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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Süs Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Yer Örtücü Bitkiler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/14 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye yer örtücü bitkileri tanıtıp üretimi ile 

bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerilerini 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatüre uygun olarak, yer örtücü bitkilerin 

özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

2. Üretim kriterine göre yer örtücü bitkilerin üretimini 

yapabileceksiniz. 

3. İklim, toprak ve tür özelliklerine göre yer örtücü 

bitkilerin bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygulama alanı 

Donanım: Bitkiler, üretim ortamları, üretim materyalleri, 

üretim alet-ekipmanları, ölçüm aletleri, sulama-ilaçlama-

gübreleme sistemleri, temizlik alet ve ekipmanları, pazar 

ve ambalaj malzemeleri, bilgisayar, projeksiyon, internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Dış mekân bitkileri dış ortamlarda yaşamını sürdüren ve park, bahçe, tesisler, yollar 

gibi dış çevreyi güzelleştirmekte kullanılan bitkilerdir. Dış mekân bitkisi olarak kullanılan 

pek çok bitki çeşit ve türü bulunmaktadır. Yer örtücü bitkilerde bu gruplardan biridir. Yer 

örtücü bitkiler peyzaj alanlarında zemine renk, desen, doku özelliği kazandırır. Aynı 

zamanda yer örtücü bitkiler erozyon ve su kaybını engeller. 

 

Yer örtücü bitkiler peyzaj alanlarının vazgeçilmez bitkileridir. Çim bitkilerinin tercih 

edilmediği alanlarda sıklıkla kullanılan bitkilerdir. Fakat pek çok insan bu bitkilerin yer 

örtücü olarak kullanıldığının farkında değildir. Yer örtücü bitkiler çok farklı renkte çiçek ve 

yaprak özelliklerine sahip olduklarından bulundukları ortamlara neşe ve canlılık 

kazandırırlar. Bazılar da güzel kokuları ile ortama ferahlık sağlar. Peyzaj alanlarında kenar 

veya bordür olarak kullanımlarının yanında vurgu amacı ile de kullanılırlar. 

 

Yer örtücü bitkiler içerisinde otsu ve odunsu yapıda olan sarılıcı, sürünücü, yayılıcı, 

çalı grubu ve diğer bodur bitkiler bulunmaktadır. Toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak 

tabakası oluşturan yer örtücü bitkiler arasında yaz kış yeşil veya yalnız yazın yeşil olan türler 

bulunmaktadır. 

 

Bu modülde yer örtücü bitkilerin genel özelliklerini, ekolojik isteklerini, peyzajda 

kullanım alanlarını, üretim yöntemlerini, bakım ve pazarlama işlemlerini öğrenecek ve 

gerekli yerlerde yer örtücü bitkiler ile peyzajda kullanımlarıyla ilgili uygulamalar 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Literatüre uygun olarak, yer örtücü bitkilerin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan yer örtücü bitkileri inceleyiniz. 

 Yer örtücü bitkilerin yaprak, sürgün, çiçek veya meyveleri örnekleri toplayarak 

bir pano oluşturunuz. 

 

1. YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Yer Örtücü Bitkilerin Önemi ve Sınıflandırılması 
 

Yer örtücü bitkiler değişik şekillerde tanımlanır. Bazı kaynaklarda 30 cm boya 

ulaşabilen ve toprak yüzeyine çok yakın bir yapıya sahip bitkiler olarak tanımlanır. Bahçe 

kültürlerinde ise yalnız otsu bitkilerin yetişebileceği veya hiçbir bitkinin yetişmediği yerleri 

süslemek için dikilen sık bir doku oluşturan bitkiler olarak tanımlanır. Yer örtücü bitkiler asıl 

olarak yaprakları için yetiştirilir. Bunun yanında kullanıldığı zeminle uyum sağlayan renkli 

çiçekleri ve meyveleri de ortama başka bir güzellik katar. 

 

Genel bir tanım olarak yer örtücüler toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak tabakası 

oluşturan, sarılıcı, sürünücü, yayılıcı ve bodur bitkilerdir. Otsu, odunsu, her dem yeşil veya 

yalnız yeşil olan bu bitkiler çim örtüsü gibi görünür ve çim örtüsü ile aynı amaca hizmet 

ederler. 

 

Resim 1.1: Peyzaj alanında yer örtücü bitkiler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. Yer Örtücü Bitkilerin Önemi 
 

Yer örtücü bitkiler 0-30 cm boyları arasında, toprak yüzeyinde yoğun bir bitki örtüsü 

oluşturan, sarılıcı, sürünücü ve yayılıcı bodur bitkilerdir. Odunsu, otsu, yaz-kış yeşil veya 

yalnız yazın yeşil olan bu bitkiler toprak yüzeyinde çim örtüsü gibi görünür. Yer örtücü 

bitkiler toprak erozyonu ve su kaybını engellerken, aynı zamanda zemine renk, desen ve 

doku özelliği kazandırır. 

 

Resim 1.2: Yer örtücü bitkilerle yapılmış bir tasarım 

Yer örtücü bitkiler sadece peyzaj alanlarında kullanılmazlar. Bazı çeşitlerin içerdikleri 

kimyasal maddeler nedeniyle hem tıbbi ve aromatik bitki olarak, hem de kozmetik sanayinde 

kullanım imkanları bulunmaktadır. 

 

Yer örtücü bitkilerin asıl kullanım amacı peyzaj alanlarında bir çeşit bitkisel döşeme 

görevi meydana getirmektir. Yer örtücü bitkilerin peyzajda genel kullanım alanları şunlardır: 

 

 Çim bitkileri yerine geniş alanlarda kullanılan yer örtücü bitkiler 

 

Yer örtücü bitkiler çim yerine geniş alanlarda iki farklı şekilde kullanılabilir: 

 Çimin genel görünüşü ve kullanışlılığını korumak için kullanılan yer 

örtücü bitkiler: Bu gruptaki yer örtücü bitkiler aynı düzgün toprak 

karışımına ihtiyaç duyarlar. Çimlerde olduğu gibi yabancı ot mücadelesi 

ile ilgili sorunlara sahiptirler. Çimlere uygulanan seçici yabancı ot 

öldürücü ilaçlar bunlara uygulanmadığından yabancı ot kontrolü daha 

zordur. Biçme işlemi yer örtücülerde kaldırılmakla birlikte yoğun olarak 

yetiştirildikleri zaman düzgün yüzey istenmesi durumunda 2-3 kez çim 

biçme makinesi ile biçilebilir.  Sarılıcı ve tüylü kekik bunlara örnek 

olarak verilebilir. 
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 Çime benzemesi istenmeyen yer örtücü bitkiler: Sarmaşık ve yabani 

çilek bu sınıfta kullanılır. Yabani çilek eğer yer düzgün ise çim biçme 

makinesi ile yılda 1-2 kez biçilirse bodur ve yoğun bir şekilde yetiştirilir. 

 

Resim 1.3: Yabani çilek bitkisi 

 Çim yerine küçük alanlarda kullanılan yer örtücü bitkiler 

 

Bu tip yer örtücüler basılmaya dayanıklıdır. Anthemis nobilis, Coespitosa, Thymus 

serpyllum (kekik) örnek olarak verilebilir. 

 

Resim 1.4: Thymus serpyllum 

 Basılmayan yerlerde renk ve süs oluşturmak için kullanılan yer örtücü 

bitkiler 

 

Bunlar basılmaya dayanıklı değildir. Bahçelerin düzenlenmesinde çekici görüntülere 

sahiptir.  Ajuga reptans (Mayasıl otu), Hypericum calycinum (Kantaron) ve Helianthemum 

sp. (güneş gülü veya gün gülü) örnek olarak verilebilir. 
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 Bünyesi düzgün olmayan yer örtücü bitkiler 

 

Bu tip yer örtücüler zor ulaşılan yerler için kullanılır. Cotoneaster dammeri (dağ 

muşmulası), Cotoneaster microphylla ve Rosmarinus officinalis (Biberiye) bunlara örnek 

olarak verilebilir. 

 

Yukarıda bahsedilen kullanım alanlarının yanında yer örtücü bitkiler genel olarak; ev 

bahçelerinde, fabrika sitelerinde, okul, hastane bahçelerinde, belediyeler tarafından kontrol 

edilen alanlarda, karayollarının orta refüjlerinde ve yaya geçitlerinin düzenlenmesinde 

kullanılır. Yer örtücü bitkilerin farklı renkteki yeşil tonları bahçenin değerini gösterecek ve 

en fazla dikkat çeken renklerdir. Bu nedenle iyi bir yaprak yoğunluğu oluşturmalıdır. Yer 

örtücü bitkilerin ölü yaprakları ve diğer yeşil kısımları gübre olarak kullanılabilir. 

 

Yer örtücü bitkilerin peyzaj alanlarında kullanımını önemli kılan avantajları 

şunlardır: 

 

 Yer örtücü bitkiler fonksiyonel olarak erozyonu önler ve yağmur sularını 

absorbe eder. Bu nedenle meyilli arazilerde kullanılmaları birçok avantaj sağlar. 

 Işığın geçmesini engelleyerek yabancı ot kontrolü sağlar. 

 Trafiğin yoğun olduğu alanlarda sesleri absorbe ederek gürültünün azalmasını 

sağlarlar. 

 Yeşil örtüsü ile topraktan buharlaşmayı önler. 

 Çürüyen ve malç gibi rol oynayan yaprakların sürekli artık olmasını sağlayarak 

toprağın yenilenmesini sağlar. 

 Yaşlı yaprak ve diğer bitkilerin artıkları yer örtücü bitkilerin diplerinde çürürler 

ve toprağa karışır. 

 Estetik olarak peyzaj kalitesini artırır. 

 Güzel renkli çiçek ve meyvelere sahip olanlar mekâna ayrı bir güzellik sağlar. 

 

Bu avantajlarının yanında; el ile ekim ve dikim yapılacağından başlangıç maliyetinin 

daha yüksek olması ve yabancı ot mücadelesinin 1-2 yıl boyunca elle yapılacak olması 

nedeniyle maliyetin yüksek olması gibi bazı dezavantajları da vardır. 

 

Avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak yer örtücü bitkilerde 

aranacak başlıca özellikler şunlardır: 

 

 Yüksek yaşama yeteneği ve kuvvetli gelişme gücüne sahip olmalı 

 Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı 

 Don etkisine dayanıklı olmalı 

 Kolay üretilebilmeli 

 Estetik ve süs değeri yüksek olmalı 

 Çok yıllık olmalı 

 Birtakım mekanik etkilere (üzerine basılma gibi) dirençli olmalı 

 Mümkün olduğu kadar az bakım istemelidir. 
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1.1.2. Yer Örtücü Bitkilerin Sınıflandırılması 
 

Pek çok türden bitki yer örtücü olarak kullanılabilir. Örneğin bazı yer örtücüler tarla 

bitkileri, sukkulent bitkiler, süs çalıları gibi değişik bitki grupları içerisinde 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle kesin bir sınıflandırma yapmak zordur. Fakat yer örtücü 

bitkiler sınıflandırılırken otsu ve odunsu bitkiler olarak başlıca iki gruba ayrılarak 

incelenebilir: 

 

 Otsu yer örtücü bitkiler 

 

Çim ideal bir yer örtücü bitki olmasına rağmen bakımı pahalı ve zor olduğundan yer 

örtücü bitkiler tercih edilir. Ayrıca çim bitkisinin yetişmesinin zor, koyu gölge ve düzgün 

olmayan meyilli yerlerde de yer örtücü bitkiler tercih edilir. 

 

Kayalık alanlarda, çok ıslak ve kurak alanlarda yosun ve eğrelti otları yer örtücü 

olarak kullanılabilir. Birçok yer örtücü bitki basılmaya dayanıklı değildir. Böyle yerlerde çim 

bitkileri kullanılsa da alanların sınırlandırmasında ve şekillendirilmelerinde yer örtücü 

bitkiler kullanılır. 

 

Mevsimsel etki için soğanlı yer örtücü bitkilerden yararlanılır. Yer örtücülerin 

kapladığı geniş alanlar, benzer ya da farklı renkler, yapılar ve şekiller oluşturur. 

 

Yer örtücü bitkiler bunlardan başka, peyzaj planlamalarında, kayalıklarda, kaya 

bahçelerinde, veranda ve teraslarda ayrıca tarihi bahçelerde de kullanılır. 

 

 Odunsu yer örtücü bitkiler 

 

Bu gruba giren yer örtücü bitkiler 30 cm’den boylu olan bitkilerdir. Odunsu yer örtücü 

bitkiler orta büyüklükteki bir bahçede bodur görülmelerine rağmen küçük bir bahçede aynı 

etkiyi göstermeyebilir. 

 

Bu yönden yer örtücü bitkileri sınırlandıran kesin ve net bir kural yoktur. Belirli 

boydaki bir yer örtücü açık, engebeli bir alanda ideal bir etki yaparken, ön veya iç avlu gibi 

sınırlandırılmış bir alana uygun olmayabilir.  Alanın büyüklüğü ve bitkinin boyu arasında 

çok yakın bir ilişki vardır. 

