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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bahçecilik 

DAL/MESLEK İç Mekân 

MODÜLÜN ADI Clivia Yetiştiriciliği  

MODÜLÜN TANIMI Clivia  yetiştiriciliğinde; fide yetiştirme ,uygun yetiştirme 

koşullarını sağlama ve kültürel bakım işlemleri konularının 

anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Clivia Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak Clivia 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

Özel Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak Clivia fidesi yetiştirebileceksiniz. 

Katı komutları öğreneceksiniz. 

2.  Bitkinin optimum gelişimi için uygun koşulları 

sağlayabileceksiniz. 

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera, 

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

bilgisayar, mikroskop 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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AÇIKLAMALAR 
 
 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Saksılı bitkiler ev hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmeye başlamıştır. 

Günümüzde bahçeli evlerin azalması ve yeşil alana özlemin artmasıyla evlerde saksıda bitki 

yetiştirmeyi arttırmaktadır. Özellikle kokulu saksı bitkileri daha fazla duyulara hitap ederek 

ruhu rahatlatır. 

 

Bu modülde Clivia (Kafir Zambak) bitkisinin nasıl bir fiziksel görünüme sahip 

olduğunu, daha iyi nasıl yetiştirebileceğimizi, yararlanabileceğini ve Cliviada 

karşılaşacağımız hastalıkların neler olduğunu ve onlara karşı nasıl mücadele edeceğimiz 

konusunda bilgiler bulunmaktadır. 

 

Ayrıca Clivianın hem dış ortamlarımızı hem de iç ortamlarımız güzelleştirmek için 

kullanılmaktadır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 

 

 

 

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun CLİVİA (Kafir zambak) fideleri 

yetiştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

Sevgili öğrenci, bu öğrenme faaliyetinden önce aşağıdaki hazırlıkları yapmalısınız. 

 

 CLİVİA (Kafir Zambak) çeşitlerini araştırınız. 

 CLİVİA (Kafir Zambak) yetiştiriciliğinin genel isteklerini araştırınız. 

 

1. CLİVİA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1.1. Clivianın Genel Özellikleri 
 

Klivya (Clivia) Anavatanı Natal olan iç mekân süs bitkisidir. Yaprakları iç içe 

katmerli, dar ve uzun, yeşil renklidir. 

 

 

Resim 1.1: CLİVİA bitkisinin genel görünüşü 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 7 

1.2. Clivia (Kafir Zambak) Bitkisinin Bilimsel Sınıflandırması 
 

Bilimsel Sınıflandırma 

 

 Âlem: Bitkiler 

 Bölüm: Magnoliophyta 

 Sınıf: Liliopsida 

 Altsınıf: Liliidae 

 Takım: Asparagales 

 Familya: Amaryllidaceae 

 Cins: CLİVİA sp. 

 

Resim 1.2: CLİVİA bitkisinin farklı çeşidi 
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1.3. Clivianın Tanımı ve Önemi 
 

Clivia,  Amaryllidaceae ailesinin bir cinsidir. Güzel çiçekler sayesinde, dünyada 

oldukça popüler hâle gelmiştir. Kısa boylu, gösterişli çiçeklere sahip bir bitkidir. Soğanlı 

kökü vardır. Yaprakları iç içe katmerli, dar, uzun ve yeşil renktedir. 

Yılda bir kere (şubat-mart veya ağustos-eylül) açan turuncu-kırmızı cazip çiçeklere 

sahiptir. Ekimden Şubata kadar serin ve aydınlık bir yerde tutulmalıdır. Çiçeklenmeye başlar 

başlamaz daha sıcak ve gölge bir yere alınmalıdır. 

