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AÇIKLAMALAR
KOD 622B00102

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI Aechmea Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI Bu modül; Aechmea (kupa çiçeği) yetiştiriciliği, bitkinin
ekolojik istekleri ve kültürel işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/8

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK Aechmea yetiştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğe uygun olarak aechmea
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Tekniğine uygun olarak Aechmea fidelerinin dikimini
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak bitkinin optimum gelişimi için
uygun ortam şartlarını düzenleyebileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak bitkilerin sağlıklı gelişimi için
gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf ve sera

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Aechmea bitkisi Bromeliaceae ailesinin en tanınmış üyelerinden birisidir.
Aechmeaların ortak özellikleri gövdesiz, herdem yeşil ve genelde epifitik olmalarıdır.
Aechmea her ülkede farklı isimlerle adlandırılır. Ülkemizde ‘‘Kupa çiçeği’’ olarak
adlandırılır.

Hem yaprakları hem de çiçekleri çok dekoratif olup saksı çiçekleri yetiştiriciliğinde
önemli bir yer tutarlar. Muhteşem güzellikteki Aechmea çiçeğinin en büyük özelliği
yapraklarının çekiciliği ve çok narin bir çiçeğinin olmasıdır.

Ülkemizde yetiştirilme istekleri, diğer iç mekan süs bitkileri ile kıyasladığımız zaman
biraz daha zordur. Ama buna rağmen zarif ve uzun ömürlü güzel çiçekleri, herdem yeşil
kalmaları, egzotik bir havaya sahip olmalarından dolayı yetiştiriciliğine ilgi artmaktadır.
Ülkemizde genellikle Aechmea fasciata türü yetiştirilmektedir.

Bu modül ile yaşamımızın güzel bir köşesinde her zaman yer etmiş süs bitkilerinden
biri olan Aechmea’yı daha iyi tanıyacaksınız. Bununla birlikte çeşitleri, yetiştirilme istekleri,
bakımı vb. hakkında verimli bilgiler edineceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak Aechmea (eşmeya) fidelerinin dikimini yapabileceksiniz.

 En çok yetiştirilen Aechmea (eşmeya) türleri nelerdir? Araştırınız.
 Aechmea (eşmeya) bitkisi ayırma yöntemiyle üretilirken nelere dikkat

edilmelidir? Araştırınız.
 Araştırmalarınız sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ve

öğretmenlerinizle paylaşınız.

1. AECHMEA YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı

Aechmea (eşmeya) anavatanı Orta ve Güney Amerika olan bir bitkidir. Brezilya,
Venezuela, Peru ve yağmur ormanları ana yaşam ortamları yani anavatanlarıdır. İsmi
Yunanca’da ‘‘aichme’’ mızrak anlamındadır. Diğer dünya ülkelerinde de kültürü yapılan bir
bitkidir. Her ülkede farklı isimlerle adlandırılır. Ülkemizde ‘‘Kupa çiçeği’’ olarak tanımlanır.

Fotoğraf 1.1: Aechmea

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Aechmea ananas bitkisinin de içinde bulunduğu Bromeliaceae ailesinin en tanınmış
üyelerinden birisidir. Aechmea gövdesiz, herdem yeşil ve genelde epifitik (başka bir bitki ve
ağaçlar üzerinde yaşamak) bir bitkidir.

Fotoğraf 1.2: Epifitik yapıdaki bir Aechmea türü

Yaprakları rozet dizilişli, ortası huni şeklinde, yaprak kenarları bazı türlerde testere
dişli, uzun, grimsi yeşil renkli, gümüşi çizgili veya sade yeşil renklidir. Aechmea yaprakları
genellikle dikenlidir. Bazı türlerin yaprakları sert A. fasciata gibi, A. fulgens ve A.
miniataların yaprakları ise incedir.