 

Yer örtücü bitkiler boyları ve bazı özellikleri dışında da birbirlerinden ayrılır. Örneğin, 

tırmanıcı, yayılıcı, yaz kış yeşil, yaprağını döken, dökmeyen, organları sonbaharda yok olup, 

ilkbaharda yeniden sürgün veren bitkilerdir. 

 

Ülkemizde yer örtücü olarak kullanılan pek çok bitki bulunmaktadır. Bu modülde 

bahsedilecek bitkiler; Ajuga, Alyssum, Arenaria, Cerastium, Dichondra, Helianthemum, 

Hypericum, Lobelya, Portulaca grandiflora, Potentilla, Ranunculus, Verbena ve Vinca’dır 

 

Yine yer örtücü bitkiler grubunda yer alan fakat tarım alanı içerisinde diğer dallarda 

bahsedilmiş bazı bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler şunlardır: 
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 Sedum sp: Tarım alanı-peyzaj dalı-sukkulent bitkiler içerisinde 

bahsedilmiştir. 

 Festuca (yumak): Tarım alanı tarla bitkileri dalı buğdaygil yem bitkileri 

içerisinde bahsedilmiştir. 

 Cotoneaster dammeri ve Cotoneaster microphylla: Tarım alanı-süs 

bitkileri dalı-süs çalıları içerisinde bahsedilmiştir. 

 Biberiye (Rosmarinus officinalis) ve Thymus serpyllum: Tarım alanı-

tarla bitkileri dalı-yaprağından yararlanılan bitkilerde bahsedilmiştir. 

 

Resim 1.5: Farklı renkteki yer örtücüler 

1.2. Yer Örtücü Bitkiler 
 

Yer örtücü bitkiler genellikle gövdeleri ince uzun, klorofil içeren, bol yapraklı, 

sürünücü veya sarılıcı yıllık, iki yıllık, çok yıllık bitkilerdir. Çiçekli olabildiği gibi çiçeksiz 

de olabilirler. Yer örtücü bitkilere ait bazı genel özellikler aşağıda anlatılmıştır. 
 

1.2.1. Acaena 
 

Anavatanı Yeni Zelanda olan bu bitki gülgillerden olup, hızla gelişen, halı şeklinde 

yer örten ve bakım istemeyen yaz-kış yeşil bir bitkidir. Bitki boyu 10 cm’yi geçmez. Bir tek 

bitki iki gelişme yılı içerisinde ortalama 1 m
2
 alana yayılabilir. Yaprakları oldukça küçük, 

oval yapılı ve gümüşi renklidir. Tohumları yaz sonunda meydana gelen bakır kırmızısı 

renginde ve top şeklinde bir kese içinde bulunur. 

  

Resim 1.6: Acaena 
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1.2.2. Ajuga (mayasıl otu) 
 

Ülkemizde 11 kadar türü doğal olarak yaşayan çok yıllık bir bitkidir. Bitki boyu 15-30 

cm arasında değişir. Yarı odunsu yapıdadır ve dikkat çekici küçük çiçekleri vardır. Yaz 

başında açan çiçekleri bitkinin uç kısmında ve yaprakların arasında yükselir. Yabancı ot 

problemi olmayan alanlarda çabuk gelişerek etrafa yayılır. Başlıca tür ve varyeteleri; Ajuga 

reptans (Adi mayasıl), Ajuga reptans “Atropurpurea”, Ajuga reptans “Gevensis”, Ajuga 

reptans “Metallica reptans”, Ajuga reptans “Multicolor”, Ajuga reptans “Variegata”, 

Ajuga reptans “Pink spires”, Ajuga pyramidalis, Ajuga chamaepitys, Ajuga laxmannii ve 

Ajuga orientalis’tir. 

 

Resim 1.7: Ajuga 

1.2.3. Alyssum (kuduz otu) 
 

Avrupa, Asya ve Afrika’da yaygın 100 kadar türü, ülkemizde ise 89 türü yetişen bir 

bitkidir. Kısa veya bodur yer örtücü bitkiler olup bitki boyu 10-25 cm arasında değişir. Çok 

veya tek yıllık otsu veya çalımsı bitkilerdir. Yaprakları dağınık, genellikle şerit şeklinde ve 

çoğu dip kısımlardadır. Çiçekleri salkım şeklinde, kokulu ve küçüktür. Çiçek rengi sarı veya 

beyazdır. Genellikle mayıs-ağustos aylarında çiçeklenmektedir. Meyveleri küçük baklacıklar 

şeklindedir. Önemli türleri; Alyssum saxatile (altın sepet,aAltıntozu), Alyssum montanum ve 

Alyssum maritimum (gümüş sepet, hoş kuduz otu )’dur. 

  

Resim 1.8: Alyssum 
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1.2.4. Arenaria (kum otu) 
 

Ülkemizde 41 türü bulunan, step bölgelere uyum sağlamış, taş aralıklarında gelişen, 

çok fazla istekleri olmayan küçük, basılmaya dayanıklı, yıllık, çok yıllık veya sürünücü 

bitkilerdir. Çiçekleri beyaz renkli olup Mayıs-Haziran aylarında açmaktadır. Önemli türleri; 

Arenaria balearica, Arenaria montana, Arenaria purpurascens, Arenaria tetraquetra ve 

Arenaria verna caespitosa’dır. 

  

Resim 1.9: Arenaria 

1.2.5. Aubrieta 
 

Bu bitki genellikle serin bölgeleri tercih etmesine rağmen ülkemizin her yerinde 

yetişen türleri bulunan bir bitkidir. Yaz-kış yeşil olan bu bitki en fazla 10 cm boya ulaşan, 

yayılıcı ve sarkıcı yer örtücü bitkilerdir. Halı gibi yayılıcı özelliğe sahiptir. İlkbaharda 

çiçeklenmeye başlar. Değişik renklerde çiçeklere sahiptir. Önemli türü Aubrieta 

deltoidea’dır. 

 

Resim 1.10: Aubrieta 

1.2.6. Cerastium (boynuz otu) 
 

Ülkemizde 28 kadar türü doğal olarak yetişen, bodur yapılı, yıllık ve çok yıllık bir 

türdür. Yapraklar karşılıklı, dikdörtgensi-mızraksı veya şerit şeklinde gümüş gri renkli küçük 

ve tüylüdür. Çiçekleri küçük, tek veya çok sayıda salkım şeklinde ve beyaz renklidir. Taç 

yapraklar orta uçta derinliğine iki parçalı gibi yarıktır.  
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İlkbahar sonundan itibaren çiçek açarlar. Gelişimi hızlı olan bir bitkidir. Önemli 

türleri; Cerastium tomentosum, Cerastium cerastiodes, Cerastium banaticum, Cerastium 

biebersteinii ve Cerastium columnea’dır 

 

Resim 1.11: Cerastium 

1.2.7. Dichondra (farekulağı) 
 

Dichondra ülkemizde kundura çimi olarak da bilinen yayılıcı, boylanmayan, biçme ve 

kesme istemeyen, az bakım isteyen, çok yıllık, yaz kış yeşil bir yer örtücü bitkidir. 

Yaprakları koyu yeşil renkli, yuvarlak ve kavisli olup tam güneşte yaklaşık 0,5 cm çapında, 

gölge de ise daha büyüktür ve sapları daha uzundur. Dichondra da çimler kadar fazla yabancı 

ot mücadelesine gerek duyar. Bu yüzden mücadele selektif yabancı ot öldürücüler 

kullanılabilir. Çim türlerine göre gölge ve yarı gölge alanları çok daha iyi kaplamaktadır. 

Önemli türü Dichondra repens’tir. 

 

Resim 1.12: Dichondra 

1.2.8. Helianthemum (gün gülü) 
 

Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da doğal olarak yetişen, yaz kış yeşil, 

yaklaşık 30-60 cm boyunda, çok yıllık ve yarı çalı formunda bir bitkidir. Ülkemizde de 

yetişen türleri vardır. Yaprakları basit yapılı, 2-4 mm gibi kısa saplı, dar, oval yapıda ve gri 

yeşil renktedir. Çiçekleri yassı şekilde, 2,5 cm çapında ve türlere göre değişmekle beraber 

sarı, pembe, turuncu ve kırmızı renktedir. Çiçekleri mayıs sonu-ağustos sonu arasında 

açmaktadır. Önemli türleri; Helianthemum nummularium ve Helianthemum canum’dur. 
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Resim 1.13: Helianthemum 

1.2.9. Hypericum (binbir delik otu) 
 

Bu bitkinin 400’ün üzerinde türü bulunmaktadır. Ülkemizde 70 kadar türü yabani 

olarak doğada bulunmaktadır. Donlara dayanıklı ve çok yıllık olan bu bitki dünya üzerinde 

ekvator ve kutuplar hariç her yerde yetişir. Bu bitki yaz-kış yeşil, tırmanıcı gövdeye sahiptir 

ve orta-kaba yapılıdır. Hızlı büyüme özelliğine sahiptir. Bitki boyu 30-50 cm arasında 

değişir. Dikim esnasında 30 cm aralıkla dikilmesi gerekir. Yapraklar grimsi yeşil, yeşilimsi 

mavi, kışın morumsu yeşil renklidir. Çiçekleri altın sarısı renklidir. Erken yaz da çiçeklenir. 

Gövde kırmızımsı renklidir. İlaç yapımında kullanıldığından ticari olarak da yetiştirilen bitki 

oldukça değerlidir. Önemli türleri; Hypericum perforatum, Hypericum adenotrichum, 

Hypericum confertum ve Hypericum linarioides’tir. 

 

Resim 1.14: Hypericum 

1.2.10. Lobelya (kardinal çiçeği, frengi otu) 
 

Ilıman iklim bölgelerine uyum sağlamış bir bitkidir. Otsu veya odunsu yapıda, yıllık 

veya çok yıllıktır. Yaprakları almaşıklı olarak dizilmiştir. Çiçekler yaprak koltuğundan 

çıkmaktadır. Her bir çiçek sapında bir çiçek mevcut olup çiçekler, dal ucunda ve salkım 

şeklindedir. Ilıman iklim şartlarında haziran ortasından temmuz ortasına kadar çiçeklenir. 

Önemli türleri; Lobelia erinus ve Lobelia erunus var.pendula (sarkıcı lobelya)’dır. 
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Resim 1.15: Lobelya 

1.2.11. Portulaca grandiflora (ipek çiçeği, kedi tırnağı) 
 

Doğal olarak subtropik ve tropik bölgelerde yetişen bu bitkinin 60 kadar türü vardır. 

Tek yıllık, yavaş gelişen ve 15-20 cm boylanan bir bitkidir. Sürgünleri yayılıcı, gövde ve 

yaprakları etli yapıdadır. Yaprakları almaşıklı dizilmiş olup silindirik, tüylü ve damla 

uçludur. Çiçekler; 2,5 cm boyunda, kırmızı, pembe, beyaz ve sarı renklerde olup, daha çok 

sürgün ucunda yer alır. Haziran ortasından eylül sonuna kadar çiçekli halde kalır. Yalınkat 

ve katmerli çeşitleri mevcuttur. Bu cinsin semizotu diye bilinen ve sebze olarak yetiştirilen 

bir türü vardır. 

 

Resim 1.16: Portulaca grandiflora 

1.2.12. Potentilla (parmak otu, beş parmak otu, çilek otu) 
 

Çok yıllık, yaprağını döken ve uzun köke sahip bitkilerdir. Bitki boyu yaklaşık 5-60 

cm’dir. Bazı türler ise 100-150 cm boya ulaşmaktadır. Yapraklar 12 cm’den daha uzun 

olabilir. Her bir yaprak 5 yaprakçık içerir. Yaprakçıklar parlak ve genellikle kenarları 

dişlidir. Çiçekleri yaz başında açıp sonbahar ortalarına kadar açık kalır. Çiçekleri iri ve tek 

tektir. Beş taç yaprağı olan çiçeklerin renkleri sarı, kırmızı, turuncu olabilir. Çiçek 

renklerinden dolayı çok dikkat çeken bir bitkidir. Önemli türleri; Potentilla atrosanquinea, 

Potentilla nepalensis, Potentilla nitida, Potentilla recta ve Potentilla buccoana’dır. 
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Resim 1.17: Potentilla 

1.2.13. Ranunculus (düğün çiçeği, horozayağı) 
 

Kökü yumru şeklinde, çok yıllık ve otsu yapıda bir bitkidir. Bitki boyu 25-75 cm 

arasında değişir. İnce, uzun, narin gövdeli ve çok dallıdır. Derin dilimli olan yaprakları 

genellikle bitkinin tabanındaki uzun gövdeler üzerindedir. Çiçekleri sarı renkli olup şubat-

haziran aylarında açar. Çiçekler parlak ve mumsu yapılıdır. Hibrit çeşitlerin çiçekleri katlı 

veya yarı katlı, renkleri sarı, turuncu, kırmızı, pembe ve beyazdır. Önemli türleri; 

Ranunculus asiatucus “Victoria scarlet” (düğün çiçeği), Ranunculus aquatilis (su düğün 

çiçeği), Ranunculus dissectus, Ranunculus repens, Ranunculus amplexicaulis, Ranunculus 

gramineus ve Ranunculus glacialis (glasiye düğün çiçeği)’dir. 