 

 

Resim 1.3: Clivia bitkisinin tam çiçek yapısı 

 

1.4. Clivia (Kafir Zambak) Morfolojik Yapısı 
 

1.4.1. Habitus 

 
Kanyon ve kayalık altlarını kendine doğal yaşam alanı olarak seçmektedir.Ülkemizde 

Akdeniz de doğal olarak yetiştiği görülmüştür. Kumlu çakıllı toprak tipinde ve humusça 

zengin topraklarda rahat yetişir 
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1.4.2. Yaprak 
 

Yapı olarak aynen amarillis gibi çıkarlar yalnız Clivia çiçekleri daha küçüktür. Çiçek 

rengi genelde turuncu, nadiren sarı olur. Çiçekler uzun çiçek sapı üzerinde birleşik formlu 

zambak görünümündedirler. Demet halinde 15 -20 adet  çiçek bulunur. Çiçekleri borazan 

şeklindedir. 

 

Resim 1.5.a: Clivia çiçek şekli 

 

Resim 1.5.b: Clivia çiçek şekli 
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1.4.3. Kökleri 
 

Kökleri etlidir. Kurak dönemlere dayanabilmek için su depolamaktadır. 

 

Resim 1.6: Clivianın kök yapısı 

 

1.5. Çeşitleri 
 

Clivianın bilinen altı çeşiti bulunmaktadır: 

 

 Clivia caulescens  

 Clivia gardenii  

 Clivia miniata  

 Clivia mirabilis  

 Clivia nobilis  

 Clivia robusta 

 

1.5.1. Clivia Caulescens 

 
Clivia caulescens subtropikal Güney Afrika'dan uzun ömürlü bir türdür. Caulescens 

kelimesi çok farklı hava kök anlamına gelmektedir. 

 

Clivia caulescens bitkisi genellikle ormanlık ve nemli dağlık alanlarda bulunur. 

Çiçekleri boru şeklinde uçları yeşildir. 

 

Humuslu topraklarda daha rahat gelişim göstermektedir. Ekilecek alanda gölgeli ve iyi 

drenajlı alan tercih edilmelidir. Kapalı alanlarda rahat yetiştirilir. 1-3 metre arasında 

boylanabilir. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=/search%3Fq%3Dclivia%2Bspecies%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://www.melbournecliviagroup.org.au/species.html&usg=ALkJrhicNYb66HSI2Y-QKL7lMGlOnZJIlg
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Resim 1.7: Clivia caulescens genel görünüşü 

1.5.2. Clivia Gardenii 
 

İyi drene edilmiş tınlı kumlu toprak tercih eder. Kayalık ve eğimli alanlarda kolay 

yetiştirilir. Gölgeli güzel bir bahçenin rahatlıkla parçası olur.60 cm kadar büyüyen bir 

bitkidir. Meyveleri kırmızı parlak ve etlidir. Meyvesi yenmez. 

 

Resim 1.8: Clivia gardenii genel görünüşü 

1.5.3. Clivia Miniata  
 

Sarı boğaz ile parlak yeşil yaprakları ve kırmızı çiçekleri vardır. Tohumların 

olgunlaşması için 4 yıl geçmesi gerekir. Kısa boylu, gösterişli çiçeklere sahip bir bitkidir. 

Soğanlı kökü vardır. Yaprakları iç içe katmerli, dar, uzun ve yeşil renktedir. Yılda bir kere 

(şubat-mart veya ağustos-eylül) açan turuncu-kırmızı cazip çiçeklere sahiptir. Ekimden 

Şubata kadar serin ve aydınlık bir yerde tutulmalıdır. Çiçeklenmeye başlar başlamaz daha 

sıcak ve gölge bir yere alınmalıdır. Yazın toprağı devamlı nemli kalacak şekilde 

sulanmalıdır. 
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Resim 1.9: Clivia miniata  genel görünüşü ve meyveleri 

 

Resim 1.10: Clivia miniata 'San Marcos Sarı' 

  

Resim 1.11: Clivia miniata 'Solomone Sarı'  
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Resim 1.12: Clivia miniata 'Tiny Tim'  

 

Resim 1.13: Clivia miniata 'Vico 

 

1.5.4. Clivia Mirabilis 
 

Kumtaşı kaya çatlakları arasında yetiştirilir. Aşırı kuru ve aşırı güneşli yerlerde zarar 

gördüğü tespit edilmiştir. Yapraklarını dökmeyen bitkilerdir. Mart ayında çiçeklenir. Kökleri 

aşırı sıcaklar için su depolayabilir. 