Hem yaprakları hem de çiçekleri çok dekoratif olup saksı çiçekleri yetiştiriciliğinde
önemli bir yer tutar. Muhteşem güzellikteki Aechmea çiçeğinin en büyük özelliği
yapraklarının çekiciliği ve çok narin bir çiçeğinin olmasıdır. Aechmea bitkisi yaz aylarında
çiçek açar ve bu çiçeğe iyi bakılmazsa çürür. Uzun süreli çiçekli kalan bir iç mekan
bitkisidir.
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Fotoğraf 1.3: Pembe tonlarında çiçekler

Çiçekleri uzun bir sap üzerinde, katmerli, mavi tonlarda lekeli, taç yapraklarının uçları
sivri pembe renk tonlarındadır. Kırmızı, pembe, mavi, sarı, turuncu ve karışık renkte çiçek
açan türlerde vardır. Sukkulent karakterli bir bitkidir. Çiçeklenme zamanı mayıstan ekime
kadar sürer. Fakat her yaprak rozeti bir kez açar.

Fotoğraf 1.4: Çiçek yapısı
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Buğulu yaprakları, çiçekleri ile görüntüsü muhteşem olan bu bitki salonların aranan
bitkilerindendir. Dekoratif yapısı ile ortama çok yakışır. Daha çok uzun ömürlü ve gösterişli
çiçeği için yetiştirilir. Aechmea bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda
sıcaklığının 15 °C’nin altında olmaması gerektiğidir.

Uzun ve kırmızı çiçeği ile ünlü Aechmea dünyadaki çiçeklerin içindeki 7 harikadan
biri olarak anılır.

Aechmeanın bitkiler âlemindeki yeri aşağıdaki gibidir:

 Alem : Plantae
 Sınıf : Poales
 Aile : Bromeliaceae
 Takım : Bromelioideae
 Cins : Aechmea
 Türkçe adı : Kupa çiçeği

Fotoğraf 1.5: Bir saksıda yetişen Aechmealar

1.2. Çeşitleri

Doğada 150 türü bulunan Aechmea cinsinin A. fasciata’dan başka süs bitkileri
yetiştiriciliğinde önemli olan türleri A. chantinii ve A. fulgens’tir.

Aechmea fasciata
Anavatanı Brezilya’da Rio De Jeneiro’dur. Silver vase (gümüş vazo) olarak da

adlandırılır. En iyi bilinen ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde en çok yetiştirilen türdür.
Yaprakları uzun rozet şeklinde dizilişli, ortası huni biçiminde ve yaprak kenarları testere
seklinde dizilmiştir. Grimsi yeşil renkli, yaprak damar araları paralel gümüşi çizgilidir.
Eliptik-oval şeklinde yaprakları vardır. Kısmi gölgeli ve nemli yerleri sever.

Çiçekleri uzun bir sap üzerinde, katmerli, mavi tonlarda lekeli, taç yapraklarının uçları
sivri pembe tonlarındadır.
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Fotoğraf 1.6: Aechmea fasciata

 Aechmea fulgens: Aechmea fulgens süs bitkisi olarak kullanılan türlerdendir.
Bu bitki Güney Amerika ve özellikle Brezilya’nın Bahia ve Pernambuco
bölgelerinde yetişir. 45-60 cm boyuna kadar büyüyebilirler. Güzel yeşil
yaprakları şerit şeklinde uzanmaktadır. Alıcı kırmızı tonlarda çiçeklerinin uçları
mor-mavi arası bir renktedir. Bitki yaprak kenarları dikenli olduğundan dikkatli
davranılmalıdır.

Fotoğraf 1.7: Aechmea fulgens
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 Aechmea chantinii: Brezilya’da Amazon ormanlarının tipik bir bitki örtüsüdür.
Güney Amerika’da Venezuela ve Peru’da da doğal olarak yetişir. Bu tür
Amazon zebra bitkisi ve Bromeliadsların kraliçesi olarak da bilinir.