 

Resim 1.18: Ranunculus 

1.2.14. Verbena (mine) 
 

Yayılıcı, otsu ve çok yıllık bitkilerdir. Yayılıcı gövdeleri 15 cm uzunluğundadır. 

Toprak üstündeki sürgünleri zayıftır. Yapraklarının loblu oluşu değişkendir. Hemen hemen 

bitkinin tümü tüylüdür. Çiçekleri beyazdan kırmızıya, leylak renginden maviye kadar 

değişir. Yaz süresince açan çiçekler tepede sık gruplar halinde çok sayıda gelişir. Önemli 

türleri; Verbena rigida (pürüzlü mine), Verbena tenera (İtalyan minesi), Verbena speciosa 

(mor mine) ve Verbena x hybrida (mine)’dir. 
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Resim 1.19: Verbena 

1.2.15. Vinca (Cezayir menekşesi) 
 

Yer örtücü ve yaz-kış yeşil bitkilerdir. Kolayca köklenen sürgünleri ile yayılan bu 

bitkiler 15 cm yükselerek toprak yüzeyinde çok güzel bir halı oluşturur. Yaprakları 3-4 cm 

uzunluğunda ve parlak yeşil renklidir. Kültür formları içinde beyaz, pembe, menekşe renkli 

çiçekler açanlar da vardır. Aynı zamanda kültür formlarında katmerli olanları da vardır. 

Önemli türleri; Vinca herbacea (kaya sarmaşığı), Vinca major “Variegata” (Büyük yapraklı 

Cezayir menekşesi) ve Vinca minör (küçük yapraklı Cezayir menekşesi)’dir. 

 

 

Resim 1.20: Cezayir menekşesi 

1.3. Yer Örtücü Bitkilerin Peyzajda Kullanımı 
 

Yer örtücü bitkiler peyzaj çalışmalarında çok geniş alanlarda kullanım imkânına 

sahiptirler. Genel olarak; otoyol kenarlarında, yeşil alanlarda (park, bahçe, koru gibi) geniş 

çiçek tarhları (parterleri) oluşturmada, çalılar arasındaki boşlukları doldurmada, yüksek 

boylu bitkilerin kullanılamadığı ve sınırlı olduğu yeşil alanlarda, balkon ve terasların 

güzelleştirilmesinde, refüj kavşak, meydan düzenlemelerinde, beton-plastik saksı ve modüler 

çiçekliklerde kullanılabilirler. 
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Resim 1.21: Bahçede yer örtücüler 

Yer örtücü bitkilerin kullanımında dikkat edilecek başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Çiçek tarhının (parterinin) büyüklüğü ve şekli, mekânın büyüklüğüne, tesis ve 

bakım imkânlarına, bakım için ayrılacak bütçeye ve peyzajın eksenine göre 

değişir. 

 Çiçek parterinin şekli, park ve bahçenin stiline (formal veya informal olması) 

göre değişir. 

 Çiçek parteri oluştururken yalınlık ilkesine uyulmalıdır. Çok değişik tür ve 

renkler kullanmak yerine, az tür ve çeşit ile saf renkli bitkiler tek veya öbekler 

halinde kullanılmalıdır. 

 Bitkinin optimum gelişmiş formunu, çiçek açma zamanını, çiçeklenme 

süresini, bitkinin yaprak çiçek rengini, çiçek büyüklüğünü, bitkinin boyunu, 

ekolojik isteklerini bilmek gerekir. 

 

Yer örtücü bitkilerin peyzaj alanlarında genel kullanım alanları şunlardır: 

 

 Vurgu Amacıyla Kullanım 

 

Tasarımda kullanılan yeşil veya çiçekli bitkilerden oluşan kümeler, çimenlikle zarif 

bir tezatlık yaratarak her iki farklı ortam arasında bağlantı sağlar. Bu bitkiler özellikle dar 

alanlarda vurgu sağlanmasında kıymetli olur. 

 

 Kenar veya bordür bitkisi olarak kullanım 

 

Çalılık kenarına veya çiçek tarhı boyunca dikildiklerinde daha gösterişli olur. Bu 

amaçla, değişik renk, doku ve karakterde pek çok farklı yer örtücü kullanılır. 

 

 Erozyon kontrolü amacıyla kullanım 

 

Toprak kayması problemi olan dik yokuş ve bayırlarda yer örtücü bitkiler hızla 

yayılarak, yaygın kök sistemi ile toprağı stabilize ederler. Böylelikle hem görüntü hem de 

fonksiyon açısından faydalı olurlar. 
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 Gölge bahçelerde kullanım 

 

Çimlerin yetişmesi için çok gölge olan bahçelerde, gölgeyi seven pek çok yer örtücü 

yüzeyi kaplamak için kullanılabilir. Özellikle sık ağaçların bulunduğu, güneş ışınlarının 

zemine ulaşamadığı kısımları gölge seven yer örtücüler kullanılır. 

 

Resim 1.22: Gölge bahçe örneği 

Bu modülde yazılan yer örtücü bitkilerin peyzajdaki kullanım alanları şunlardır: 

 

Acaena; büyük saksılarda, bahçe ve yeşil alanlarda yer örtücü, çit ve bordür bitkisi olarak 

kullanılabilir. 

Ajuga; insan yaşamayan yerlerde çalıların altında hatta ağaçların gölgesinde az ışıklı kısmen 

gölgeli yerlerde iyi bir toprak örtücüdür. 

 

Resim 1.23: Ajuga bitkisi 

Alyssum; genellikle bordür veya kaya bahçeleri için elverişli çiçeklerdir. 

 

Arenaria; kaya bahçelerinde, teraslarda, havuz kenarlarında ve yaya yollarında 

kullanılır. Bir halı gibi toprak yüzeyini tamamen örter fakat çok fazla gösterişli değildir. 
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Aubrieta; bordür ve tarhlarda, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi, yer örtücü olarak ve kır 

bahçelerinde kullanılan bir bitkidir. 

 

Cerastium; kaya bahçelerinde, çiçek parterlerinde, çeşitli şekillerin oluşturulmasında 

ve yol şevlerinin sağlamlaştırılmalarında kullanılır. Ayrıca yürüme taşlarının arasında, 

balkon ve teraslarda ve makramelerde kullanılabilir. Geniş alanlarda ise yer örtücü olarak 

kullanılır. 

 

Dichondra; biçilmesi istenmeyen yerlerde bir bitki örtüsü oluşturmak için kullanılır. 

 

Helianthemum; kaya bahçelerinde ve yol kenarlarında kullanılabilir. 

 

Hypericum; kaya bahçelerinde ve geniş alanlarda yer örtücü olarak kullanılır. Ayrıca 

çiçek tarhlarında gruplar halinde veya tek tek kullanılır. 

 

Lobelya; fazla geniş olmayan parterlerde veya parter kenarlarında tek başına kullanılır. 

Gruplar halinde diğer yaz çiçekleri arasına serpiştirilmiş olarak veya toprak yüzeyini örtmek 

amacıyla kullanılır. Sarkıcı formdakiler ise balkonlarda ve pencere önlerinde kullanılır. 

Portulaca grandiflora; park ve bahçelerde, fazla bakım gerektirmeyen yerlerde 

kullanılır. Özellikle yeni tesis edilmiş ve toprağı iyi işlenmemiş yerlerde çok kullanılır. 

 

Potentilla; bordürlerinin ön kısımlarında, kaya bahçelerinde, balkon ve teraslarda 

kullanılabilir. 

 

Ranunculus; bu bitki soğuk ve nemli iklime sahip bölgelerde; otsu alanlar ile su veya 

kaynak kenarlarında küçük yığınları düzenlemek için kullanılır. 

 

Verbena; bordürlerde, kayalık yerlerde ve kaya bahçelerinde kullanılır. 

 

Vinca; meyilli ve düz alanlarda kullanılır. Çiçek parterlerinde tek başlarına veya 

yüksek ağaçların etrafında ve soğanlı bitkilerle birlikte kullanılabilirler. 

 

Resim 1.24: Bir ev bahçesinde yer örtücüler 
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Yer örtücü bitkilerin dikim tarihleri her bölgenin iklim çeşidine göre farklılık 

göstermektedir. Ülkemiz farklı iklim türlerine sahip olduğu için sabit bir dikim tarihi 

belirlemek mümkün değildir. Ülkemizde bir yerde ağaçlar çiçek açmış iken, diğer bir yerde 

yerler karlarla kaplı olabilmektedir. Yer örtücü bitkiler için o yörede düşük veya yüksek 

sıcaklık değerleri göz önüne alınarak, minimum ve maksimum sıcaklık değerleri arasındaki 

sıcaklıklarda zarar görmeyen türlerin dikimleri gerçekleştirilmelidir. 

 

Yer örtücü bitkiler toprağın dikim açısından çamurlu olmadığı, çok soğuk ve çok sıcak 

günler dışında her dönemde rahatlıkla dikilebilir. Yer örtücü bitkilerin dikimlerinden önce 

toprak hazırlıklarının yapılması gerekir. 

 

Yer örtücü bitki dikilecek alanlar önceden çapalanmalı ve bellenmelidir. Eğer mevcut 

dikim alanına daha önce çiçek dikilmiş ise, çiçekler solduktan sonra sökülmeli, çapalama ve 

belleme işlemleri yapılmalıdır. Dikimden önce yapılan bu faaliyetler toprağın dinlenmesi, 

havalanması ve yağan yağışların toprağa sızması gibi faydalar sağlar. 

 

Yer örtücü bitki dikimi yapılacak yerlerde, 0-25 cm derinlikte toprak bellenir. Toprak 

tabakası taş, çakıl ve yabancı otlardan temizlenir. 

 

Yer örtücü bitkilerin alanlarının toprağına toprağın durumuna göre, torf, kimyasal 

gübreler ilave edilmelidir. 

 

Yer örtücü bitki dikilecek alan toprağı kuru ve sıcak ise, bitki köklerinin toprak 

sıcaklığından zarar görmemesi için, toprak hafif nemlendirilerek dikime hazır hale 

getirilmelidir. 

 

Yer örtücü bitkilerin kaplarından çıkarılmaları esnasında bitki köklerinin 

zedelenmemesine dikkat edilmeli, kaplarından çıkarılan bitkiler bekletilmeden toprağa 

dikilmelidir. Eğer çiçek kaplarının altında bitkilerin kaplarda uzun süre kalmalarından dolayı 

kökler uzamış ve dönmeye başlamış ise dönen kökler uzamaya başladığı yerden itibaren 

kesilmelidir. 

 

Yer örtücü bitkilerin dikim sırasında sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri iyi tespit 

edilmelidir. Sıra arası ve sıra üzeri mesafeler bitkinin optimum geliştireceği form dikkate 

alınarak ayarlanmalıdır. Bitki geliştiği zaman yaprak ve çiçekleri görülecek şekilde dikim 

yapılmalıdır. Bitki türlerine göre aralık mesafeleri değişebilmektedir. 

 

Yer örtücü bitkiler soğuk, yağmurlu, rüzgarlı, sıcak, ve güneşli zamanlarda 

dikilmemelidir. Sıcak ilkbahar ve yaz günlerinde akşam saatlerinde dikim yapılması tercih 

edilir. 

 

Bitki dikimi bittikten sonra dikilen çiçeklerin derhal sulanması yani can suyu 

verilmesi gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Literatüre uygun olarak, yer örtücü bitkilerin özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yer örtücü bitkileri ayırt ediniz. 

 Yıllık ve çok yıllık çeşitleri belirleyiniz. 

 Bu çeşitlerin bitkisel özelliklerini araştırınız. 

 Bitkisel özelliklerini karşılaştırarak yer 

örtücü bitkileri ayırt ediniz. 

 Yer örtücü bitkileri karşılaştırınız. 

 Yer örtücü bitkilere ait bitki kısımları veya 

bitki kısımlarına ait resimler temin ediniz. 

 Her bitkiye ait aynı parçalardan bir pano 

oluşturunuz. 

 Pano üzerinde bu bitki kısımlarını 

karşılaştırınız. 

 Bitki kısımlarının benzer ve farklı 

özelliklerini not alınız. 

 Yer örtücü bitkilerin kullanım 

alanlarını inceleyiniz. 

 Hangi türlerin hangi alanlarda kullanıldığına 

dair bir araştırma yapınız. 

 Konu ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları 

yapan resmî ve özel kuruluşları ziyaret 

ederek bilgi alınız. 

 Çevrenizdeki park, bahçe ve diğer peyzaj 

alanlarını gözlemleyerek hangi bitkilerin 

kullanıldığını tespit ediniz. 

 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Yer örtücü bitkiler asıl olarak çiçekleri için yetiştirilir. 

 

2. (    ) Mevsimsel etki için soğanlı yer örtücü bitkilerden yararlanılır. 

