Ülkemizde de yetişen tür ve çeşitleri olduğunu fark ettiniz mi?   

13. Meyvesi yenen birçok türü olduğunu öğrendiniz mi?   

14. Bakımı en kolay iç ve dış mekan bitkileri olduğunu kavradınız mı?   

15. Soğuğa ve donlara karşı hassas olduklarını kavradınız mı?   

16. Hangi yöntemlerle çoğaldıklarını öğrendiniz mi?   

17. Sukkulentler için orantılı nem miktarının % 50-60 civarında olması 

gerektiğini öğrendiniz mi? 
  

18. Sukkulentlerin toprağının, suyu tutmayan toprak karışımı olması 

gerektiğini kavradınız mı? 
  

19. Rutubetli ortamlarda kolayca hastalandıklarını öğrendiniz mi?   

20. Gübre seçerken azotu az, fosfor ve potasyumu çok gübre olmasına 

dikkat edilmesi gerektiğini anladınız mı?   
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
Öğrenme Faaliyeti-1’in Cevap Anahtarı 

1 A 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

1 500-10.100 

2 gece ve gündüz 

3 Karadeniz, Marmara, Ege 

4 silindirik veya küresel 

5 Kaktüsler ve Euphorbia 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ 

9 YANLIŞ 

10 DOĞRU 

 

 

Öğrenme Faaliyeti-2nin Cevap Anahtarı 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

 

Öğrenme Faaliyeti-3’ün Cevap Anahtarı 

1 ışıklı-yarı gölge 

2 kahverengileşme-beyazlaşma 

3 Güneş yanıklığının 

4 çiçeklenmeyi 

5 Sıcak-(40°C’yi) 

6 15°C 

7 16°C’ 

8 % 50-60 

9 nemli havaları 

10 orkideler 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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Öğrenme Faaliyeti-4’ün Cevap Anahtarı 

1 C 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 
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