Fotoğraf 1.8: Aechmea chantinii

Aechmea chantinii uzun ömürlü, renkli ve canlı güzel çiçeklere sahiptir. Çok yıllık ve
kaba yaprakları herdem yeşil bir türdür. Yaprakları gri-yeşil zebra desenlidir. Kırmızı sapı
üzerindeki çiçek renkleri turuncu, kırmızı ve sarıdır. Çiçekleri uzun süre kalıcı ve
gösterişlidir. Melezleme yoluyla yeni formları elde edilmiştir.

1.3. Üretimi

Üretimi yavru bitkilerin ayrılması veya tohum ile yapılır.

Fotoğraf 1.9: Yavru bitki

Ana bitki çiçeği geçtikten sonra yavaş yavaş ölür. Ölmeden önce yavrular, bu
yavrulardan ayırma ile ürer.
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Fotoğraf 1.10: Ayırmaya uygun yavru bitkiler

Ayırma, yavruların huni oluşturarak ana bitkinin boyunun yarısına ulaştıkları zaman
yapılabilir. Ayırma ile üretim için en uygun zaman mart ve nisan aylarıdır.

Fotoğraf 1.11: Ana bitkiden ayrılmış yavru bitki

Keskin bir bıçakla ana bitkiden ayrılan yavruların çürümemesi için yara yerine odun
kömürü tozu serpilmesi gerekir.

Yavru bitkiler büyüme kompostuna dikilirler ve hemen su verilir. Hafif bünyeli
kireçsiz toprak karışımlarında iyi yetişir. Toprakların killi olması pek tercih edilmez. Saksı
harcı hacim olarak eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, funda yaprağı, sphagnum yosunu ve
kum karışımıyla elde edilir.
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Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan Aechmea zaman kaybetmeden dikilmelidir.
Yavru Aechmealar 2–3 yıl içerisinde çiçeklenirler.

Fotoğraf 1.12: Ayırma ile elde edilmiş yeni bitki

Aechmeaları tohum ile de çoğaltmak olanaklıdır. Ama çok zaman aldığı için genelde
ayırma yöntemi tercih edilir. Bu durumda tohum ekiminden ancak 5 yıl sonra çiçekli bitkiler
elde edilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aechmea bitkisinden ayırma ile üretim yapmak için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem basamakları Öneriler

 Yavrulu bitki temin ediniz.
 Yavruları ayırırken keskin bıçak

kullanınız.

 Uygun harcı ve saksıyı hazırlayınız.
 Yavruları ayırırken öğretmeninizden

yardım isteyiniz.

 Yavruları ana bitkiden dikkatlice ayırma
işlemini yapınız.

 Ellerinizin temizliğine dikkat ediniz

 Köklere zarar vermeyiniz

 Saksı harcı olarak hacim olarak eşit
miktarlarda yaprak çürüntüsü, funda
yaprağı, sphagnum yosunu ve kaba
kumun karışımı hazırlayınız.

 Yavruların yara yerlerine herhangi bir
çürümeyi önlemek için kömür tozu
serpiniz

 Dikimi zaman geçirmeden hemen
gerçekleştiriniz.

 Ayırdığınız yavruları hazırladığınız
saksıya dikiniz.

 Zamanında ve yeteri kadar sulama
yapmaya özen gösteriniz.

 Can suyu veriniz
 Bitkiler için uygun sıcaklığın oluşmasını

sağlayınız.

 Ortamın nemini ayarlayınız  Bitkiyi güneşte bırakmayınız

 Sulamayı yapınız  Titiz ve dikkatli çalışınız

 Ortamın sıcaklığını ayarlayınız

 Gölgeleme yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Aechmealarda
ayırma ile üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yavrulu bitki temin ettiniz mi?