 

Resim 1.14: Clivia mirabilis genel görünüşü 
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1.5.5. Clivia Nobılıs 
 

Tohumların olgunlaşması yaklaşık 7 yıl sürer.38 cm boylanır. Kayış şeklinde 

dökülmeyen yaprakları vardır. Askıda taşıyan sarı kırmızı çiçekleri vardır. 

 

Resim 1.15: Clivia nobılıs genel görünüşü 

1.5.6. Clivia Robusta 

 
1,6 metre yüksekliğe kadar boylanabilen bir bitkidir. Clivia cinslerinden en yüksek 

boylularındandır. Güçlü bir üretici olduğundan dolayı bataklık koşullarında rahatlıkla 

büyür. Yaprakları arasında 1200 mm uzunluğunda ve 90 mm genişliğindedir. Genç 

yaprakları zaman zaman zayıf bir soluk çizgi olabilir. 

 

Resim 1.16: Clivia Robusta genel görünüşü 

 

1.6. Clivianın Üretim Yöntemleri 
 

Üretimi tohum ve ayırma ile yapılır. 
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1.6.1. Tohumla Üretimi 
 

Tohumlar,  Ocak-Şubat aylarında ekilirler.  7 kısım tınlı toprak, 3 kısım turba yosunu, 

2 kısım kum karıştırılarak karışımın her metre küpüne 500g öğütülmüş kireç taşı ile 2.850g 

özel J.I.karışımı katılmalıdır. Tohumla üretilen Clivia’lar 3. yıllında, bazı hallerde 4. yıl 

çiçek açmaya başlarlar. 

 

1.6.2. Kökten Ayırma 
 

Ayırma ile üretim ise, iki yaşındaki 4–5 yapraklı yan sürgünlerin birkaç kökü ile 

birlikte saksı değiştirme sırasında ana bitkiden ayrılması ve büyüme kompostu ile 

doldurulmuş saksılara dikilmesi ile olur. Ana soğan  yanında oluşan yavru soğanların 

ilkbaharda ayrılması ile çoğaltılması  yapılır. 

 

Resim 1.17: Clivia yavru soğanları 

 

Resim 1.18: Clivia yavru soğanları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz. 
 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat 

ediniz. 

 Köklendirme ortamını hazırlayınız.  Kolay bulunmasına dikkat ediniz. 

 Yetiştireceğimiz bitkinin tohumunu 

hazırlayınız. 
 Tohumun taze olmasına dikkat ediniz. 

 Tohumu ortamlara dikiniz. 
 Ekimden sonra toprağın üzerine 

bastırmaya dikkat ediniz. 

 Tohumları can suyu veriniz. 
 Tohumlara can suyu vermeyi dikkat 

ediniz. 

 Çevre sıcaklığı 18–20 derece olmalıdır.  Anaç bitkiye zarar vermeyiniz. 

 Çimlenme 3-4 haftada olur. 

 Çimlenme gerçekleştikten sonra 1-2 

hafta içinde filizlerin güçlenmesine 

dikkat ediniz. 

 Filizler güçlendikten sonra  saksılara 

alınız. 

 Saksılara alırken filizlere zarar 

vermememye dikkat ediniz. 

 Yaz ayında saksıya alımı yapmak lazım  Saksıya aldıktan sonra ılık yere alınız. 

 Her yıl mart ayında saksı değiştiriniz. 
 Saksıya alırken bitkinin kök boğazından 

tutmaya dikkat edniz. 

  Gübre ihtiyacının karşılanması için 

nisan-ağustos ayları arasında 2 haftada 

bir kez gübreleyiniz. 

 Gübrelerken gübreyi sulandırmaya 

dikkat edniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme “ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ekimden şubata kadar ............................ve aydınlık bir yerde tutulmalıdır. 