 

3. (    ) Ajuga bitkisi yarı odunsu yapıdadır ve dikkat çekici küçük çiçekleri vardır. 

 

4. (    ) Vinca bitkisinde hemen hemen bitkinin tümü tüylüdür. 

 

5. (    ) Verbena bitkisi; bordürlerde, kayalık yerlerde ve kaya bahçelerinde kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Yer örtücü bitkiler ………………… cm boyları arasında değişen bitkilerdir. 

 

7. Bünyesi düzgün olmayan yer örtücü bitkiler …… ……..………. yerler için kullanılır. 

 

8. Bir tek Acaena bitkisi iki gelişme yılı içerisinde ortalama …….. m
2
 alana yayılabilir. 

 

9. Portulaca grandiflora bitkisinin ……………………. diye bilinen ve sebze olarak 

yetiştirilen bir türü vardır. 

 

10. Yer örtücü bitki dikimi yapılacak yerlerde, ……………… cm derinlikte toprak 

bellenir. 

 

 

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-2 
 

 

 

Üretim kriterine göre yer örtücü bitkilerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yer örtücü bitkilerde en çok uygulanan üretim yöntemini ve diğer yöntemlere 

göre avantajlarını araştırınız. 

 Köklendirme ortamlarından hangilerinin daha ekonomik ve kullanışlı olduğunu 

araştırınız. 

 Yer örtücü bitkilerin üretiminde sıklıkla karşılaşılan problemleri ve çözüm 

yollarını araştırınız. 

 Bölgenizde bulunan fidanlıkları ziyaret ederek yer örtücü bitkilerin nasıl 

üretildiğini gözlemleyiniz. 

 

2. YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN ÜRETİMİ 
 

2.1. Yer Örtücü Bitkilerin Üretim Ortamları 
 

Yer örtücü bitkilerin üretim alanları diğer bitkilerin üretim alanları olan; cam seralar, 

plastik seralar, alçak tüneller, soğuk yastıklar ve sıcak yastıklar gibi alanlardır. Bu üretim 

alanlarının özellikleri daha önceki modüllerde anlatılmıştır. 

 

Resim 2.1: Üretim serası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fide üretimi için ekonomik şartlar, iklim şartları, üretim miktarı, üretim şekli 

(generatif veya vejetatif), pazar istekleri gibi faktörler göz önüne alınarak en uygun üretim 

alanı belirlenmelidir. 

 

Gerek generatif ve gerekse vejetatif üretimin amaçlandığı üretim ortamlarının başlıca 

görevleri; çimlenmeyi ve köklenmeyi sağlamak, köklenme süresince üretim materyalini 

yerinde tutmak, üretim materyaline su, ışık, nem, hava, bitki besin maddeleri gibi temel 

yaşam faktörlerini sağlamak ve üretim materyalinin hastalık, zararlı ve yabancı otların 

olumsuz etkilerinden korumaktır. Bu şartlarda gelişen ve belirli bir olgunluğa ulaşan fideler 

asıl yerlerine dikilmek üzere üretim ortamlarından asıl dikilecekleri yerlere alınırlar. 

 

Bu üretim ortamlarında tohum veya çeliğin ekilip dikildiği bazı materyaller vardır. Bu 

materyaller; kum, toprak, torf (peat-moss), perlit, sfagnum yosunu, vermikülit, kompost, 

parçalanmış ağaç kabukları, testere talaşı ve odun yongasıdır. Üretim amacımıza ve 

şeklimize en uygun materyali belirleyerek bitkileri çoğaltabiliriz. Bu materyallerin 

hazırlanmasında dikkat edilecek en önemli hususlar karışım hazırlanacaksa oranların iyi 

belirlenmesi ve hazırlayacağımız harcın steril olmasıdır. 

 

Resim 2.2: Torf 

Üretim ortamları ve üretim materyalleri hazır hâle geldikten sonra yer örtücü bitkilerin 

üretimine başlanabilir. Bitkilerin üretimi ve çoğaltımı aslında temel olarak aynı olsa da bazı 

farklılıklar görülebilmektedir. 

 

Resim 2.3: Perlit (solda) ve vermikülit (sağda) 
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2.2. Yer Örtücü Bitkilerin Üretim Yöntemleri 
 

Yer örtücülerde hem generatif hem de vejetatif üretim yöntemleri kullanılmaktadır.  

 

 Generatif üretim 

 

Tohum ile üretim yöntemidir. Tohum; bitkilerde erkek ve dişi eşey hücrelerinin 

birleşmesi sonucu oluşan üreme organıdır. Bitkilerin üretilmesinde yeni bitki elde etmek 

amacı ile kullanılan tohuma tohumluk denir. 

 

Resim 2.4: Tohum ekimi 

Yer örtücü bitkilerin birçoğunun üretimi tohumla yapılmaktadır. Tohumlar; çevredeki 

bitkilerden toplanarak veya satın alınarak temin edilebilir. Tohum alınacak bitki; sağlıklı 

olmalı, yakınında kendi türünden bireyler olmalı, güneş alan yerlerden tohum alınmalı, 

tohum alım zamanı uygun olmalı ve tohumlar zedelenmeden alınmalıdır. Eğer tohum satın 

alınacaksa tohumların alındığı yer ve toplama tarihi bilinmelidir. 

 

Tohumlar uygun sıcaklık, nem ve havalandırması olan temiz yerlerde muhafaza 

edilmelidir. Ekim öncesi tohumlara çimlenmeyi teşvik etmek ve dormansiyi kırmak amacıyla 

uygulanması gereken işlemler varsa yapılır. Çimlenme sorunları giderilen tohumlar sıraya 

veya serpme ekim yöntemlerinden biri kullanılarak ekilir. Elle tohum ekiminde ekimler 

saksılara, el kasalarına, ekim yastıklarına veya doğrudan fide kaplarına yapılmaktadır. Ekim 

yapılacak saksı, kasa veya ekim yastıkları ekim materyaliyle doldurulur ve düzeltilir. 

Üzerine tohumlar serpme olarak veya sıra ile ekilir. Fide kaplarına ise ekim materyaliyle 

doldurulduktan sonra tek tek tohum ekimi yapılır. Daha büyük işletmelerde ise otomatik 

tohum ekim makineleri kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.5: Şaşırtma işlemi 
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 Vejetatif üretim 

 

Vejetatif üretimde, bitki organlarından alınan bir parça, bir tarafı ile yeni bir kök 

sistemi oluştururken diğer tarafı ile de yeni bir sürgün sistemi oluşturarak yeni bir bitki 

meydana getirir. Aynı zaman da başka bir bitki parçası (anaç) ile birleşerek yine yeni bir 

bitki oluşturur. 

 

Şekil 2.1: Yaprak çelikleri 

Vejetatif üretim; değişik bitki kısımlarından (çelik, yaprak, rizom, yumru, göz gibi) 

alınan bitki parçalarıyla yapılan üretim şekli olarak tanımlanabilir. Başlıca avantajları; 

üretilen yeni bitkinin ana bitkinin tüm özelliklerini taşıması ve kolay bir şekilde üretimin 

yapılmasıdır. Yer örtücü bitkilerde sıklıkla uygulanan vejetatif üretim yöntemleri; çelik ve 

ayırma yöntemi ile üretimdir. Vejetatif üretimde başarı generatif üretimde olduğu gibi anaç 

bitkinin seçimine bağlıdır. Anaç bitki, her şeyden önce sağlıklı olmalı ve aranan özellikleri 

taşımalıdır. 

 

Şekil 2.2: Gövde ve kök çelikleri 

2.2.1. Acaena 
 

Acaena bitkisi tohumla üretilir. 

 

Tohumlara çimlenme için herhangi bir ön uygulama gerekmez. Tohum ekimi 

sonbahar ve ilkbahar başlangıcında yapılabilir. Ekim yapılacak torf veya toprak geçirgen, 

steril ve içinde yabancı ot tohumları bulunmamalıdır. Toprak saksı, kasa gibi kaplara 

doldurularak sulanır. Yaklaşık 15 dakika suyun süzülmesini beklenir.  
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Tohumlar yüzeye serpme yöntemi ile ekilir. Ekim sonrası tohumların üzeri torf veya 

toprakla örtülmemelidir. Gerek duyulursa çok ince bir tabaka elenmiş torf serpilerek elle 

hafifçe bastırılmalıdır. Ekim sonrası süzgeçli kova ile can suyu verilmelidir. Tohumlar 

çimlenene kadar toprak nemli tutulmalıdır. Çimlenme 16-21 °C’de 1-3 hafta arasında 

gerçekleşir. Acaena tohumlarının hepsi aynı anda çimlenmez. Yani bazı tohumlar birkaç 

haftada çimlenecekken bazılarının çimlenmesi uzun zaman alabilir. Bu nedenle tüm 

tohumlar çimlenene kadar ekim yapıldığı ortam nemli tutulmalıdır. Çıkış sonrası iyice 

pişkinleşen fideler daha geniş saksılara, kaplara veya bahçedeki çiçek tarhlarına şaşırtılır. 

Sıra arası mesafe 20-30 cm olarak bırakılırsa gelişimleri hızlanacaktır. 

 

Resim 2.6: Acaena 

2.2.2. Ajuga 
 

Ajuga bitkisi ayırma, stolon ve tohum ile üretilir. En fazla kullanılan yöntem ayırma 

ile üretim yöntemidir. 

 

Ayırma işlemi erken ilkbaharda yapılır. Bu dönemde bitki kök kitlesiyle çıkarılır. Kök 

kitlesine hafifçe vurularak kök etrafındaki toprağın dökülmesi sağlanır ve yeni bitkiler ana 

bitkiden ayrılır. Ayrılmayan sürgünler ise steril bir bıçakla her parçada en az bir sürgün ve 

yeterince kök bulunacak şekilde kesilir ve köklü sürgünler hemen saksılar içine dikilir. Elde 

edilen köklü bitkiler sonbahar sonu veya erken ilkbahar döneminde yeni yerine alınır. 

 

2.2.3. Alyssum 
 

Alyssum bitkisinin üretimi tohum, çelik ve yan sürgünler ile yapılabilir. 

 

Tohum ekimi iç mekânlarda yılın her dönemi yapılabilir. Dış mekân ekimlerinde 

şubat-haziran ve sonbahar döneminde eylül-kasım ayları arasında yapılmalıdır. Tohum 

çimlendirme için ön uygulama yapılmasına gerek yoktur. Ekim, nemli torf doldurulmuş 

saksılar üzerine serpme yöntemiyle yapılır. Ekimden yaklaşık 7-14 gün sonra çimlenme 

görülür. Üretim saksısının üzerini şeffaf streç filmle kaplamak, hem nemi korur hem de 

tohumların çimlenmek için gün ışığı ihtiyacı olduğundan saksının ışık almasını sağlar.  
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Gün ışığı, güneş doğrudan saksıya asla vurmamalıdır aksi halde oluşan ısı nedeni ile 

tohumlarda ölüm meydana gelir. Çimlenme sonrası torfu sürekli nemli tutmak için üretim 

saksısını alttan sulamak doğru bir yoldur. Yukarıdan sulamalarda genç filizler yan yatabilir. 

Bu şekilde 2-3 hafta şaşırtma yapmadan havadar, aydınlık ve serince bir ortamda fideler 

iyice gelişmelidir. Gelişen fideler kalıcı yerlerine şaşırtılmalıdır. 

 

Çelik ve yan sürgünlerle üretim ise temmuz-eylül arasında yapılmalıdır. Kökten 

ayırma ile üretim ise ilkbahar veya sonbaharda yapılabilir. 

 

2.2.4. Arenaria 
 

Arenaria bitkisinin üretimi tohumla yapılır. 

 

Sonbaharda dökülen tohumlar toplanır ve ilkbahara kadar muhafaza edilir. Tohumlar 

ön uygulama istemez. İlkbaharda seralarda saksılara tohum ekimi ile yapılır. Üretim 

saksısına torf doldurulup sulanır ve torf suyu çektikten sonra tohumları yüzeye ekilir ve 

üzerleri 2-3 mm kalınlığında elenmiş torf ile kapatılarak hafifçe bastırılır. Saksının nemini 

kaybetmemesi için şeffaf ışık alan bir naylonla kapatılır. Ortalama 20-25 °C’de 7-21 günde 

çimlenme meydana gelir. Uygun iklime sahip bölgelerde ilkbaharda açık alana da tohum 

ekimi yapılabilir. Çimlenme sonrası gelişim döneminde saksılar serin bir yerde bekletilmeli, 

gelişen fideler derin ve 8 cm çapında saksılara köklerini bozmadan alınmalıdır. Son don 

tehlikesi geçtikten sonra fideler kalıcı yerlerine sıra arası 30 cm mesafe olacak şekilde 

şaşırtılmalıdır. 

 

Arenaria bitkisi aynı zamanda nisan-eylül aylarında çelik ve kök parçaları ile de 

üretim yapılabilir. Vejetatif üretim daha çok melez ve seçkin çeşitlerde kullanılır. 

 

2.2.5. Aubrieta 
 

Aubrieta bitkisi tohumla üretilir. 

 

İki farklı dönemde ekim yapılabilir. Erken çiçeklenme için eylül-ekim, geç çiçeklenme 

için şubattan haziran ortasına kadar geniş bir sürede ekilebilir. Sonbahar ekimlerinde ilk yıl 

yaz boyunca bitki çiçeklenecektir. Sonbaharda yüzeysel ekim yapılır. Ekim sonrası tohumun 

üstünü örtülmemelidir fakat nemini koruması için toprağın üstüne az miktarda vermikülit 

serpilebilir. Ekim yapılan saksı veya kapların üstü şeffaf bir plastik veya cam ile kapatarak 

nemi korunabilir. Yaklaşık 18-20 °C sıcaklıkta 2-3 haftada çimlenme meydana gelir. İlk 

tohumlar çimlenir çimlenmez, saksının üstünü açılır ve diğerlerinin de çimlenmesi beklenir. 

Yeterli miktarda çimlenme olduğunda saksıları daha serin ve ışıklı bir yere (10-15 °C) 

taşınmalıdır. Küçük fideler yeterli büyüklüğe ulaştıklarında, 7 cm’lik daha geniş saksılara 

alarak şaşırtılır. 7 cm’lik saksılarda gelişen fideler baharla birlikte kalıcı yerlerine gruplar 

halinde dikilir. 

 

İlkbaharda doğrudan ekim yapılabilir. İlkbaharda hazırlanan çiçek tarhına doğrudan 

yüzeysel ekim yapılabilir. Ekim sonrası çimlenme olana kadar toprak nemli tutulmalıdır. Bu 

dönemde zayıf fideler elle ayıklanmalıdır. 
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2.2.6. Cerastium 
 

Cerastium üretimi; tohum, çelik veya kök parçaları ile yapılabilir. 

 

Tohumla üretimde, tohumlar erken ilkbaharda ekilerek yapılır. Ekim genellikle 

saksılara veya ilkbaharda camekanlarda yastıklara yapılır. Uygun şartlarda tohumlar 7-21 

arasında çimlenirler. Güneşli ve sıcak yerlerde açık alana da ekimleri yapılabilir. Gelişimini 

tamamlayan fideler asıl yerlerine 12 cm aralıklarla dikilmelidir. Bu yöntemin haricinde 

tohum ekimi yapmadan bitkiden dökülen tohumlar tekrar çıkıp çimlenmesi şeklinde de 

üretim yöntemi tercih edilebilir. 

 

Çelik veya kök parçaları ile üretimde nisan-eylül ayları arasında dikimleri yapılır. 

Melez çeşitlerde tohum ekimi ile orijinal bitki elde etmek zordur. Bunun için vejetatif yolla 

yapılan üretim en iyi yoldur. 

 

2.2.7. Dichondra 
 

Dichondra üretimi tohum ile yapılır. 

 

Tohum ekimi mart-ağustos ayları arasında yapılır. Tohum iyice kurutulmuş ve 

tohumdaki dormansi giderilmiş olmalıdır. Gündüz ısı 15 °C ve üzeri olduğu tarihten itibaren 

tohum ekimi, yabani ot temizliği yapılmış, hazırlanmış ve düzlenmiş alanlara çim gibi 

dikilir. Dichondra 15 °C’nin altında çimlenmez. Bu nedenle sağlıklı çimlenme için mutlaka 

bahar ayları beklenmeli ve sıcaklıkla yükselmeden ekim yapılmamalıdır. Çimlenme çim 

tohumlarına göre daha geçtir. Üzerine ince kapak toprağı atılır ve silindirle tohumun toprağa 

tutunması için ezilir. Hemen ardından tohumlar dağılıp göllenmeyecek şekilde sulanır. 

Çimlenme 15-21 günden itibaren başlar. Bu süre boyunca toprak susuz bırakılmamalıdır. 

Ekim öncesi, ekilecek alanın derinlemesine sulanması çimlenmeyi olumlu etkiler. Çimlenme 

gerçekleşene kadar düzenli şekilde sulama yapılmalıdır. Her 50 m
2
 alana 100 gram tohum 

ekimi önerilir. 

 

Resim 2.7: Farekulağı 
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2.2.8. Helianthemum 
 

Helianthemum üretimi tohumla yapılmaktadır. 

 

Ekim ilkbaharda don tehlikesi geçtikten sonra saksılara veya üretim yastıklarına 

tohum ekimi yapılmalıdır. Ekim öncesi tohumlar sıcak su veya sülfürik asit uygulanarak 

dormansileri kırılmalıdır. Ekim yapılacak toprak turba toprağı olmalıdır. Tohumlar eşit bir 

şekilde ekildikten sonra üzeri kapatılmalı ve çok nemli olmayacak şekilde sulanmalıdır. 

Ekim sonrası ortalama 22 °C sıcaklıkta yaklaşık 15-20 gün içerisinde çimlenecektir. 

Yaklaşık 5-5,5 cm boyuna gelen fideler geliştirme yastıklarına alınmalıdır. Bu yastıklarda bir 

süre gelişen ve kuvvetlenen fideler daha sonra kalıcı yerlerine alınmalıdır. Fideler öğle 

güneşinden korunmalı ve aşırı sulama yapılmamalıdır. 

 

2.2.9. Hypericum 
 

Hypericum üretimi tohum ve ayırma ile yapılabilir. 

 

Tohumlara ekim öncesi ön uygulama istemez. Tohumlar ilkbaharda seralarda 

çimlendirilir veya doğrudan yerlerine ekilir. Doğrudan ekim bu bitki için daha uygundur. 

Serada yetiştiricilik için daha önceden havalandırıp, gevşettiğiniz bahçe toprağı veya torf 

kullanılabilir. Doğrudan ekimlerde ise toprak havalandırılıp tırmıkla düzeltilmeli ve ekim 

öncesinde toprak sulanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış alana yüzeysel ekim yapılarak 

tohumların üzeri 3-5 mm kalınlığında elenmiş toprak ve torf karışımı ile kapatılmalı ve 

bastırılmalıdır.  

En uygun ekim dönemleri sonbahar ayları ile şubattan ilkbahar ayları boyunca devam 

eden dönemdir. Sonbahar ekimlerinde bitki rozet şeklinde kışı geçirecek ve ilkbaharda 

gelişim gösterecektir. Çimlenme 12-18°C’de 1-3 hafta içinde gerçekleşir. 

 

Ayırma ile üretim ise ilkbaharda keskin bıçak ile kesilen köklü parçalar ile olur. 

 

2.2.10. Lobelya 
 

Lobelya üretimi tohum ile yapılmaktadır. 

 

Çimlendirme için ön uygulamaya gerek yoktur. Tohumlar mart ve nisan başında 

kasalara veya yastıklara seyrek olarak atılmalıdır. Çimlendirme için mutlaka torf 

kullanılmalıdır. Tohumları torf yüzeyine derin olmayacak ekilmeli, elle hafifçe bastırılmalı 

ve tohumlar küçük olduğu için üzeri örtülmemelidir. Lobelya tohumları çok küçük olduğu 

için eşit aralıklarla ekilmesi zordur. Bu nedenle ince dere kumuna veya ekim kumuna 

tohumları karıştırarak ekim yapmak gereklidir. Ekimden itibaren 1-2 hafta içerisinde 

çimlenme meydana gelir. Çimlenme ertesi torfu sürekli nemli tutmak için üretim ortamı 

sulanmalıdır. Bu şekilde 2-3 hafta şaşırtma yapmadan havadar, aydınlık ve serince bir 

ortamda fidelerin gelişmeleri sağlanır. Dördüncü haftanın başında tek tek veya her 9 cm 

çaplı saksıya 5-8 arası fide gelecek şekilde dikkatlice fideler şaşırtılmalıdır. Burada üç hafta 

bekleyen sonra asıl yerlerine dikilmelidir. 
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2.2.11. Portulaca grandiflora 
 

Portulaca grandiflora üretimi tohum ile yapılmaktadır. 

 

Tohumlar şubat sonu veya mart başında doğrudan bitkinin bahçede bulundurulmak 

istendiği yere veya yastıklara ekilir. Ticari olarak üretim yapılacaksa tohumları viyollere 

ekilebilir. Kullandığımız torf içine bir ölçü yıkanmış dere kumu karıştırılmalıdır. Tohumları 

bu toprağın üzerine serpme yöntemiyle seyrek olarak ekilir. Üzerlerini örtülmez veya torf ile 

1-2 mm geçmeyecek kalınlıkta kapatılır. Tohumlar küçük olduğu için, elenmiş ince kumla 

karıştırdığınız tohumları bir tuzluk yardımıyla, yemeğe tuz eker gibi de ekebilirsiniz. Bu 

sayede tohumlar daha homojen bir şekilde toprak yüzeyine yayılacaktır. Toprak ısısı 27 

°C’ye geldiğinde tohumlar 10 günde çimlenir. Çimlenmeden sonra fidelerin ilk gelişme 

devresinde, toprağın fazla rutubetli tutulmaması gerekir. Ekimden 4-5 hafta sonra, nisan 

ortasına doğru genç fideler şaşırtma yerlerine alınır ve sıra arası 15 cm olacak şekilde 

şaşırtılır. 

 

2.2.12. Potentilla 
 

Potentilla üretimi tohum ve ayırma yöntemleri ile yapılmaktadır. 

 

Geç ilkbaharda tohumdan üretildiği gibi ilkbahar veya sonbaharda ayırma ile üretilir.  

Potentilla fruticosa türünün üretimi tohumun yanı sıra geç yaz aylarında odunsu 

çeliklerle de yapılabilir. 

 

2.2.13. Ranunculus 
 

Ranunculus üretimi ayırma ve tohum (hibrit çeşitler) ile yapılabilir. Ayrıca kasım-

nisan aylarında kök ayırımı suretiyle de üretimleri yapılabilir. Bitkiler 4 yıl yerlerinde kalır. 

Yumrularda yumru pençeleri aşağı gelecek şekilde, 5-7,5 cm derinliğinde ve 10-15 cm ara 

ile Şubat-Mart aylarında kum ve odun kömürü ile doldurularak dikilir. Çiçeklenmeden sonra 

yumrular sökülür. 

 

2.2.14. Verbena 
 

Verbena üretimi tohum ve çelikle yapılır. 

 

Tohum ekimi ilkbaharda şubat-mart veya sonbaharda eylül-kasım sonu dönemlerinde 

yapılabilir. İlkbaharda tohum kasalarına ekim yapılır. Ilıman iklim bölgelerinde tohumlar 

açık alana da ekilebilir.  

 

2.2.15. Vinca 
 

Vinca üretimi tohum ve çelikle yapılır. 
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Tohum ekimi şubat sonu-mart başında yapılır. Ekim; kaliteli, su tutumu yüksek ve 

nemli torf üzerine yapılmalıdır. Ekilen tohumların üzeri elenmiş 3 mm kalınlığında torf veya 

vermikülit ile kapatılıp sulanmalıdır. Suladıktan sonra nemli bir gazete ile üzeri örtülmelidir. 

Çimlenme 20-30 °C’de 14-21 günde gerçekleşir. Çimlenmeden sonra gazeteyi kaldırın. 

Filizler elle tutulabilir boya geldiklerinde 7,5 cm çaplı saksılara alarak şaşırtın. Toprak tüm 

bu evrede nemli olmalı, ancak asla çok sulanmamalıdır. Fidelerin sıcak ve aydınlık bir yerde 

gelişmelerini sağlayın. Donlar geçtikten ve hava ısındıktan sonra, gündüzleri dışarıda, 

geceleri kapalı mekânda tutarak dış ortama alıştırın. Donlardan 1 hafta sonra kalıcı yerlerine 

ekim yapılabilir. Ekimlerde sıra arası mesafe 30 cm olmalıdır. 

 

İlkbaharda yaşlı bitkilerin ayrılması ve tüm yıl boyunca alınan çeliklerin 

köklendirilmesi ile üretilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretim kriterine göre yer örtücü bitkilerin üretimini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yer örtücü bitkilerin üretim 

ortamlarını hazırlayınız. 

 Üretim alanına ait planlama yapınız. 

 Üretimin yapılacağı alanı yaptığınız plana 

uygun olarak parsellere ayrınız. 

 Üretim alanlarında hangi üretim ortamlarını 

kullanacağınız belirleyiniz ve bu maddeleri 

temin ediniz. 

 Üretim alanlarında kullanacağınız diğer alet 

ve ekipmanları temin ediniz. 

 Toprak hazırlığı ve dezenfeksiyon yapınız. 

 Üretim alanlarında iklimlendirme ve drenaj 

hazırlığı yapınız. 

 Üretim alanlarında ekim ve dikim 

işlemlerini yapınız. 

 Yer örtücü bitkilerin üretimini 

yapınız. 

 Yer örtücü bitkileri üretiminde hangi 

yöntemin kullanılacağını belirleyiniz. 

 Üretim materyallerini temin ediniz. 