2. Yavru bitkiyi zarar vermeden anaç bitkiden ayırdınız mı?

3. Saksı harcını uygun bir biçimde hazırladınız mı?

4. Ayırdığınız yavru bitkiyi düzgün bir biçimde saksıya
diktiniz mi?

5. Sulama işlemini dikkatlice yaptınız mı?

6. Ortamın sıcaklığını ve nemini ayarladınız mı?

7. Gölgelendirme işlemini yaptınız mı?

8. Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1. Aechmea, anavatanı Orta ve …………………olan bir bitkidir.

2. İsmi Yunanca’da ‘‘Aichme’’ ‘‘…………’’ anlamındadır.

3. Aechmea, ülkemizde …………. olarak tanımlanır.

4. Aechmea ananas bitkisinin de içinde bulunduğu ……………..ailesinin en tanınmış
üyelerinden birisidir.

5. Bazı türlerin yaprakları sert ………………gibi, A. fulgens ve A. miniataların
yaprakları ise incedir.

6. Aechmea bitkisi ……..aylarında çiçek açar ve bu çiçeğe iyi bakılmazsa çürür.

7. Aechmea bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının
….°C’nin altında olmaması gerektiğidir.

8. ……………….en iyi bilinen ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde en çok yetiştirilen türdür.

9. …………………, Amazon zebra bitkisi ve bromeliadsların kraliçesi olarak da bilinir.

10. Aechmeaları ayırma yöntemi ile çoğaltma için en uygun zaman ……..ve
………aylarıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Tekniğine uygun olarak bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını
düzenleyebileceksiniz.

 Aechmea yetiştiriciliğinde sıcaklığın önemi nedir? Araştırınız.
 Aechmea yetiştiriciliğinde ışığın önemi nedir? Araştırınız.
 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri öğretmenlerinizle ve

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YETİŞME İSTEKLERİ

Tropikal bölgelerden getirilerek çoğaltımı yapılan Aechmealar anavatanlarındaki
iklim ve toprak şartlarına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle Aechmea yetiştiriciliğinde sıcaklık,
toprak-atmosfer nemi ve ışık istekleri dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır.

2.1. Sıcaklık

Aechmeaların büyüme ve gelişmeleri ile bulundukları yerlerin sıcaklığı arasında sıkı
bir ilişki vardır. Aechmea orta sıcaklık isteyen bir süs bitkisidir. Bitki gelişme döneminde
15–21oC, kış aylarında ise 14–18 oC sıcaklığa gereksinim duyar.

Fotoğraf 2.1: Uygun sıcaklıkta yetiştirilen Aechmealar

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Sıcaklık 12oC’nin altına düşmediği takdirde gelişimine devam eden bir bitkidir.
Sıcaklık 8–10 °C’ nin altına düştüğü zaman zarar görebilir.

Aşırı sıcak ve soğuktan muhafaza etmek gerekmektedir. Çok fazla soğuk veya sıcak
havada bırakmak, çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

Hassas bir yapıda olduğu için hava akımlarından da korunmalıdır. Sıcak ve kuru ortam
şartları çiçeklerin ömrünü kısaltmaktadır. Bundan dolayı sıcaklık dereceleri kontrol altında
olmalıdır.

2.2. Orantılı Nem

Aechmeaların yaşayabilmeleri büyüyebilmeleri ve gelişebilmeleri için zorunlu
etmenlerden biri de orantılı (nispi) hava nemidir. Aechmeaların iyi gelişebilmeleri için
%70–75 oranında nispi neme ihtiyaç vardır.

Fotoğraf 2.2: Havalandırmaya uygun sera ortamında Aechmealar

Yüksek orantılı neme ihtiyaç duyar. Nem oranı az ise çiçek zarar görür ve yaprak
uçları kahverengileşerek kurur. Nem oranı fazla ise bitkide çürümeler meydana gelebilir.