Çiçeklenmeye başlar başlamaz daha sıcak ve .......................................bir yere 

alınmalıdır. 

 

2. Clivia caulescens bitkisi genellikle ...............................ve nemli dağlık alanlarda 

bulunur. Çiçekleri .............................şeklinde uçları yeşildir. 

 

3. Clivia nobılıs Tohumların olgunlaşması yaklaşık ............... yıl sürer ve ............ cm 

boylanır. 

 

4. Clivia mirabilis .........................dökmeyen bir bitkilerdir. ..............ayında çiçeklenir. 

Kökleri aşırı sıcaklar için su depolayabilir. 

 

B) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

5. Aşağıdakilerden hangisi Clivia’nın çeşitlerinden değildir? 

A) Clivia caulescens 

B) Clivia gardenii) 

C) Clivia miniata) 

D) Clivia asparagacea) 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Clivianın Türkçe adıdır? 

A) Ahlaklı Zambak  

B) Kafir Zambak  

C) Kafir Sümbül  

D) Güzel Zambak 

 

7. Clivia gardenii adlı bitkinin meyvesinin rengi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lacivert 
B) Koyu yeşil 

C) Kırmızı 

D) Mor 

 

8. Aşağıdaki hangisi clivia miniatanın tohumların olgunlaşması için geçmesi 

gereken en az süredir? 

A) 1 
B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Aşağıdaki hangisi Clivia familyasının en yüksek boylu türüdür?  
A)  Clivia caulescens 

B)  Clivia gardenii 

C) Clivia miniata 

D)  Clivia robusta 

 

10. Clivia bitkisinin hangi mevsimde ayırma yöntemiyle üretilir? 
A)  İlkbahar 

B)  Yaz 

C) Sonbahar 
D)  Kış 

 
C) Aşağıdaki resimlerde gördüğünüz bitkilerin isimlerini altlarındaki boşluklara 

yazınız. 

11.  

   

 

               A.........................................                B......................................... 

 

   

 

               C.........................................                D......................................... 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tohum temin ettiniz mi   

2. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?   

3. Tohumların tazeliği kontrol ettiniz mi?   

4. Köklendirme ortamına diktiniz mi?   

5. Can suyu verdiniz mi?   

6. Bakım işlemlerini yaptınız mı?   

7. Saksıya aldınız mı?   

8. Uygun saksılara diktiniz mi?   

9. Gübreleme yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

Bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 
Sevgili öğrenci, bu öğrenme faaliyetinden önce aşağıdaki hazırlıkları yapmalısınız. 

 

 Clivianın ekolojik istekleri neler araştırıp paylaşınız. 

 

2. EKOLOJİK İSTEKLERİ 
 

2.1. Sıcaklık İsteği 
 

Kış aylarında bitkinin ihtiyaç duyduğu minimum sıcaklık 10°C derecedir. Kasım 

ayından ocak ayının sonlarına kadar bu sıcaklığın altında olmamak kaydıyla hiç sulanmadan 

dinlendirilmelidir. 

 

Resim  2.1: Clivianın sıcak ve ışıklı ortamdaki görüntü 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Nem İsteği  
 

Yüksek oranda hem toprak hem de ortam nemine ihtiyaç duyar. Ancak yapraklarına su 

püskürtmemeniz öneriliyor. Bunun sebebi ise bitkinin yapraklarının hastalanmasıdır. 

 

Optimum nem %60-70’lik yeterlidir. Aydınlık ama doğrudan güneş ışığı görmeyen 

yerlerde bulundurulmalıdır. 

 

Resim 2.2: Clivianın kayadaki  görünüşü 

2.3. Işık İsteği 
 

Clivia çiçeği genel olarak aydınlık yerleri sever. Direkt olarak güneş ışığından 

hoşlanmaz. Direkt gelen güneş ışığı Clivia çiçeğinin yapraklarına ve çiçeklerine zarar verir. 

Bu yüzden daha çok dolaylı yollardan güneş ışığı alan yerleri tercih etmelisiniz. Tam gölge 

yerleri hiç sevmez. Kesinlikle bulundurmayın. Tam gölgede kalmasından dolayı yaprak 

uçlarının belli bir zaman sonra sarardığını ve çiçek açmadığını göreceksiniz. 

 

http://www.cicekvebitki.com/tag/cicek
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Resim  2.3: Clivia ışık alandaki görüntü 

2.4. Toprak İstekleri 
 

Organik madde bakımından zengin, süzek, drenajı iyi yapılmış, humus bakımından 

zengin ve havadar toprakları çok sever. Bu tür toprak seçimi Clivia çiçeğinizin çok iyi 

gelişmesi için ideal topraktır.  Daha yüksek düzeyde besin maddesi istendiğinde boynuz ve 

tırnak unu ile kalsiyum fosfat ve potasyum sülfat oranları 2 kat artırılır. 

 

Resim  2.4: Clivianın bahçedeki görünüm 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Clivia bitkisinin saksılarını uygun 

ortama yerleştiriniz. 

 Ortamın sıcaklığını ayarlayınız. 

  Clivia bitkisinin bulunduğu ortamda 

sıcaklık 15 
0
C’ de optimum yetiştirilir. 

Ortamın aşırı sıcak olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Ortamın nemini ayarlayınız. 

 Clivia bitkisnin ortamının nemli 

olmasına ve bitkiye suyu püskürterek 

vermeye dikkat ediniz. 

 Ortamın ışığını ayarlayınız. 

 Aydınlık ve yarı gölge yerlere bitkinizi 

yerleştiriniz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Clivia türleri için yapraklarına su püskürtmemeniz öneriliyor. Bunun sebebi ise 

bitkinin ................................................ hastalanmasıdır. 
 

2. Clivia bitkisinin daha yüksek düzeyde besin maddesi istendiğinde 

.....................ve tırnak unu ile .......................................ve potasyum sülfat 

oranları 2 kat artırılır.  

 

3. Direkt gelen .............................. Clivia çiçeğinin yapraklarına ve çiçeklerine 

zarar verir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi clivia bitkisinin ışık ihtiyacını ifade eder? 
A) Tam gölge 

B) Aydınlık 

C) Güneşli 

D) Sıcak 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Clivia bitkisinin toprak isteği içinde bulunmaz? 
A) Tırnak 

B) Boynuz 

C) Potasyum 

D) Demikr 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi clivia bitkisinin optimum nem isteği aralığıdır? 
A) 40-50 

B) 50-60 

C) 60-70 

D) 70-80 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (     ) Clivia bitkisinin Kasım - ocak ayının sonlarına kadar bu sıcaklığın altında 

olmamak kaydıyla hiç sulanmadan dinlendirilmelidir. 

 

8. (      ) Clivia çiçeği genel olarak tam gölge yerleri sever . 

 

9. (      ) Clivia bitkisini drenajı iyi olan bir toprakta yetiştirirsek çürüme tehlikesi olur. 

 

10. (      ) John Innes saksı kompostu No.2’de iyi gelişir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Clivia bitkisi için ortamın sıcaklığını ayarladınız mı?   

2. Bitkinin nem ihtiyacını karşıladınız mı?   

3. Bitkinin isteğine göre ışık ayarlaması yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

 

Clivia bitkisinin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Clivia bitkisinin sağlıklı bir şekilde gelişimi için neler yapmalıyız araştırınız. 

 Clivia bitkisinin hastalıklarını ve önemlerini araştırınız. 

 

3. BAKIM ÖNLEMLERİ 
 

Ekran görüntüleri kullanılarak modelde canlılık hissi yaratılabilir. 

 

3.1. Saksı Değiştirme 
 

Yılda bir saksı değiştirmek yeterlidir. Bu işlem ilkbaharda mart ayında yapılmalıdır. 

Saksı değiştirilecek olan bitkinin toprağı hafifçe nemlendirilir. Klivya çiçeğinizin boyutuna 

göre saksı almalısınız. İlk aşamalarda fazla büyük saksı almaktan sakının. Klivya çiçeğinin 

köklerinin saksının içinde sıkışık olması daha iyi bir durumdur. Çok fazla gelişim 

gösterdiğinde 1-2 numara büyük saksı ile değişim yapabilirsiniz. Ayrıca saksının dibinde 

drenaj deliklerinin olmasına da çok dikkat edilmelidir. 

 

 Bitki kök boğazından tutularak ters çevirilir. Toprağın dağılmamasına özen 

gösterilir.  

 Bitkinin kökleri saksısını doldurmuşsa, ilkbaharda uygun toprak eklenerek, 

bitkinin saksısı bir numara büyüğü ile değiştirilir. Saksı çapı 20 cm' e kadar 

ulaşıp saksı değiştirilmek istenmezse, ilkbaharda bitki özenle saksısından 

sökülüp kökleri kırpılır ve uygun toprak eklenerek aynı saksıya dikilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1.a:  Büyük saksıya alımı 

 

Resim 3.1: Büyük saksıya alımı 
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Resim 3.1.c: Büyük saksıya alımı 

 

3.2. Gübreleme 
 

Genç bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde ise 3–4 yılda bir çiçeklenmesi bittikten sonra 

saksı değiştirme yapılır. Şubat-Temmuz ayları arası 2 haftada bir kez 2 g/1 kompoze gübre 

verilir. 

 

Resim 3.2: Gübreleme şekli 
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3.3. Sulama 
 

Şubat-Mayıs ayları arasında çiçeklenme döneminde 2-3 günde bir sulama yapılır. 

Sürgün verme mevsimi olan ve yaz aylarında ise bol su vermeli ve yapraklara su 

püskürtülmelidir. 

 

Clivia’ ların iyi çiçeklenebilmesi için çiçeklenme döneminde yani Eylül ortasından 

Ocak ayı başına süren süreçte dinlenme döneminde, saksı toprağında kuru bölge kalmayacak 

şekilde sulanması gereklidir. Yaprağın kurumasına izin verilmemelidir. Ocak başından 

itibaren verilen su miktarı yeniden artırılır. 

 

Sulamada en önemli unsurlar; 

 

 Clivia çiçeğine mümkün olduğunca kireçsiz ve saf su vermeye dikkat etmeniz 

gerekiyor.  

 Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak susuz bırakılmamasına dikkat 

edilmelidir. Kışın da soğuk su vermekten kaçınmalısınız. Soğuk su bitkinizin 

hastalanmasına neden olacaktır. Mümkün olduğunca oda sıcaklığında 

dinlendirilmiş su vermelisiniz. 

 Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek için ayda en 

az iki kere sulanmalıdır. 

 Özellikle suyu yapraklara ve toprağa püskürterek verilmelidir yoksa yoğun nem 

bitkiyi hastalığa açık hâle getirir. 

 

Resim 3.3: Clivia sulanması 
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3.4. Budama 
 

Kuruyan ve çürüyen yaprak ve çiçekler kesilip uzaklaştırılmalıdır. Bitki, saksı 

değiştirme döneminde köklerinde herhangi bir çürüme veya bozulmuş yerler varsa bunlar 

bitkiden uygun bir şekilde kesilerek uzaklaştırılır. 

 

3.5. Dinlenme 
 

 Clivia bitkisinin iyi çiçek açabilmesi için dinlenme dönemi girmelidir yanlız bu 

dönemde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır: 

 

 Kasım ayından ocak sonu veya ortasına kadar aydınlık ve 10 – 15º C derece 

serin bir yerde “neredeyse hiç sulamadan” dinlendirilmeli. Sık sık kontrol edip 

yapraklarında susuzluk alametleri gördüğünüzde az miktarda sulanmalı. Yani 

dinlenme döneminde yaprakları susuzluktan yıpranmamalıdır, kurumamalıdır. 

 

 Dinlenme döneminde clivia bitkisi İyice büyümüşse çiçek açma ihtimali daha 

kuvvetli olup tek kökten yılda iki defa çiçek açabilir. 

 

3.6. Hastalık ve Zararlıları 
 

Önemli zararlıları; solucanlar, kırmızı örümcekler ve unlu bitler’ dir.  

 

SOLUCANLAR: S şeklinde, kırmızı renkli, ince uzun ve halkalı vücutludur. Bitki 

gelişmesinde durgunluk görülür ve bitki kuruyarak ölebilir. 

 

Kimyasal Mücadelesi; Endosülfan 35 E.C. etkili maddeli bir ilaçtan 10 lt suya 15 cc 

(ml) karıştırılarak bitki toprağı her yanı ıslanacak şekilde su ile sulanmalıdır. 

 

Resim 3.4: Solucan 
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KIRMIZI ÖRÜMCEKLER: Akar adı ile tanınırlar. Çıplak gözle zor fark edilirler. 

Vücutları oval yumuşak ve yapılı, üzerlerinde seyrek uzun kıllar bulunur. Akarlar, bitkilerin 

yapraklarının özellikle alt kısmını sokup bitki öz suyunu emerler. Ayrıca emme sırasında 

salgıladıkları zehirli maddelerden dolayı yapraklarda beyaz, sarı ve kahverengimsi lekeler 

oluşur. Bitkinin yapraklarının tümünü kurutabilir. 

 

Kimyasal Mücadelesi, akarları öldüren Propargite 73 E.C. ( sıvı görünümünde % 20-

50 arasında etkili madde içeren) 8-10 cc’ lik 10/1 suya preparat veya Dicofol 20 E.C. ( sıvı 

görünümünde % 20-50 arasında etkili madde içeren) 15 cc’ lik 10/1 suya preparat 

hazırlanarak uygun bir pülverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir. İlaçlama sırasında özellikle 

yaprakların alt kısmına ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 3.5: Kırmızı Örümcekler 

 

Resim 3.6: Kırmızı Örümcekler 
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UNLU BİTLER: Kabuklu bitlerle akraba olmalarına rağmen süs bitkilerindeki 

önemleri dolayısıyla farklılık göstermektedir. Sarımsı renkte olan vücudun üzeri una benzer 

mumlu maddelerden oluşmuş bir örtü tabakasıyla kaplı olduğundan beyaz renkte görünür. 

  

Kimyasal Mücadelesi; Azinphos-methyl 35, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 

20–50 arasında etkili madde içeren), 10/1 dozda 10 cc preparat, Dichlorvos 50, E.C. (Sıvı 

görünümünde, genellikle % 20–50 arasında etkili madde içeren), 10/1 dozda 20 cc preparat, 

Diazinon 20, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında etkili madde içeren), 

10/1 dozda 20 cc preparat, Malathion 50, , E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 

arasında etkili madde içeren), 10/1 dozda 20 cc preparat seklinde hazırlanıp bitkiye verilir. 

 

Resim 3.7: Unlu bitler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bakım yapacağınız saksıyı 

belirleyiniz. 

 Bütün saksıları kontrol ediniz. Bakım 

yapılacakları ayırınız. 

 Saksı değiştirme yapınız. 
 Saksı değiştirme zamanı ise saksı değişimi 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Sulama yapınız. 
 Bitkinin ihtiyacı varsa sulama yapınız. 

 Budama yapınız.  Budanacak dallar varsa budama yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele 

yapınız. 

 Hastalık varsa gerekli ilaçları kullanarak 

iyileştiriniz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme “ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Clivia çiçeğinin köklerinin saksının içinde ............................... olması daha iyi bir 

durumdur. 

 

2. Clivia çiçeğine mümkün olduğunca ............................ ve saf su vermeye dikkat 

etmeniz gerekiyor. 

 

3. Önemli zararlıları; solucanlar, ............................................... ve unlu bitler’dir 

 

4. Akarlar, bitkilerin .......................................... özellikle alt kısmını sokup bitki öz 

suyunu emerler. 

 

5. Clivia bitkisinin saksı değiştirmesi ilkbaharda ................................ ayında 

yapılmalıdır. 

 
6. Kırmızı örümceklerin İlaçlama sırasında özellikle .................................... alt kısmına 

ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 

 

7. Unlu bitler; .......................................... akraba olmalarına rağmen süs bitkilerindeki 

önemleri dolayısıyla farklılık göstermektedir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

8. Clivia bitkisinin sulamasında özellikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Bol miktar su verilmesine 

B) Ayda bir sulanmasına 

C) Sularken çiçeklerine su değmemesine 

D) Drenajına 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi, yaşlı bitkilerde kaç yılda bir saksı değiştirme yapılır? 

A) 1-2 

B) 2-3 

C) 3-4 

D) 4-5 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Clivia bitkisinde görülen akarın zararlılardan 

değildir? 

A) Bitkinin öz suyunu emerler. 

B) Yapraklarda beyaz, sarı ve kahverengimsi lekeler oluşur. 

C) Yapraklarının tümünü kurutabilir. 

D) Bitkilerde kök çürüklüğü yapar. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Saksısını değiştireceğiniz bitkiyi belirlediniz mi?   

2. Yeni saksı temin ettiniz mi?   

3. Saksıya koymak için harç hazırladınız mı?   

4. Saksının drenaj deliğinin üzerine uygun materyal koydunuz mu?   

5. Saksı içini doldurdunuz mu?    

6. Bitkiyi içinde bulunduğu saksıdan zarar vermeden çıkardınız mı?   

 

 

 

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 değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Genç yaprakları zaman zaman zayıf bir soluk ......................... olabilir. 
 

2. CLİVİA bitkisinin Şubat-Temmuz ayları arası ..................... haftada bir kez 2 

g/1 kompoze gübre verilir. 
 

3. Kuruyan ve çürüyen ........................................ ve çiçekler kesilip 

uzaklaştırılmalıdır. 
 

4. Kırmızı örümcekler; ................................... adı ile tanınırlar. 
 

5. Solucanlarla Kimyasal Mücadelesi; ............................... ilacıyla yapılabilir. 
 

6. Dinlenme döneminde clivia bitkisi İyice büyümüşse çiçek açma ihtimali daha 

kuvvetli olup tek kökten yılda ............................. defa bile çiçek açabilir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Clivia bitkisinin sulamasında özellikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Zengin süzek 

B) Humuslu 

C) Balçıklı 

D) Havadar 
 

8. Clivia türlerinin tam gölgeli ortamda bitkiye gelen zararlardandır? 

A) Yaprakların sararması 

B) Kökün çürümesi 

C) Dalların zayıflaması 

D) Böceklere açık hale gelmesi 
 

9. Clivia türlerinin tohumla üretimde kaç yıl içinde çiçek açar? 

A) 2-3 

B) 3-4 

C) 4-5 

D) 5-6 
 

10. Clivia türlerinin tohumla üretimde kaç yıl içinde çiçek açar? 

A) Siyah kök çürüklüğü 

B) Solucan 

C) Akarlar 

D) Un biti 

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 Serin / gölge 

2 ormanlık / boru 

3 7 / 38 

4 Yapraklarını / Mart 

5 D 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

10 A 

11 

A) Clivia miniata 'San Marcos Sarı' 

B) Clivia miniata 'Solomone Sarı' 

C) Clivia miniata 'Vico 

D) Clivia miniata 'Tiny Tim' 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yapraklarının 

2 
Boynuz / Kalsiyum 

Fosfat 

3 Güneş Işığı 

4 B 

5 D 

6 C 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sıkışık 

2 Kireçsiz 

3 Kırmızı Örümcekler 

4 Yapraklarının 

5 Mart 

6 Yaprakların 

7 Kabuklu bitlerle 

8 C 

9 C 

10 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’ İN CEVAP ANAHTARI 

1 Çizgi 

2 2 

3 Yaprak  

4 Akar 

5 Endosülfan 

6 2 

7 C 

8 A 

9 B 

10 B 
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