 Üretim materyallerinin sertifikalı, hastalık 

ve zararlılardan arındırılmış olmasına dikkat 

ediniz. 

 Üretim materyallerini kendiniz 

hazırlayacaksanız uygun dönemde alınız. 

 Üretim materyalleri için uygun harç 

hazırlayınız. 

 Bu harç içine ekim veya dikimi yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Bakım işlemlerini düzenli olarak yapınız. 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yer örtücü bitkilerin birçoğunun üretimi tohumla yapılmaktadır. 

 

2. (   ) Yer örtücü bitkilerde sıklıkla uygulanan vejetatif üretim yöntemleri; stolon ve aşı 

yöntemi ile üretimdir. 

 

3. (   ) Alyssum bitkisinde kökten ayırma ile üretim ise ilkbahar veya sonbaharda 

yapılabilir. 

 

4. (   ) Aubrieta bitkisi geç çiçeklenme için şubattan haziran ortasına kadar geniş bir 

sürede ekilebilir. 

 

5. (   ) Lobelya üretiminde tohum çimlendirme için ön uygulamaya yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Tohumla Cerastium üretiminde, tohumlar ….……….. ……..………………. ekilir. 

 

7. Dichondra üretiminde her 50 m
2
 alana …………….. gram tohum ekimi önerilir. 

 

8. Hypericum üretimi ……………… ve ……………… ile yapılabilir. 

 

9. Ticari olarak Portulaca grandiflora üretimi yapılacaksa tohumları ………………… 

ekilebilir. 

 

10. Vinca bitkisinin üretiminde ekilen tohumların üzeri elenmiş 3 mm kalınlığında torf 

veya ………………………… ile kapatılıp sulanmalıdır. 

 

 

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 özelliklerine göre yer örtücü bitkilerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yer örtücü bitkilere üretim alanlarında, açık alanlarda ve parklarda hangi bakım 

işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapıldığını araştırınız. 

 Bulunduğunuz bölgede belediyelere ait park ve bahçeler müdürlüğünü ziyaret 

ederek hangi yer örtücü bitkilerin yetiştirildiğini ve bakım işlemlerinin nasıl 

uygulandığını gözlemleyiniz. 

 

3. YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN BAKIM İŞLEMLERİ 
 

3.1. Yer Örtücü Bitkilerin Ekolojik İstekleri 
 

Yer örtücüler genel olarak güneşi seven ve bitki besin maddelerince zengin, iyi 

drenajlı topraklarda yetişen bitkilerdir. Yer ötücü bitkilerin genel ekolojik istekleri aşağıda 

kısaca açıklanmıştır. 

 

Acaena; Akdeniz iklimine sahip, güneşli ve yarı gölge alanlarda daha iyi gelişen bir 

bitkidir. Toprak isteği olarak fazla seçici değildir fakat geçirgen, gevşek ve humuslu 

topraklarda daha iyi gelişir. 

 

Ajuga (mayasıl otu); güneşli ve yarı gölge ortamlardan hoşlanır fakat yarı gölge 

ortamlarda daha iyi yetişir. Bazı bölgelerde kurağa ve fazla neme duyarlı olduklarından kök 

boğazı çürüklüğü görülmesinden dolayı diğer yer örtücüler kadar kalıcı değildir. Orta 

verimli, nemi orta derecede ve iyi drene edilmiş topraklarda daha iyi gelişir. 

 

Alyssum (kuduz otu); sahil kısımlarda rahatlıkla yetiştirilebilen bu bitki bol güneşli 

ortamları sever. Toprak isteği olarak fazla seçici değildir. Fakir topraklarda bile 

yetişebilmektedir. Ancak nemi az ve kalkerli topraklarda daha iyi yetişmektedirler. 

 

Arenaria (kum otu); güneşli ortamları seven bir bitkidir. Nemli, kumlu ve çakıllı 

balçık toprakları severler. Çakıllı, bazı yaprak çürüntüleri ile zenginleştirilmiş kumlu 

topraklarda da yetiştirilir. 

 

Aubrieta; ülkemizin genel olarak her türlü iklim şartlarına uyum sağlayan bir bitkidir. 

Kışın -23 dereceye kadar soğuğa dayanabilir. Yazları çok sıcak yerlerde bitki ömrü az olur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bu nedenle daha serin ve öğle güneşini almayacak yerlere ekim yapılmalıdır. Toprak 

isteği bakımından çok seçici değildir. Fakat iyi bir drenaj isteği vardır. 

 

Cerastium (boynuz otu); güneşli, yarı gölge yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir. 

Bitki-besin maddelerince fakir ve nemli toprakları tercih ederler. Kuraklığa ve soğuğa 

dayanıklıdır. Sık, az ve düzenli sulanmalıdır. 

 

Dichondra (farekulağı); Ülkemizde kundura çimi olarak bilinen bu bitki güneşli ve 

yarı gölge yerlerde daha iyi yetişir. Özel bir toprak isteği yoktur. Asit veya nötr yapılı 

topraklarda rahatlıkla yetiştirilebilir. 

 

Helianthemum (gün gülü); Bu bitki sıcak, kuru ve tam güneş alan bölgelerde daha iyi 

gelişmektedir. Humuslu, kumlu ve iyi drenaja sahip topraklarda daha iyi gelişmektedir. Aşırı 

nemli ve drenajı kötü topraklarda iyi gelişmez. 

 

Hypericum (binbir delik otu); Kurak iklim şartlarına dayanıklı olan bu bitki, fazla 

gölgeye ise toleranslı değildir. Yetiştiriciliği için orta-düşük nemli topraklar idealdir. 

 

Lobelya (kardinal çiçeği, frengi otu); Güneşli yerlerde gelişimi daha iyidir. Besin 

maddece zengin, gevşek, iyi gübrelenmiş topraklarda gayet iyi gelişir. Killi topraklarda fazla 

yapraklanma gösterir ve boylanır. 

 

Portulaca grandiflora (ipek çiçeği, kedi tırnağı); Subtropik iklime sahip, yazları 

sıcak ve kurak geçen ve güneşli yerlerde iyi gelişir. Donlara karşı (0 °C) duyarlıdır. Toprak 

istekleri bakımından seçici değildir. Ancak geçirgen, kumlu ve çok hafif gübrelenmiş 

topraklarda yetiştirilir. Fazla rutubeti sevmez. 

 

Potentilla (parmak otu, beş parmak otu, çilek otu); Tam güneşli ve açık alanlarda 

iyi gelişir. Güneşli alanlara dikildiğinde sulanmalıdır. Yarı gölge alanlarda yetişen türleri de 

vardır. Toprak isteği bakımından seçici değildir. Herhangi bir bahçe toprağında veya organik 

maddece zenginleştirilmiş topraklarda rahatlıkla yetiştirilebilir. 

 

Ranunculus (düğün çiçeği, horozayağı); Tam güneşli alanlarda çok iyi gelişir. Hafif 

bünyeli ve iyi drenajlı topraklarda gelişimi iyidir. Bitkinin iyi gelişmesi için toprağın nemli 

tutulmalıdır. 

 

Verbena (mine); Güneşli ve rüzgardan korunmuş alanlarda iyi gelişir. Toprak isteği 

bakımından fazla seçici değildir. Herhangi bir bahçe toprağında rahatlıkla yetişebilir. 

 

Vinca (Cezayir menekşesi); Her yerde rahatlıkla yetiştirilmelerine karşın hafif veya 

çok gölgeli alanlarda gelişimi daha iyi olur. Bitki-besin maddesi yönünden zengin ve nemli 

topraklarda hızlı ve çok iyi gelişme gösterir. 
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3.2. Yer Örtücü Bitkilere Uygulanan Bakım İşlemleri 
 

Peyzaj alanlarında kullanılan yer örtücü bitkilere bazı bakım işlemlerinin yapılması 

gereklidir. Bu bakımların yapılmaması durumunda kısa bir sürede göze hoş görünmeyen 

kurumuş, solmuş, yabancı otlarla kaplanmış bir bitki topluluğu görünümüne kavuşur. Bu 

nedenle bakım işlemlerinin mutlaka yapılması gerekir. Yer örtücü bitkilere uygulanan 

başlıca bakım işlemleri; sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama, 

destek sağlama ve yabancı otlarla mücadeledir. 

 

3.2.1. Sulama 
 

Sulama; toprakta yağışlar ile oluşan su kapasitesi, iklim koşullarına bağlı olarak; 

buharlaşma, terleme gibi nedenlerle topraktaki suyun en az düzeye indiği zaman bitkilerin 

kök bölgelerindeki nemli ortamda yeterli suyun bulunmaması durumunda bitki için gerekli 

olan suyun toprağa verilmesi olarak tanımlanabilir. Tüm bitkilerde olduğu gibi yer 

örtücülerde de sulama önemli bir konudur. 

 

Yer örtücü bitkilerin su ihtiyaçlarını bilinmesi ve bu ihtiyaca uygun olarak sulama 

yapılması bitkilerin büyüme ve gelişmeleri bakımından oldukça önemlidir. Yer örtücü 

bitkilerin su ihtiyaçları çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler arasında bitkinin cinsi ve türü, 

bitkinin büyüklüğü, iklim faktörleri ve toprak faktörleri gelmektedir. Sulama bitkiler solma 

noktasına gelmeden mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde kurumalar ve dolayısı ile bitki 

ölümleri görülebilir. 

 

Peyzaj alanında yer alacak yer örtücü bitki türlerinin bilinmesi gereklidir. Sulamada 

bitkinin etkili kök derinliği ve günlük en çok tükettiği su miktarının bilinmesi su miktarının 

hesaplanmasında oldukça önemli bir faktördür. Bazı bitki gruplarının su tüketim miktarları 

aşağıdaki şekildedir: 

 

Çimler: 38-50 mm/hafta 

Yer örtücüler: 13-25 mm/hafta 

Çalılar: 25-38 mm/hafta 

Ağaçlar: 25-38 mm/hafta 

Güller: 50 mm/hafta 

Çok yıllık ve tek yıllık çiçekler: 38-50 mm/hafta 

Sebzeler: ≥ 50 mm/hafta 

 

Yukarıdaki listede yer örtücü bitkilerin haftalık su tüketim miktarlarının 13-25 mm 

arasında değiştiği ve diğer bitkilere göre su ihtiyaçlarının daha az olduğu görülmektedir. Yer 

örtücü bitkiler özellikle yaz aylarında susuz bırakılmamalıdır. Çeşitlere göre değişmekle 

beraber sürekli çok su alan, aşırı nemli alanlarda yer örtücü bahçe tesisi yapılmasından 

kaçınılmalıdır. Çimlenme ve fide yetiştirme döneminde düzenli sulama yapılması şarttır. 

Fideler miktarına ve yetiştirme sistemine bağlı olarak değişik şekillerde sulanabilir. Fide 

miktarının az ve suyun kısıtlı olduğu durumlarda süzgeçli kovalarla sulama yapılır.  
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Fide ve su miktarının fazla, su sıcaklığının düşük olduğu durumlarda süzgeçli başlık 

takılmış hortumlarla sulama yapılmalıdır. Doğrudan hortumla verilen soğuk su fide 

gelişmesini yavaşlatır. Ranunculus türlerinin çiçeklenme döneminde düzenli olarak 

sulanması gereklidir. 

 

Sulama sabah ve akşam saatlerinde yapılmalıdır. Öğle sıcağında yapılan sulama 

bitkilerde yanmaya ve su kaybına neden olur. Ayrıca gelişmekte olan bitkilerde öğlen 

saatleri dışında yaprakları da kapsayacak şekilde yağmurlama sulama yapılabilir. Sulamada 

kullanılacak su kaynağının yeri, cinsi, kapasitesi ve kalitesi de önem taşımaktadır. İçerisinde 

sulama ünitelerini tıkayacak boyutta yabancı maddelerin bulunduğu suyun kullanılmasından 

kaçınmak veya sistemi filtre ile donatmak gereklidir. Suyun içerdiği tuz, kalsiyum, kükürt vb 

maddelerin normal ölçülerden fazla olması durumunda da bitkiler zarar göreceğinden suyun 

analizi ve iyileştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Sulamada yer örtücü bitkilerin özelliklerine 

uygun bir sulama yöntemi tercih edilmeli ve sulama sistemleri buna uygun olarak 

kurulmalıdır. Sulama yöntemleri geleneksel sulama yöntemleri ve modern sulama 

yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Geleneksel sulama yöntemleri tamamen tarımsal sulamada 

kullanılan yöntemleri içerir. Modern sulama yöntemleri içerisinde tarımda, fidancılıkta ve 

peyzaj alanlarında yararlanılan yöntemler mevcuttur. 

 

Resim 3.1: Modern ve geleneksel sulama yöntemleri 

3.2.2. Gübreleme 
 

Tüm bitkilerde olduğu gibi yer örtücü bitkilerinde iyi ve sağlıklı gelişimi için yeterli 

ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle bitkilerin yetiştirildikleri ortamdaki 

besin maddeleri miktarları, ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmalıdır. Bitkilerin gübre 

ihtiyaçları yapılacak toprak ve bitki analizleri sonucu belirlenmelidir. Aksi takdirde 

yapılacak uygulamalar gereksiz masraflara neden olacaktır. 

 

Yer örtücü bitkiler genellikle yaprakları için yetiştirilen ve bu amaçla park, bahçe, ev 

gibi farklı peyzaj alanlarında kullanılan bitkilerdir. Her bitki gibi yer örtücü bitkilerinde 

yetiştirildikleri ortamda zamanla çeşitli nedenlerden dolayı bitki besin maddeleri eksikliği 

meydana gelir. Bu eksikliği gidermek, toprakların özelliklerini düzeltmek, yaprak ve 

çiçekleri nitelik ve nicelik yönünden kaliteli hâle getirmek amacıyla toprağa organik ve 

inorganik bitki besin maddelerinin uygulanması gerekir. Bu maddelerin toprağa verilme 

işlemine gübreleme adı verilir. Gübrelemede doğal ve yapay gübreler kullanılabilir. 
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Doğal gübreler içerisinde kullanılan başlıca gübreler; çiftlik gübreleri (ahır, koyun, 

tavuk gübreleri gibi), kompost ve yeşil gübrelerdir. Bitkilerde temel gübreleme, toprak 

işlemesi ile birlikte, ekim ve dikimden önce yapılan gübreleme olarak tanımlanabilir. 

Özellikle ahır gübreleri, yeşil gübre ve kompost daha ziyade temel gübre olarak verilirler. 

Yer örtücü bitkilerde en çok kullanılan doğal gübreler çiftlik gübreleridir. Genel olarak 

dikim öncesi bir dekar alana 2-3 ton çiftlik gübresi hesap edilerek verilmeli ve toprağa 

karıştırılmalıdır. 

 

Kimyasal gübrelemede ise temel bitki besin maddeleri içeren azot, fosfor ve 

potasyumlu (N-P-K) gübreler ve ihtiyaç duyulması durumunda ise mikro besin elementleri 

içeren (Kalsiyum, Kükürt, Magnezyum vb.) gübreler kullanılır. Azotlu gübreler vejetatif 

aksamı geliştirdiğinden gübrelerdir. Fosforlu gübreler bitkide çiçek tomurcuğu oluşumunu, 

çiçeklenme, çiçeklerde renk oluşumu, çiçeklenme süresinin uzatılması ve kök gelişimini 

artırıcı etki yapar. Potasyumlu gübreler ise dokuların dayanıklılığını, çiçek renginin 

koyuluğunu ve kokusunu, hastalık ve kuraklığa dayanımını arttırıcı etki yapar. Kimyasal 

gübreler iki şekilde yapılır: 

 

Birinci yöntem doğrudan toprağa granül hâlinde gübre verilmesi şeklinde yapılan 

uygulamadır. Toprağa gübre verilmeden bir gün önce nemlendirilmeli, daha sonra sıralar 

arasına gübre serpilerek, bol sulama yapılmalıdır. Gelişmiş fideler için 1 m
2
’ye 25-35 g 

gübre kullanılmalıdır. 

İkinci yöntem suda eritilmek suretiyle yapılan gübreleme şeklidir. Bu yöntemde 1 litre suya 

3-4 g olacak şekilde konsantrasyon hazırlanır, sulama suyu olarak çiçek ve yapraklara 

gelmeyecek şekilde verilir. 

 

Son yıllarda özellikle çiçekçilik alanında sıvı gübrelerin kullanımı oldukça 

yaygınlaşmıştır. Bu gübrelerin uygulaması oldukça kolay olup etkilerini de çok kısa bir süre 

içerisinde göstermektedirler. 

 

Ajuga bitkisi fazla gübrelemeye ihtiyaç duymaz fakat ilkbaharda iyi yanmış çiftlik 

gübresi uygulanmalıdır. 

 

Alyssum bitkisine yetişme sezonu boyunca 15 günde bir sıvı gübre uygulaması 

yapılmalıdır. 

 

Dichondra bitkisine her ilkbahar girişinde yanmış ve ince elenmiş çiftlik gübresi 

uygulanmalıdır. 

 

Helianthemum bitkisine çiçek kalitesini artırmak için her ilkbahar başında gübreleme 

yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan gübrelemenin sonrası sezon boyunca tekrar gübreleme 

yapılmayabilir. 

 

Lobelya bitkisine sezon boyu sıvı gübreler ile 15 günde bir uygulama yapılabilir. 

 

Verbena bitkisine ilkbahar girişlerinde azot ağırlıklı, yaz aylarında ise fosfor ağırlıklı 

sıvı gübre uygulaması ile çiçeklenmeyi arttırabilir. 
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Genel olarak süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca 

hususlar şunlardır: 

 

 Düşük konsantrasyonda ve az yapılan gübreleme, yüksek konsantrasyonda ve 

birden bire yapılan gübrelemeye daima tercih edilmelidir. 

 Gübreleme de kullanılacak gübreler hafif asit özellikte olmalıdır. 

 Gübrelemeden önce verileceği ortam iyice sulanmalıdır. 

 Gübreleme kesinlikle doğrudan güneş altında yapılmamalıdır. Bitkilerin akşama 

doğru serin havada gübrelenmesi tercih edilmelidir. Böylece rastgele yapraklara 

damlayan besin eriyiğinin yanık lekeleri oluşturmasına engel olunur. 

 İlke olarak dinlenme döneminde gübreleme yapılmaz. Bu nedenle gübrelemeye 

sonbahar başlangıcında son verilmelidir. Ancak kışın sıcak yerlerde bulunanlar 

dinlenme dönemine giremeyen sürekli yeşil otsu bitkilere ayda bir kez düşük 

konsantrasyonda gübreleme yapılabilir. 

 Yavaş büyüyen türlerde genç bitkilere, gübreleme ile hızlı büyüme sonucu 

oluşabilecek anormal gelişmelere engel olmak için gübre verilmemelidir. 

 Yaprakları alaca renkli olan bitkilere az gübre tercih eder. Aksi halde çoğunda 

yaprak rengin yeşile döndüğü görülür. 

 Besin maddeleri eksikliğinin görüldüğü haller dışında hasta bitkilere fazla gübre 

verilmemelidir. Çünkü bu bitkiler besin maddelerini alamadıkları gibi, 

genellikle zayıf durumdaki köklere gübre olumsuz etki yapar. 

 Yalnız yaprakları için yetiştirilen sürekli otsu yeşil bitkilere, genellikle kış 

sonundan sonbahar başlangıcına kadar gübrelenme yapılmaz. Çiçekleri için 

yetiştirilen bitkiler esas gelişme döneminde, tomurcuk ve çiçek oluşumu 

döneminde, yapraklarını döken süs bitkileri ise bir miktar yapraklandıktan sonra 

gübrelenmelidir. 

 

3.2.3. Bitki Sağlığı İşlemleri 
 

Yer örtücü bitkilerde bitki sağlığı işlemlerinin amacı; bitkileri hastalık, zararlı, yabancı 

ot ve diğer bazı etmenlerin olumsuz etkilerinden korumak ve onların sağlıklı olarak yaşamını 

devam ettirmesini sağlamaktır. Bu nedenle hastalık ve zararlılarla mücadele önem arz eder. 

 

Yer örtücü bitkilerde zarar meydana getiren başlıca canlılar; yaprak bitleri, kırmızı 

örümcekler, kabuklu bitler, nematodlar, salyangoz ve sümüklü böcekler, tel kurdu, yeşil kurt, 

yaprak büken ve bazı kemirgenlerdir.  

 

Yer örtücü bitkilerde görülen başlıca hastalıklar; mildiyö, külleme, pas, kök 

çürüklüğü, kurşuni küf, karaleke, yaprak yanıklığı, çökerten, pythium, solgunluk ve fusarium 

hastalıklarıdır. Bu zararlı grupları yer örtücü bitkilerde, kemirip yemek, bitki özsuyunu 

emmek, bitki dokularını çürütmek, bitki hastalık etmenlerini sağlam bitkilere taşımak ve 

salgıları veya pislikleri ile ürünleri kirletmek, kaliteyi düşürmek, özellikle bitkilerinin 

dekoratif özelliğini kaybetmesine sebep olmak gibi birçok ekonomik zarara neden olurlar. 
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Resim 3.2: A-Çökerten hastalığı, B-Kök boğazı yanıklığı hastalığı 

Bu zararlılarla mücadele etmek ve zararın önüne geçmek gereklidir. Bunun için 

zararlının türü, zararlının biyolojisi, bitkinin çeşidi, bitkinin fenolojisi, doğal düşmanları, 

iklim faktörleri ve ekonomik zarar eşiği gibi faktörlerin bilinmesi şarttır. Bu faktörler 

bilindikten sonra hangi mücadele yönteminin uygulanacağını, kimyasal mücadele 

uygulanacaksa hangi ilacın ne oranda ve ne zaman kullanılacağının belirlenmesi gerekir. 

Gerekli alet ve ekipman temin edilip güvenlik tedbirleri alındıktan sonra hastalık ve 

zararlılara karşı ilaçlama yapılır. 

 

Yer örtücü bitkilerde görülen başlıca hastalık ve zararlılar şunlardır: 

 

Acaena; fide yetiştirme döneminde görülebilecek bazı fungal hastalıklar dışında 

önemli sayılabilecek hastalık ve zararlıları yoktur. 

 

Ajuga; başlıca hastalığı kök çürüklüğü, zararlılar ise nematodlar, sümüklü böcekler ve 

unlu bitlerdir. 

 

Alyssum; başlıca hastalıkları mildiyö, külleme ve pas hastalığıdır. 

 

Arenaria; en önemli hastalığı kurşuni küf, başlıca zararlıları ise kabuklu bit ve unlu 

bitlerdir. 

 

Aubrieta; fide yetiştirme döneminde görülebilecek bazı fungal hastalıklar ile yaprak 

bitleri zarar meydana getirmektedir. 

 

Cerastium; en önemli hastalığı küllenme, başlıca zararlıları ise sümüklü böcekler, 

kırmızı örümcekler ve unlu bitlerdir. 

 

Dichondra; başlıca hastalıkları kök çürüklüğü ve pas, zararlıları ise nematodlar, 

sümüklü böcekler, yaprak bitleri ve unlu bitlerdir. 

 

Helianthemum; önemli sayılabilecek hastalık ve zararlısı yoktur. 

 

Hypericum; başlıca hastalıkları karaleke, yaprak yanıklığı ve fide döneminde 

çökerten; başlıca zararlısı ise sürgün döneminde görülen yaprak bitleridir. 



 

40 

Lobelya; çökerten hastalığı ve botrytis en çok görülen hastalıklarıdır. 

 

Portulaca grandiflora; başlıca hastalığı Pythium, başlıca zararlısı ise yaprak bitleridir. 

 

Resim 3.3: Pythium hastalığının belirtisi 

Potentilla; başlıca hastalıkları kurşuni küf ve karaleke, başlıca zararlıları ise kırmızı 

örümcek, tel kurdu ve yaprak bitleridir. 

 

Ranunculus; başlıca hastalıkları kurşuni küf ve fide çökerten, zararlıları ise 

nematodlar, beyazsinek, tel kurdu ve yeşil kurttur. 

 

Verbena; önemli hastalıkları kök çürüklüğü, solgunluk, külleme ve Fusarium, 

zararlıları ise nematodlar ve sümüklü böceklerdir. 

 

Vinca; başlıca hastalıkları kurşuni küf ve kök çürüklüğü, zararlıları ise yeşil kurt ve 

yaprak bükenlerdir. 

 

3.2.4. Budama 
 

Yer örtücü bitkilerin yılda bir veya iki yılda bir düzenli olarak budanmaları bitkilerin 

daha iyi bir görünüm kazanmalarını sağlar.  

 

Budama işleminin yer örtücülerde meydana getireceği faydalar şunlardır: 

 

 Budama işlemi yer örtücü bitkilerin güzel bir görünüm almasını sağlar. 

 Budama ile yeni filizler daha kolay çıkması sağlanır. 

 Bitkilerin kolay çalışmaya imkân sağlayacak kısa boyda tutulması sağlanır. 

 Budama sonrası sulama ve gübreleme işlemlerinin daha kolay yapılması 

sağlanır. 

Erken ilkbahar budamasında koyun kıran, kelebek çalısı ve pampas otu gibi bitkiler 

topraktan itibaren 10-15 cm kısımları kalacak şekilde budanabilir. Lobelya bitkisi ilk 

çiçeklenmeden sonra budanmalıdır. Böylece 2-3 hafta sonra tekrar çiçeklenebilir. Sık sık 

özellikle ilk gelişim döneminde sürgün uçları tırnakla veya keskin bir makas yardımıyla 

budanmalı ve bitkinin daha çok dal yapması teşvik edilmelidir. Budama sürgün ucundaki ilk 

yaprağın hemen altından yapılabilir.  
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Aubrieta bitkisi çiçekleri geçtikten sonra yeni sürgünlerin daha güçlü büyümeleri için 

budanmalıdır. Sonbaharda budama yapılmamalıdır. İlkbaharda kış donlardan etkilenen ve 

kuruyan kısımları alınmalıdır. 

 

Bazı yer örtücülerin budanmasında çim makineleri kullanılacağı gibi elde kullanılan 

budama makasları da kullanılabilir. 

 

3.2.5. Destekleme 
 

Bitkilerin birçoğu desteksiz durabilir fakat bazı bitkilerin dal, yaprak veya sürgünleri 

nadiren ince ve sarılıcı oldukları için desteğe gereksinim duyabilir. Destekleme işlemi; 

bitkilerin dik durması, bitkilerin yerlerine sabitlenmesi, rüzgâra karşı eğik kalmamaları ve 

kırılmamaları amacıyla uygulanmaktadır. Yer örtücü bitkilerin büyük bir çoğunluğu kısa 

boylu olduklarından desteklemeye pek ihtiyaç duymazlar. 

 

Bazı yer örtücü bitkiler ise (örneğin çalı grubu) desteklemeye ihtiyaç duyabilir. Bu 

bitkilere karşı yapılacak destekleme işlemi süs çalıları modülünde anlatılmıştır. 

 

Sarılıcı ve tırmanıcı formdaki yer örtücü bitkilerin yukarıya doğru düzgün bir şekilde 

büyümelerini sağlamak için yanlarına herekler yerleştirilir. Bu herekler yardımıyla bitkinin 

büyümesi sağlanmış olur. Kullanılan herekler sağlam ve bitkinin uzunluğuna uygun 

olmalıdır. Gerek olursa bitkiler bu hereklere sardırılmalıdır. 

 

3.2.6. Yabancı Ot Temizliği 
 

Yer örtücü bitkilerde yabancı ot mücadelesi oldukça önemlidir. Çoğunlukla yaprakları 

için yetiştirilen yer örtücülerde etkin bir yabancı ot mücadelesi yapılmaması durumunda 

gelişimi dolayısıyla yaprak özellikleri zayıf bitkiler elde edilecektir. 

 

Yer örtücü bitkilerde yabancı ot mücadelesi hem üretim aşamasında hem de asıl 

yetiştirildiği alanda yapılır. Üretim alanlarında meydana gelen yabancı otlar fazla 

büyümeden elle ve kökünden alınır. Eğer zamanında yabancı ot mücadelesi yapılmamışsa el 

çapaları ile otlar alınmalıdır. El ve el aletleri ile yabancı ot mücadelesinin daha masraflı 

olması, yetiştirilen kültüre zarar vermesi, geniş sahalarda kısa zamanda bu işin 

yapılamaması, toprak şartlarının elverişsizliğinden dolayı çalışma imkânlarının 

bulunmaması, insan gücünün pahalı, sevk ve idaresinin güç olması nedeniyle zararlı otlarla 

mücadelede kimyasal yöntemler kullanılabilir. 

 

Yer örtücü bitkilerin asıl dikiminin yapıldığı peyzaj alanlarında yabancı ot 

mücadelesine dikim öncesi başlanmalıdır. Mevcut alanda bulunan yabancı otlar dikim öncesi 

imha edilmeli ve ardından dikim yapılmalıdır. 

Yabancı otlara karşı dikim öncesi uygulanacak en etkili yöntem çapalamadır. 

Sulamalar sonucu oluşan yabani otların alınması ve özellikle killi topraklarda oluşan kaymak 

tabakasının kırılması amacıyla çapalama işlemi yapılır. Çapalama işlemi tirpidin denilen 

ufak çapalar ile ot alma işlemi ise elle veya bu amaç için geliştirilen özel aletler ile yapılır. 

Yer örtücü bitkilerde çapalama esnasında aşağıdaki huşulara dikkat edilmelidir.  
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Bu işlem sırasında bitki köklerinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Yer örtücü 

bitkilerde çapalama genelde çiçek dikim alanları hazırlanırken çapalama makinası veya 

benzeri aletler ile yapılır. Normal şartlarda yer örtücü bitkilerde dikim alanlarında çiçekler 

dikildikten sonra pek çapa yapılmaz fakat yer örtücü bitkilerde ilk dikildikleri dönemlerde 

bitkiler toprak yüzeyini kaplamadan önce ihtiyaç duyulması halinde çapalama yapılabilir. 

Yer örtücü bitkiler toprak yüzeyini kapladıktan sonra çapalama yapmak mümkün değildir. 

 

Yabancı ot sorunu dikim sonrası devam ediyorsa gerekli kültürel tedbirler 

uygulanmalı, eğer bu tedbirler yetersiz kalıyorsa kimyasal mücadele yöntemleri 

uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele yapılırken seçici yabancı ot ilaçları tercih edilerek 

ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama mümkün olduğunca günün serin dönemlerinde (akşam veya 

sabah saatleri) ve rüzgârsız havada yapılmalıdır. 

 

3.3. Pazara Hazırlama İşlemleri 
 

Yer örtücü bitkiler pazara hazırlanması üretim şekillerine göre değişiklik gösterir. Bir 

bitkinin tohumla veya vejetatif yöntemlerle yetiştirilmesi, saksı, kasa, üretim kapları, viyol 

gibi değişik kaplarda üretilmesi, kapalı veya açıkta üretim yapılması gibi etkenler fidelerin 

pazara hazırlanmasını etkileyen faktörlerdir. 

 

 

Resim 3.4: Kasalarda pazara gönderilmeye hazır çiçekler 

 

Tohumla üretilen fideler ister topraklı ister topraksız olsun bir akşam önceden iyice 

sulanarak ertesi gün fidelerin kolayca çıkması sağlanır. Fideler sökülürken gövdelerinin alt 

kısımlarından tutulmamalıdır. Bu kısım zarar görecek olursa fidelerin tutma şansı azalır. 

Ayrıca bu kısım toprağa yakın olduğundan dikimi yapıldığında hastalıklara yakalanma riski 

yüksek olur. Fidelerin sökülmesi ve yerlerine dikim işlemi mümkünse bulutlu ve serin 

günlerde yapılmalıdır. 
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Resim 3.5: Köklü fideler 

 

Resim 3.6: Söküme hazır fideler 

Topraklı fideler zarar verilmeden kasalara veya kutulara konularak satışa veya dikime 

götürülür. 

 

Resim 3.7: Topraklı bir fide 

Topraksız (çıplak köklü) fideler, sökülür sökülmez nemli, yumuşak bezlere sarılır. 

Kasalara veya kovalara dizilir. Üzerleri tekrar hafif nemli bir bez ile örtülerek satışa veya 

dikime götürülür. 
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ETKİNLİK 
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. 

“İşletmelerde işin zamanında ve planlı yürümesi için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı 

sınıf tahtasına yazılacak ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

Değer Planlı Çalışma 

Konu Düzenli Çalışma Kavramı 

Etkinlikler 

Bitkisel üretim yaparken işleri zamanında yapmanın önemi 

İşlerin planlanmasının önemi 

İşlerin plana uygun yürütülmesinin önemi 

İşlerin zamanında ve planlı yürümesi için alınacak tedbirler 

nelerdir? 

Kavramlar 

Kural, özgüven, sahiplenme, sevgi, saygı, plan, program, özgür 

düşünme, iş verimi, iş kalitesi, değişim ve yenilik, plan ve 

program. 

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Kavram haritası 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap  

Anlam haritası 

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. İş disiplininin önemini fark eder.  

2. İşlerin zamanında ve planlı yapılmasının, işletme ve üretici 

açısından önemini fark eder.  

3. İşleri savsaklamanın ve geciktirmenin, üretimi ve işletmeyi 

başarısızlığa götüreceğini görür.   

4. İşlerin düzgün yürümesi için plan ve program yapmanın önemi 

fark eder. 

5. Planlı ve programlı çalışmayı alışkanlık haline getirir.  

6. Zamanında ve düzenli çalışmanın diğer değerlerle olan 

ilişkisinin farkına varır. 

Araç -Gereçler 
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon 

cihazı, tebeşir, internet.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İklim, toprak ve tür özelliklerine göre yer örtücü bitkilerin bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sulama yapınız.  

 Yer örtücü bitkilerin sulama dönemlerini 

araştırınız. 

 Bitkiye uygun sulama sistemlerini kurunuz. 

 Yer örtücü bitkileri sulama zamanlarının gelip 

gelmediğini kontrol ediniz. 

 Sulama yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak ve bitki analizleri yaparak eksik besin 

elementlerini belirleyiniz. 

 Yer örtücü bitkilerde gübreleme zamanlarını 

belirleyiniz. 

 Bitkiye uygun gübreleri temin ediniz. 

 Gübreleme yapınız. 

 Bitki sağlığı tedbirlerini alınız. 

 Hastalıklarını öğreniniz. 

 Zararlılarını öğreniniz. 

 Mücadele yöntemlerini öğreniniz. 

 Kullanılacak ilaçları öğreniniz. 

 Gerekli durumlarda mücadele yapınız. 

 Mücadele yaparken gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Budama yapınız. 

 Budamada kullanılacak alet ve ekipmanı temin 

ediniz. 

 Budama yapacak elemanların tecrübeli 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yer örtücü bitkilerde budama zamanını 

belirleyiniz. 

 Hangi budama şeklini uygulayacağınızı 

belirleyiniz. 

 Güvenlik tedbirlerini alarak yer örtücü bitkileri 

budayınız. 

 Budama artıklarını alandan uzaklaştırınız. 

 Destekleme yapınız. 

 Destekleme yapılacak bitkileri belirleyiniz. 

 Desteklemede kullanılacak alet ve ekipmanı 

temin ediniz. 

 Uygun şekilde destekleme yaparak bağlayınız. 

 Yabancı ot temizliği yapınız. 

 Üretim ve peyzaj alanlarındaki yabancı otları 

temin ediniz. 

 Hangi yöntemi kullanarak mücadele 

edeceğinize karar veriniz. 

 Mücadelede kullanılacak alet, ekipman ve 

kimyasal maddeleri temin ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Pazara hazırlayınız. 

 Pazara sunulacak fide sayısını belirleyiniz. 

 Fide sökümünü yapınız. 

 Pazarlama öncesi seçme ve ayıklama işlemi 

yapınız. 

 Pazarlanacak fideleri pazara naklediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yer örtücü bitkilerde en çok kullanılan doğal gübreler çiftlik gübreleridir. 

 

2. (   ) Helianthemum bitkisinin önemli sayılabilecek hastalık ve zararlısı yoktur. 

 

3. (   ) Yer örtücü bitkilerin her üç yılda bir düzenli olarak budanmaları bitkilerin daha iyi 

bir görünüm kazanmalarını sağlar. 

 

4. (   ) Yer örtücü bitkilerde yabancı ot mücadelesi hem üretim aşamasında hem de asıl 

yetiştirildiği alanda yapılır. 

 

5. (   ) Topraksız (çıplak köklü) fideler, sökülür sökülmez hemen kasalara alınır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Yer örtücü bitkilerin haftalık su tüketim miktarlarının ……………… mm arasında 

değişir. 

 

7. Gelişmiş fideler için 1 m
2
’ye ………………….. g gübre kullanılmalıdır. 

 

8. Lobelya bitkisinde ……………….. hastalığı ve …………………. en çok görülen 

hastalıklardır. 

 

9. Yabancı otlara karşı ……………. ………….. uygulanacak en etkili yöntem 

çapalamadır. 

 

10. Fidelerin sökülmesi ve yerlerine dikim işlemi mümkünse …………….. ve 

………………. günlerde yapılmalıdır. 

 

 

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 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında yer örtücü bitkileri yetiştirebilmek için kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yer örtücü bitkilerin önemini kavradınız mı?   

2. Yer örtücü bitkileri sınıflandırdınız mı?   

3. Yer örtücü bitkilerin genel özelliklerini öğrendiniz mi?   

4. Yer örtücü bitkilerin iklim ve toprak isteklerini kavradınız mı?   

5. Yer örtücü bitkilerin peyzajda kullanım alanlarını belirlediniz mi?   

6. Yer örtücü bitkilerin üretim ortamlarını hazır hale getirdiniz mi?   

7. Yer örtücü bitkilerin üretimini yaptınız mı?   

8. Yer örtücü bitkilere sulama yöntemlerini uyguladınız mı?   

9. Yer örtücü bitkilerde gübreleme yaptınız mı?   

10. Yer örtücü bitkilerde bitki sağlığı tedbirlerini aldınız mı?   

11. Yer örtücü bitkilerde budama yaptınız mı?   

12. Yer örtücü bitkilerde destekleme yaptınız mı?   

13. Yer örtücü bitkilerde yabancı ot temizliği yaptınız mı?   

14. Yer örtücü bitkileri pazara hazırladınız 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 FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 0-30 

7 zor ulaşılan 

8 1 

9 semizotu  

10 0-25 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 
erken 

ilkbaharda 

7 100 

8 tohum-ayırma 

9 viyollere 

10 vermikülit 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 13-25 

7 25-35 

8 
çökerten-

botrytis 

9 dikim öncesi 

10 bulutlu-serin 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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