Ortamda nem oranı fazla ise mutlaka havalandırma yapılmalı eğer fazla kuruysa
yapraklara su püskürtme veya sisleme yapılmalıdır.
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Fotoğraf 2.3: Uygun ortamda yetiştirilen Aechmealar

2.3. Işık

Bol ışıklı yerleri severler. Aydınlık ama direk güneş ışığı almayan yerlerde
bulundurulmalıdır. Ancak doğrudan güneş ışığı alan yerlerde yapraklar yanar ve bitki zarar
görür. Bu nedenle bitkiyi yarı gölge yerlerde bulundurmakta fayda vardır. Evlerde kuzeye
bakan pencere önleri idealdir.

Fotoğraf 2.4: Işık düzenlemesi yapılmış Aechmealar

Aechmealar ışık isteği yüksek olduğu için gündüzlerin geceye kıyasla belli bir süre
daha uzun olduğu devreler ancak çiçek açabilirler. Yani Aechmea uzun gün bitkisidir. Işık
alma süresi 10-13 saatin altına düşünce çiçek açmazlar.
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Bu bitkiler, sonbaharda gün uzunluğu azaldığı için günlerin uzun olduğu ilkbahara
kadar serada iyi gelişmezler. Bundan dolayı ışık ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmalıdır.

Fotoğraf 2.5: Işık düzenlemesi yapılmış Aechmealar
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aechmea serasında ekolojik istekleri ayarlamak için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem basamakları Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz  Dereceyi dikkatli okuyunuz

 Aechmea serasına gidiniz.
 Isının 10°C’nin altına düşmemesine

dikkat ediniz.

 Sera sıcaklığını ölçünüz  Nemölçeri dikkatli okuyunuz.

 Ortamın sıcaklığını bitki isteğine göre
ayarlayınız.

 Nispi nemin %70-75 arasında olmasına
dikkat ediniz.

 Havanın nemini ölçünüz.  Su püskürtme işlemini unutmayınız

 Sıcaklık yüksek ise havalandırma
yapınız

 Havalandırma pencerelerini açarken
rüzgarın yönüne dikkat ediniz.

 İşinizi zamanında yapınız Ortamı bitkiye
uygun hâle getiriniz

 Havalandırma sistemi varsa sistemi
çalıştırınız.

 Titiz ve dikkatli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Aechmea
serasında ekolojik istekleri ayarlama uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2. Seraya gittiniz mi?

3. Ortamın sıcaklığını ölçtünüz mü?

4. Ortamın sıcaklığını bitkinin isteğine göre ayarladınız mı?

5. Ortamın nemini ölçtünüz mü?

6. Sera içindeki sıcaklık ve nemi istenen seviyeye getirdiniz mi?

7. Gerekiyorsa havalandırma yaptınız mı?

8. Bitkiniz sağlıklı gelişiyor mu?

9. Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?

10. Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki faaliyete
geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgileriniz ölçünüz.

1. Bitki, gelişme döneminde ………oC, kış aylarında ise ……… oC sıcaklığa gereksinim
duyar.

2. Sıcaklık …… °C’ nin altına düştüğü zaman zarar görebilir.

3. Nem oranı …..ise çiçek zarar görür ve yaprak uçları kahverengileşerek kurur. Nem
oranı …….ise bitkide çürümeler meydana gelebilir.

4. Aechmea yetiştiriciliğinde …………oranında nem yeterlidir.

5. Aechmealar ……ışıklı yerleri sever.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

 Aechmea yetiştiriciliğinde sulamanın önemini ve sulama esnasında nelere dikkat
edilmesi gerektiğini araştırınız.

 Aechmea yetiştiriciliğnde hastalık ve zararlılara karşı hangi tedbirler
alınmalıdır? Araştırınız.

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri öğretmenlerinizle ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ
Epifitik yani toprakta yetişmeyen Aechmealar, doğal şartlarda ağaçların yüzeyinde,

kovuğunda, organik artıklarda yetişirler. Bu yüzden kültürel ortamların, doğal yetişme
ortamlarına benzemesi önemlidir.

Aechmeaların güzel bir şekilde yetiştirilmesi için bakımının en iyi şekilde ve
zamanında yapılması şarttır.

3.1. Saksı Değiştirme

Saksı değiştirme işlemi her 2-3 yılda bir mart-nisan aylarında yapılabilir. Hafif bünyeli
kireçsiz toprak karışımlarında iyi yetişir. Toprakların killi olması pek tercih edilmez.

Fotoğraf 3.1: Saksının değiştirilmesi

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Saksı harcı hacim olarak eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, funda yaprağı, sphagnum
yosunu ve kumun karışımıyla elde edilir.

3.2. Gübreleme

Nisan-eylül ayları arası yani gelişme döneminde haftada bir kez 0,5–1 g/l kompoze
gübre verilir.

Fotoğraf 3.2: Sera ortamında düzenli gübreleme

3.3. Sulama

Mevsimsel özelliklere göre Aechmeaların sulama ihtiyacı değişir. Gelişme dönemi
boyunca, ilkbahardan ağustos ayına kadar oda sıcaklığındaki kireçsiz su ile düzenli bir
şekilde sulanmalı ve yapraklara su püskürtülmelidir. Saksı toprağı orta derecede nemli
tutulmalı ve yaprak hunisinde sürekli su bulundurulmalıdır.

Ekim ayından şubat ayına kadar dinlenme dönemi boyunca sulama en aza indirilmeli
ve yaprak hunisinden su verilmemelidir.

Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır. Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız
soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır. Yaz aylarında
Aechmea bitkisinin çiçeğinin olduğu bölüme çok az su damlatmak
gerekmektedir. Aechmealar yağmur suyunu çok severler.
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Fotoğraf 3.3: Askılı saksılarda damla sulama

3.4. Budama

Kuruyan yapraklar kesilmemeli; kendiliğinden dökülmeleri beklenmelidir. Aksi hâlde
bitki üzerinde yara açılır ve çürümesine neden olur.

Fotoğraf 3.4: Budanmış bitkiler

3.5. Hastalık ve Zararlıları

Aechmea bitkisinde yoğun olarak hastalık ve zararlılara rastlanmaz. Ama bitkisinin
önemli hastalığı solgunluk; zararlısı ise unlu bitlerdir. Soğuklarda ise yaprak
kahverengileşmesi görülür.

Hastalıklı bitkiler ortamdan hemen uzaklaştırılmalı ve hastalık, sağlıklı bitkilere
bulaşmadan imha edilmelidir.

Bitki kökü sürekli ve çok nemli tutulursa kök çürüklüğü meydana gelebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aechmea serasında kültürel bakım işlemlerini yapmak için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Seraya giderek Aechmea bitkisinin su
ihtiyacını belirleyiniz.

 Sulama sıklığına dikkat ediniz

 Sulama yapınız.
 Sulama zamanına dikkat ediniz.

 Uygun suyu (kireçsiz vb.) kullanınız

 Bitkilerin ihtiyacı varsa gübreleme
yapınız

 Bitkinin hangi gübreye ihtiyaç
duyduğunu belirlemeden gübreleme
yapmayınız

 Yapay (morganik) gübre kullanınız.

 Bitkiyi inceleyerek hastalık veya
zararlıları tespit ediniz.

 Hastalık veya zararlı varsa en uygun
ilacı kullanınız.

 Titiz ve dikkatli çalışınız

 İşinizi zamanında yapınız

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1. Saksı değiştirme işlemi her 2-3 yılda bir ………-………..aylarında yapılabilir.

2. ………-……….aylan arası yani gelişme döneminde haftada bir kez 0,5–1 g/l kompoze
gübre verilir.

3. ………..dönemi boyunca, ilkbahardan ağustos ayına kadar oda sıcaklığındaki kireçsiz
su ile düzenli bir şekilde sulanmalıdır.Ekim ayından şubat ayına kadar
………….dönemi boyunca sulama en aza indirilmelidir.

4. Aechmea bitkisinin önemli hastalığı…………..; zararlısı ise……………..’dir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Aechmea
serasında kültürel bakım işlemlerini yapma uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz
çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Seraya gittiniz mi?

2. Su ihtiyacı olup olmadığını tespit ettiniz mi?

3. Sulama yaptınız mı?

4. Gübre ihtiyacını tespit ettiniz mi?

5. Gübre ihtiyacı varsa gübreleme yaptınız mı?

6. Uygun gübreyi kullandınız mı?

7. Bitkiyi inceleyerek hastalık veya zararlı tespit ettiniz mi?

8. Hastalık veya zararlı varsa mücadelesini yaptınız mı?

9. Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak

cevaplandırarak değerlendiriniz

1. ( ) Objektif Testler

2. ( ) Brezilya, Venezuela, Peru ve yağmur ormanları Aechmeaların anavatanlarıdır.

3. ( ) Aechmeaların ortak özellikleri gövdeli, yıllık ve genelde epifitik olmalarıdır.

4. ( ) Aechmea yaprakları genellikle dikenlidir.

5. ( ) Çiçeklenme zamanı kasımdan ocak ayına kadar sürer. Fakat her yaprak rozeti bir

kez açar.

6. ( ) Aechmea daha çok uzun ömürlü ve gösterişli yaprakları için yetiştirilir.

7. ( ) Uzun ve kırmızı çiçeği ile ünlü Aechmea, dünyadaki çiçeklerin içindeki 7

harikadan biri olarak anılır.

8. ( ) Doğada 150 türü bulunan Aechmea cinsinin A. fasciata’dan başka süs bitkileri

yetiştiriciliğinde önemli olan türleri A. chantinii ve A. fulgens’tir

9. ( ) Aechmea fasciata’nın anavatanı Brezilya’da Rio De Jeneiro’dur.

10. ( ) Aechmea sukkulent karakterli bir bitki değildir.

11. ( ) Üretimi yavru bitkilerin ayrılması veya tohum ile yapılır.

12. ( ) Aechmea tohumlarından ekiminden ancak 1 yıl sonra çiçekli bitkiler elde

edilebilir.

13. ( ) Sıcaklık -12oC’nin altına düşmediği takdirde gelişimine devam eden bir bitkidir.

14. ( ) Çok fazla soğuk veya sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına ve köklerine

zararlıdır.

15. ( ) Aechmea düşük orantılı neme ihtiyaç duyar.

16. ( ) Aechmealar yağmur suyunu çok severler.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda HAYIR şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa tereddütlerinizle ilgili bölümleri bir daha
gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı EVET ise bir sonraki modüle geçiniz.

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

1 Güney Amerika

2 Mızrak

3 Kupa çiçeği

4 Bromeliaceae

5 A. fasciata

6 Yaz

7 15 °C

8 Aechmea fasciata

9 Aechmea chantinii

10 Mart-nisan

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 15–21oC- 14–18 oC

2 8–10 °C

3 Az- fazla

4 % 70–75

5 Bol

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Mart-nisan
2 Nisan-eylül

3 Gelişme
4 Dinlenme
5 Solgunluk- unlu bitler

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 Y

5 Y

6 D

7 D

8 D

9 Y

10 D

11 Y

12 Y

13 D

14 Y

15 D
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KAYNAKÇA

 www.Salonbitkileri.com

 www.denverplants.com

 www.guide-to-houseplants.com

 www.floridata.com

 www.gradinamea.roaces.nmsu.edu

 www.bizimbahce.net

 www.gencziraat.com

 www.bitkihastanesi.com

 www.wellgrowhorti.com

 www.home.howstuffworks.com

 www.toptropicals.com

 www.backyardnature.net

KAYNAKÇA
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR


