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AÇIKLAMALAR
KOD 622B00061

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI Dieffenbachia Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Dieffenbachia yetiştiriciliğinde; dieffenbachia fidesi
yetiştirme, uygun yetiştirme koşullarını düzenleme ve kültürel
bakım konularının anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak
Dieffenbachia yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak Dieffenbachia fidesi
yetiştirebileceksiniz.

2. Bitkinin optimum gelişimi için uygun koşulları
düzenleyebileceksiniz.

3. Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, açık
ortam, Dieffenbachia fidesi, saksı, torf, değişik harç
karışımları, gübre

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Saksılı bitkiler, ev dekorasyonunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Nasıl ki bir peyzaj
düzenlemesinde dış mekân bitkilerinden faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç mekân
saksılı bitkilerinden faydalanırız. Göz alıcı saksılı bitkilerden yoksun bir evin dekorasyonu
tamamlanmamış sayılır. Ev içinde soğuk eşyalar arasına yerleştirilen bir yeşillik, ortama bir
anda canlılık ve hareketlilik kazandırır.

Saksılı iç mekân bitkileri, genellikle en elverişli koşullarda yetiştirilip evlerimize
kadar gelmektedir. Bitkilerin yeni geldikleri ortama uyum sağlamaları ancak bilinçli bir
bakım ve yetiştirme tekniği ile mümkündür. Aksi halde yanlış bakım sonucunda evimize
geldikleri andaki güzelliğini kaybederek bozulurlar.

Saksılı iç mekân süs bitkilerinin iç dekorasyonda kullanımı günümüzde daha yaygın
hâle gelmiştir. Devetabanından beyaz yelkene, sardunyadan Afrika menekşesine kadar
hemen hemen hepsi evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerdir.

İşte dieffenbachia bunlardan biridir. Bu modül ile dieffenbachia türlerini, üretimlerini
ve bakım önlemlerini bileceksiniz. Evinize aldığınız dieffenbachiaya daha bilinçli bakacak
ve onun daha güzel bir şekilde büyümesini sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak Dieffenbachia fidesi yetiştirebileceksiniz.

 Dieffenbachia bitkisinin değişik yapraklarını sınıfa getirerek arkadaşlarınızla
tartışınız.

1. DİEFFENBACHİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

Bilimsel Sınıflandırma

Alem: Plantae

Şube: Magnoliophyta

Sınıf: Liliopsida

Takım: Alismatales

Familya: Marantaceae

Cins: Dieffenbachia sp.

Fotoğraf 1.1: Dieffenbachia bitkisinden genel görünüş

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Ana vatanı Güney Amerika, Brezilya, Kolombiya’dır. Her dem yeşil bir bitkidir.
Yaprakları iri, oval, sert, derimsi yapıda, yeşil üzerine bol beyaz lekeli ve çok gösterişli
bitkilerdir. Yaprakları merkezi gövdeden dışarı ve aşağı doğru yayılır.

Fotoğraf 1.2: Dieffenbachia bitkisinin gövdesi

Dieffenbachia gayet dekoratif iri ve alaca renkte yaprakları ile nadide bir salon
bitkisidir. Bu cinsin oldukça yumuşak yaprakları vardır. Özellikle yaprakları için
yetiştirilirler. Ayrıca tek, dallanmadan, büyük derimsi yaprakları taşıyan kalın gövdeye
sahiptirler. Dip sürgünler bitkinin genişliğini arttırır. Bitki büyüdükçe boyu 2 – 3 metre
olabilmektedir. Yapraklar arasından üst tarafı parlak ve pek dikkati çekmeyen çiçekleri
bulunur. Bu çiçekler tohumsu bir şekilde; kirli beyaz, krem rengindedir.

Fotoğraf 1.3: Dieffenbachia bitkisinin çiçeği

Dieffenbachiaların ilginç bir özelliği de, gövdesinden alınan bir parça çiğnendiğinde
içinde bulunan oksalatlar dilin ve boğazın şişmesine, iltihaplanmasına yol açarak, geçiçi bir
konuşma güçlüğü yaratır. Ayrıca gövde çelikleri kesildikten sonra bitki özsuyu vücuda temas
edince kaşındırıcı etki yapmaktadır.
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1.2. Çeşitleri

Dieffenbachia, günümüzde süs bitkileri içinde önemli bir yer tutar. Hollanda ve
Almanya’da çok fazla üretilen bir bitkidir. Dört ya da beşi enteresan olmakla birlikte yirmi
yedi türü bilinmektedir. Bunlardan birçok hibrit ve seleksiyonlar geliştirilmiştir. Araceae
familyasının bu önemli üyesinin yetiştirilmesine 1794 – 1847 yıllarında yaşamış olan Alman
Botanikçi J. F. Diefenbachi’a tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden bitki bu ismi
almıştır. Dieffenbachia bitkisinin yer aldığı familyadaki bitkilerin en karakteristik özelliği,
sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirilmesidir.

Fotoğraf 1.4: Değişik Dieffenbachia bitkisinin seradaki görünümü

Kısaca Dieffenbachia çeşitleri:

 Dieffenbachia amoena: 30 – 60 cm boyundadır. 15 – 25 cm genişliğinde
yaprakları olup hafif krem renkli ve beneklidir.

Fotoğraf 1.5: Dieffenbachia amoena
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 Dieffenbachia bowmannii: 60 – 75 cm boyundadır. 30 cm genişliğinde
yaprakları vardır. Yaprakları koyu yeşil ve açık benekli beyaz veya krem ile
çevrelenmiştir. Diğer türlere göre daha az çekicidir. Çünkü soluk ve koyu yeşil
bir rengi vardır.

Fotoğraf 1.6: Dieffenbachia bowmannii

 Dieffenbachia oerstedii: 20 – 30 cm boyundadır. Yaprakları 10 – 15 cm
genişliğindedir. Fildişi çizgili yaprakları, koyu yeşil ana damarlıdır.

Fotoğraf 1.7: Dieffenbachia oerstedii
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 Dieffenbachia picta: 22,5 cm boyundadır. 7,5 - 10 cm genişliğinde yaprakları
olup hafif krem renkli ve beneklidir. Yapraklar, merkezden geçen koyu yeşil
çizgiyle ikiye ayrılmıştır.

Fotoğraf 1.8: Dieffenbachia picta

 Dieffenbachia maculata: Brezilya kökenlidir. Yaprakları 30 cm uzunlukta, 15
cm genişlikte olup hafif uzun oval bir şekle sahiptir. Aynı zamanda yapraklar
kalp formundadır. Bu yeşil yaprağın orta kısmında beyaz büyükçe lekeler ve yan
tarafında koyu yeşil olan bir çizgi şerit halinde bulunur.

Fotoğraf 1.9: Dieffenbachia maculata

 Dieffenbachia seguine ( Tropik Snow ): Brezilya kökenlidir. Beyazla oldukça
düzenli olarak renklenmiş koyu yeşil yapraklara sahiptir.
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Fotoğraf 1.10: Dieffenbachia seguine ( Tropik Snow )

 Dieffenbachia camilla: En son keşfedilmiş bitkidir. Rengi yüzünden dikkat
çekicidir. Kremsi renkli yaprağın kenarları yeşildir.

Fotoğraf 1.11: Dieffenbachia camilla

1.3. Üretimi

Dieffenbachia bitkisinin üretimi gövde - tepe çeliği ve hava daldırma yöntemi ile
yapılır. Çelikler, kış aylarında özellikle aralık ve ocak aylarında alınır. Çelik alınacak
bitkilerin iyi gelişmiş uzun gövdelere sahip olması gerekir. Anaç, derin bir kap içinde
bulundurulmalıdır. Eğer anaçlık bitkiler sonbaharda tepe noktalarından kırılıp kışın 18 – 20
0C' de serada gelişirlerse bu gelişme sırasında da dallanma göstererek birçok tepe çeliği
oluştururlar. Anaçtan birinci yılda 5 – 10, ikinci yılda 15 – 20 tepe çeliği alınabilir. Anaçlık
bitki en fazla iki üç yıl kullanılabilir.
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Fotoğraf 1.12: Dieffenbachia bitkisinin anaçlıkları

Çelik alma sayısı anaçtan anaca değişmektedir. Fazla sürgün veren tiplerde her m2 den
500 çelik alınabilir. Bunun yanında daha az sürgün veren tropik snow gibi çeşitlerde çelik
sayısı 180 – 200 adet arasındadır.

Fotoğraf 1.13: Dieffenbachia bitkisinden tepe çeliği alım yeri

 Tepe çeliği: Uç sürgünleri, 7,5 cm gövde içerecek şekilde nisan - haziran
aylarında ya da aralık - ocak aylarında alınarak hacim olarak eşit miktarlarda
turba ve kum karışımına dikilebilir. Bunun yanında çelikler yılın herhangi bir
zamanında alınabilir. Çelikler sürgün verecek göz içermelidir. Alınan çelikler
tam bir bitki görünümünde olmalıdır. Ayrıca hastalıklardan arınmış temiz
bitkilerden çelik alınmalıdır. Buharlaşma yüzeyini azaltmak için yapraklar rafya
ile rulo halinde bağlanmalıdır.



10

Fotoğraf 1.14: Dieffenbachia bitkisinde tepe çeliği

Ortam sıcaklığı 21–24 0C olmalı, solmayı önlemek için yapraklara su
püskürtülmelidir. Köklendirme ortamında torf - kum karışımı, funda toprağı- kum karışımı
ya da son yıllarda en çok cocopeat kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.15: Dieffenbachia bitkisi için uygun köklendirme ortamlarından cococpeat

Köklendirmede 6’ lık saksılar kullanılabilir. Bu koşullarda çelikler 2 – 3 haftada
köklenir.

Fotoğraf 1.16: Dieffenbachia fidesinde köklenme ve gözün sürmesi
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Fotoğraf 1.17: Dieffenbachia fidesinin köklenmesi

Daha sonra köklenme olunca 11’ lik saksılara alınmalıdırlar. Bu şekilde yapılan
üretimle iki ay gibi bir sürede bitkiler, satışa hazır hale gelmektedir.

Fotoğraf 1.18: Dieffenbachia fidesi
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 Gövde çeliği: Tepe çeliği alınan materyalden geriye kalan gövdenin yaprakları
koparılarak her biri uyuyan bir göz içerecek şekilde 4 - 5 cm uzunluğunda
parçalara ayrılır ve yara yerlerine odun kömürü tozu serpilir. Çelikler; göz
yukarı bakmak üzere, yatay bir şekilde ve yarısı harç içerisine batırılmak
suretiyle köklendirme yastığına dikilirler ve aynı koşullarda köklendirilirler.
Burada toprak sıcaklığının 25 0C olmasına özen gösterilmelidir. Gövde çelikleri
tepe çeliklerine göre daha geç köklenmektedir. Ayrıca çelik alınımından 6 ay
sonra bitkimiz satışa gelmektedir.

 Hava daldırma yöntemi: En uygun zaman mayıs ve temmuz ayları arasındadır.
Bitki gövdesinde, daha sonra kesilebileceği düşünülen yerde gövde kalınlığının
1/3 veya ½ ’si kadar yukarıya doğru eğik bir kesit yapılır. Köklenmenin kısa
zamanda olması isteniyorsa bu kesilen kısma köklendirme hormonu uygulanır.
Sonra kesitin tekrar birbirine kaynamasını önlemek amacı ile araya küçük bir
plastik veya kibrit çöpü yerleştirilir. Bu işlemlerden sonra 15- 20 cm eninde
hazırlanmış olan plastik yarayı çevreleyecek şekilde bitkiye sardırılır ve kesim
yerinin 7 – 8 cm altından bir rafya ile bağlanır. Öylece oluşan plastik torba içine
nemli torf doldurulur. Torbanın üstü yine kesim yerinin 7 – 8 cm üstünden
olacak şekilde bağlanır. Her iki tarafı bağlı, ortam dolu olan torbanın içinden
dışarıya buharlaşma çok az olur. Koşullara bağlı olarak 3 – 4 hafta içinde
köklenme olur. Kökler, plastik torbadan rahatlıkla görülebildiği zaman plastik
açılır ve köklenen kısım alttan kesilir. Hemen ayrı bir saksıya dikilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz.

 Piyasada ekonomik değeri olmasına
dikkat ediniz.

 Kolay bulunmasına dikkat ediniz.

 Köklendirme ortamını hazırlayınız.  Uygun köklendirme ortamını araştırınız.

 Anaç bitkiyi temin ediniz.
 Anaç bitkinin genç, sağlıklı ve çeşit

özelliği taşımasına özen gösteriniz.

 Yeni sürgünleri belirleyiniz.

 Çelik alacağınız dalları belirleyiniz.

 Çelikleri uygun uzunlukta kesiniz.

 Taze sürgün veren dalları belirleyiniz.

 Çelik boylarını 7,5 cm olarak aynı
uzunlukta almaya dikkat ediniz.

 Anaç bitkiye zarar vermeyiniz.

 Çelikleri alınız.  Çelik alma işlemini sabah yapınız.

 Köklendirme ortamına dikiniz.

 Köklenene kadar bakım işlemlerini
yapınız.

 Köklendirme ortamını uygun sıcaklığa
getiriniz.

 Köklenene kadar sulama ve sislemeye
önem veriniz.

 Köklenmeyi tespit ediniz.

 Uygun saksıya dikimini yapınız.

 Can suyu veriniz.

 Köklenme görüldükten sonra fideleri
küçük saksılara dikiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Dieffenbachia bitkisinin ana vatanı ……………………., Brezilya, Kolombiya’dır.

2. Dieffenbachia bitkisi ……………. yeşil bir bitkidir.

3. Dieffenbachia bitkisinin …………………. iri, oval, sert, derimsidir.

4. Dieffenbachia bitkisinin yaprakları merkezi ……………… dışarı ve aşağı doğru
yayılır.

5. Dieffenbachia bitkisinin ……………. tohumsu bir şekilde; kirli beyaz, krem
rengindedir.

6. Dieffenbachia bitkisinin üretimi …………………… ve hava daldırma yöntemi ile
yapılır.

7. Anaçlık bitkiler sonbaharda tepe noktalarından kırılıp, …………. 18 - 20 0C’ de serada
gelişirler.

8. Anaçlık bitki en fazla …………….. yıl kullanılabilir.

9. Dieffenbachia bitkisi tepe çeliği alınırken ………. cm uzunluğunda alınmalıdır.

10. Dieffenbachia bitkisinde gövde çeliğinde tepe çeliği alınan materyalden geriye kalan
gövdenin yaprakları koparılarak her biri uyuyan bir göz içerecek şekilde ……… cm
uzunluğunda parçalara ayrılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda
Dieffenbachialarda çelik alarak üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

2. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?

3. Çelikleri alacağınız dalları belirlediniz mi?

4. Çelikleri 7,5 cm uzunluğunda aldınız mı?

5. Köklendirme ortamına diktiniz mi?

6. Bakım işlemlerini yaptınız mı?

7. Köklenmeyi tespit ettiniz mi?

8. Uygun saksılara diktiniz mi?

9. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bitkilerin optimum gelişimi için uygun koşulları sağlayabileceksiniz.

 Maksimum ve minimum termometrenin çalışma prensibini araştırınız.

2. EKOLOJİK İSTEKLER

2.1. Sıcaklık

Dieffenbachialar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, hava ve toprak sıcaklığının
bitkinin büyümesi üzerinde çok etkili olduğu saptanmıştır. Hava ve toprak sıcaklığının;
bitkinin boyuna, yeni sürgün oluşumuna ve kök ağırlığına etkisi belirlenmiştir.

Fotoğraf 2.1: Dieffenbachia bitkisinin serada alttan ve yandan ısıtılması

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Dieffenbachialar, gelişme periyodu olan yazın güneş ışığında en yüksek 25 0 C’ de
tutulabilir ve 27 0 C’ ye kadar dayanabilir. Ancak bundan daha yüksek sıcaklığa toleranslı
değildir. Bakteriyel hastalıkların yayılma riski olan yerlerde, bitkilerin dayanabileceği en
düşük sıcaklıkta tutulmaları daha iyidir. 15 0 C altında gelişmeleri yavaşlar, çok çabuk kök
boğazı çürüklüğüne yakalanırlar. Kısa bir süre 7 0 C’ ye tolerans gösterirler fakat bu sırada
yapaklarını dökebilirler.

Dieffenbachia bitkilerinin anaç ve saksılardaki bitkilerin bakımında yaz sıcaklığı 20 –
22 0 C olmalıdır. Kış aylarında ise yeterli sıcaklık 18 – 20 0 C arasındadır. Yeni dikilen
fidelerin gelişimi sırasında sıcaklık ise 26 0 C olmalıdır.

2.2. Orantılı Nem

Dieffenbachiaların esas gelişme devresi olan mayıs ve kasım ayları arasında nispi
rutubeti düşük seralarda bitkiye sık sık su püskürtülmelidir. Ancak yapraklar yumuşak ve
hassas olduğu için devamlı rutubetli bırakılmaları doğru değildir.

Dieffenbachialar, yüksek orantılı nemden hoşlanır. Genellikle bu oran % 80 – 85
olmalıdır. Havadar alanlarda iyi gelişir ancak hava cereyanından hoşlanmaz. Diefenbachialar
dengeli nemlilikteki toprak yapısından hoşlanır. Kökleri için en önemli nokta nemdir. Kış
aylarında daha az sulama ile toprak seviyesindeki nem düşürülmelidir.

Fotoğraf 2.2: Dieffenbachia serasının havalandırması
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2.3. Işık

Diefenbachia bitkisinin yetiştirilmesi sırasında genç bitkiler ile henüz saksıya
alınmış olanlar gölgede bırakılmalıdır. Bu gölgeleme işini iyi ayarlamak gerekir. Aksi halde
kuvvetli bir gölgeleme bitkinin görünümünde ve yapraklarında bozulmalara neden olur ve bu
da dekoratif bir bitki olma özelliğini yitirmesine neden olur. Diefenbachialar, az ışıkta
yetiştirildikleri zaman eğilip zayıf ve sağlıksız bir form alır. Alt yapraklarını da kaybederler.
Yapraklar küçük olur. İnce, uzun bir yapı oluşturur ve genç yaprak çıkarması zor olur.

Fotoğraf 2.3: Dieffenbachia serası

Diefenbachia bitkileri, yarı gölge ve gölgeden hoşlanır. Doğrudan güneş ışığı aldığı
takdirde yapraklarında renk bozulmalarıyla karşılaşılır. Ekim ve mart ayları arasında güneşli
yerlerde bırakılabilirler. Ancak daha sonra ışık şiddetinin yükselmesiyle birlikte ( nisan –
eylül ) doğrudan güneş ışığı almayan ama oldukça aydınlık yerlere konulmalıdır.

SERA İKLİMİ

SICAKLIK ( 0 C ) NEM IŞIK GÖLGELEME SAKSI RUTUBETİ

GECE
GÜN-
DÜZ

IŞIK
ARTIŞ

TOPRAK
BAĞIL
NEM %

OPT.
LUX

SIKLIK
DERECESİ

Dikim
sonrası

Gelişme
Süresince

Yaz 19 23 2 20 80 35.000 Sık sık erken Fazla Ilımlı

Kış 19 23 2 20 70 Fazla Ilımlı

Tablo 2.1: Dieffenbachia bitkisinin sera istekleri



19

Dieffenbachianın uygun olmayan hava koşullarında ideal formu bozulur. Bitkiler ani
iklim değişikliklerine dayanamazlar. Pazara çıkarılmadan önce hava akımı ve düşük
sıcaklığa maruz bırakılmalıdırlar. Bunun için alıştırma ya da satış serasına bitkiler
alınmalıdır.

Fotoğraf 2.4: Dieffenbachia bitkisinin pazara hazırlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Termometre temin ediniz.

 Nemölçer temin ediniz.

 Seranızın sıcaklık değerini yazınız.

 Seranızın oransal nem değerlerini
yazınız.

 Dieffenbachia fidesini yetiştireceğiniz
ortama yerleştiriniz.

 Bitkinin istediği uygun ortamı seçmeye
özen gösteriniz.

 Düzenli olarak sıcaklık ve nem
değerlerini kontrol ediniz.

 Ölçümleri sık sık ve düzenli yapınız.

 Ölçümlerinizi bir tablo haline getiriniz.

 Eğer sıcaklık düşük ise ortamın
ısınmasını sağlayınız.

 Yüksek ve düşük sıcaklık değerlerinden
kaçınınız.

 Yüksek sıcaklıkta sıcaklığı düşürünüz.
 Seranızı gölgelendiriniz.

 Seranızı havalandırınız.

 Nem değerleri düşük ise sisleme yapınız.  Sisleme yapınız.

 Ortamı bitkiye uygun hale getiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Dieffenbachia yetiştiriciliğinde ……… ve ………..sıcaklığı, bitkinin büyümesi
üzerinde çok etkilidir.

2. Hava ve toprak sıcaklığı bitkinin ……………. , ………….. oluşumunda ve kök
ağırlığında etkilidir.

3. Dieffenbachialar; gelişme periyodu olan yazın güneş ışığında en yüksek …… 0 C’ de
tutulabilir ve …… 0 C’ ye kadar dayanabilir.

4. Dieffenbachia bitkisi kısa bir süre ……… 0 C’ ye tolerans gösterirler.

5. Dieffenbachiaların esas gelişme devresi olan …………………. ayları arasındadır.

6. Dieffenbachialar, …………………. nemden hoşlanır.

7. Diefenbachialar, ………….. yetiştirildikleri zaman eğilip zayıf ve sağlıksız bir form
alır.

8. Diefenbachia bitkileri, ……………… ve ……………………..hoşlanır.

9. Dieffenbachia bitkileri ………. iklim değişikliklerine dayanamazlar.

10. Dieffenbachia bitkisi pazara çıkarılmadan önce ………………….. ya da …………..
serasına alınmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda seranızın
ekolojik isteklerini bitkiniz için uygun duruma getirecek uygulamalar yapınız. Yapmış
olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2. Ölçüm aletlerinizi ortama yerleştirdiniz mi?

3. Sıcaklık ve nem değerlerini kontrol ettiniz mi?

4. Uygun olmayan sıcaklık değerlerine müdahale ettiniz mi?

5. Nem oranına göre sisleme yaptınız mı?

6. Gerektiğinde bitkinizi suladınız mı?

7. Uygun nem değerini sağladınız mı?

8. Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Değişik boyuttaki saksıları sınıfınıza getirerek ne kadar saksı harcı alığını tespit
ediniz.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ

3.1. Saksı Değiştirme

Saksı değiştirme işlemi kontrollü sera şartlarında yılın her mevsiminde yapılabilir
ancak bu işlem sera şartlarında yapılmayacaksa saksı değiştirme işlemi şubat ve mart
aylarında yapılmalıdır. Saksı değiştirmede kullanılacak yeni saksı, bitkinin çıkarıldığı
saksıdan bir boy büyük olmalıdır. Saksı değiştirirken, bitkinin gövdesi sağ elin iki parmağı
arasına alınıp saksıyı ters çevirip sert bir zemine vurarak bitkinin saksıdan çıkması sağlanır.
Daha sonra hastalıklı kökler varsa temizlenir ya da yaralı olanlar temizlendikten sonra yeni
saksıya yerleştirilir.

Dieffenbachia gevşek toprağı sever. Bunun için besince zengin bahçe toprağı, yaprak
çürüntüsü, yanmış ahır gübresinden oluşan karışım kullanılabildiği gibi eşit miktarlarda
karıştırılmış tınlı toprak, turba, yaprak çürüntüsü ve kuma da dikilebilir. Saksı toprağının
drenaj yeteneği iyi olmalıdır. % 60 torf + % 20 hafif tınlı toprak + % 20 kum ya da % 50
torf + % 50 iğne yapraklı ormanların altından oluşan yaprak çürüntüsü iyi bir harç olarak
karşımıza çıkmaktadır.

3.2. Gübreleme

Bitkinin gelişme dönemi olan nisan ve eylül ayları arası haftada bir kez 1,5 – 2 gram /
litre kompoze gübre verilir. Genelleme yapacak olursak Dieffenbachia yetiştiriciliği için
mayıs ve eylül ayları arasında haftada bir kez 2 gram / litre kompoze gübre verilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: Dieffenbachia serasındaki gübreleme tankı

Bunun yanında saksı değiştirmek için hazırlanan toprağa, harç yapımı sırasında m3’

üne 2 kg azot ağırlıklı kompoze gübre verilmelidir. Ayrıca bitkiler köklendikten sonra ilk
gübreleme, sulama suyuna % 0,1 oranında karıştırılmış azotlu gübre ile yapılır. Daha sonraki
gübreleme, azot ve potasyum ağırlıklı gübreleme iyi sonuç vermektedir.

Dieffenbachialarda yapılan çalışmalar sonucunda 600 – 1000 ppm CO2 uygulaması
bitkinin kalitesinin artmasına neden olmuştur.

3.3. Sulama

Yazın büyüme süresince mart ayından ağustos ayına kadar kireçsiz su ile sulanmalıdır.
Mümkünse su, dinlenmiş ve oda sıcaklığında olmalıdır. Orantılı nemin %80 den düşük
olduğu durumlarda yapraklara günde iki kez oda sıcaklığındaki su püskürtülmelidir. Ancak
yapraklar yumuşak ve duyarlı olduğu için sürekli nemli tutulmalıdır. Kışın sulama biraz
azaltılır, saksı toprağı hafif nemli tutulur. Bitkinin dinlenme dönemi eylül ve şubat ayları
olduğu unutulmamalıdır. Saksı altında biriken su olmamalıdır. Drenaj mutlaka sağlanmalıdır.
Bu nedenle saksıların altına taş, çakıl, vb. konabilir.

Fotoğraf 3.2 : Dieffenbachiaların sulanması
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3.4. Budama

Bitkinin sağlığı için ışık ve nem tüm yıl boyunca gereklidir. Karanlık, soğuk ve çok
fazla nemli yerlerden bitki korunmalıdır. Bu nedenle çok fazla boylanmış ve alt yaprakları
dökülmüş olan bitkiler ocak ve şubat aylarında kuvvetlice budanmalıdır. Sararan alt
yapraklar hemen alınmalıdır. Güneş veya yüksek sıcaklıktan zarar görmüş yapraklar
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

3.5. Hastalık ve Zararlıları

Dieffenbachia bitkisinde görülen hastalıklar: Bakteriyel yaprak lekesi, Kök çürüklüğü
ve Antraknoz’dur.

 Mantari Yaprak Lekesi ( Phaeosphaeri aeustoma): Bu hastalık; kahverengi,
oval ve birbirine bitişik olmayan 2 cm büyüklüğündeki lekelerden anlaşılır.
Ayrıca bu lekelerin etrafında bir bant şeklinde çizgi bulunur. Bu çizginin rengi
de koyu kahverengidir.

Bu hastalığın oluşmasındaki ilk neden nemdeki düzensizliktir. Hastalıktan korunmak
için nem çok iyi ayarlanmalıdır. Eğer bitkimiz bu hastalığa yakalanmışsa Benomyl etkili bir
ilaç % 0,05 oranında uygulanmalıdır. Bunun yanında 300 gram / 100 litre suya Zineb etkili
bir ilaç uygulanmalıdır.

 Bakteriyel Yaprak Lekesi ( Erwinia chrysanthemi ): Bitkinin yeni
yapraklarında sarımtırak bir renge dönüşüm olur. Kahverengi ve siyahımsı hatta
turuncu lekeler oluşur. Yapraklar benekli bir görünüm alır. Hastalık çok fazla
yayılmış ise yapraklarda sararma, solma ve hatta ölüm meydana gelir.

Fotoğraf 3.3: Dieffenbachiada Erwinia hastalığı
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 Bu hastalığın oluşmasındaki ilk neden, seranın iyi havalandırılmamasıdır.
Bunun için de seramızın iyi havalandırılması gerekir. Mücadelesi için ise
ilk önce hastalıklı olan yapraklar uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca bu bitkiler
sağlam bitkilerin yanından ayrılmalıdır. Kimyasal mücadele yöntemi
olarak da 15 gün ara ile Fungusit uygulanmalıdır.

 Kök Çürüklüğü ( Fusarium ): Yapraklarda koyu kahverengi lekeler görülür.
Daha sonraki aşamada kök ölür. Gövdenin dip kısmının yumuşayıp renginin
değişmesidir. Mantar çürüklüğüdür. Fazla sulama ve ortamdaki sıcaklık
optimum değerinin altında olduğunda görülür. Bunun mücadelesinde, % 0,01
Benomyl etkili bir ilaç ile sulama yapılmalıdır.

 Dieffenbachia bitkisinde görülen zararlılar ise kırmızı örümcek ve yaprak
bitleridir. Bunlar genellikle yaprak altında görülür. % 0,002’ lik Malation
solüsyonunu ayda 3 kez uygulamalıyız.

İNSEKTİSİD FUNGUSİT

ZARARLI
ETKİLİ
MADDE

100 LİTRE
SUYA

cc

HAFTADA
UYGULAMA

HASTALIKLAR
ETKİLİ
MADDE

100
LİTRE
SUYA

HAFTADA
UYGULAMA

ÖRÜMCEKLER Pentac 100 1 X 3
BAKTERİYEL
SOLGUNLUK

Fytostrep
1500

cc
1 X 3

BÖCEKLER Gusathion 150 1 X 6
BAKTERİYEL
SOLGUNLUK

Fytostrep
3000

cc

THRİPS Ambush 50 1 X 4 BOTRYTİS Topsin M
200
cc

1 X 4

APHİDS Ambush 50 1 X 8 BOTRYTİS Roural 100 g 1 X 4

APHİDS Licogram
PÜSKÜRT

ME
1 X 8

YAPRAK
LEKE

Zineb 300 g

Tablo 3.1: Dieffenbachia için örnek bir ilaçlama programı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı değiştirme zamanı gelmiş
Dieffenbachia bitkisi alınız.

 Bitkinin saksı değiştirme zamanının
geldiğine emin olunuz.

 Yeni saksınızı bir ya da iki boy büyük
alınız.

 Saksıyı daha büyük boy seçmeyiniz.

 Bitkiyi hafifçe sulayınız.

 Yavaşça saksıdan çıkarınız.

 Bitkiye zarar vermeden çıkarmaya dikkat
ediniz.

 Bitkiyi iki parmağınızın arasına alınız.  Gerekirse kök budaması yapınız.

 Dikim için uygun harç temin ediniz.

 Yeni saksıyı uygun miktarda harç ile
doldurunuz.

 Yeni saksıda drenaj deliklerinin açık
olmasına dikkat ediniz.

 Saksıya harcı çok doldurmayınız.

 Bitkiyi tam ortasına yerleştiriniz.

 Yanlardan harç koyarak bastırınız.

 Bitkiyi tam ortaya dikmeye özen
gösteriniz.

 İyice bastırınız, boşluk bırakmayınız.

 Can suyu veriniz.

 Uygun bir yere koyunuz.

 Sulamasını yapınız.

 Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Fazla sulamadan kaçınınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Dieffenbachia yetiştiriciliğinde saksı değiştirme yapılırken özellikle …….. boy büyük
saksı kullanılmalıdır.

2. Dieffenbachia, ……………….. toprağı sever.

3. Dieffenbachia, besince zengin bahçe toprağı, ………………….., yanmış ahır
gübresinden oluşan karışımda iyi gelişir.

4. Saksı toprağının …………………. yeteneği iyi olmalıdır.

5. Dieffenbachia bitkisinin ………………….dönemi olan nisan ve eylül ayları arasıdır.

6. Dieffenbachia bitkisi gelişme döneminde haftada bir kez …………….. gram / litre
kompoze gübre ile gübrelenmelidir.

7. Dieffenbachia yetiştiriciliğinde kompoze gübrelerin yanında ………….. uygulaması
bitkinin kalitesinin artmasına neden olur.

8. Dieffenbachia bitkisinin ……………………dönemi eylül ve şubat ayları arasıdır.

9. Dieffenbachia bitkisinin ………………….ocak ve şubat aylarında yapılaması gerekir.

10. Dieffenbachia bitkisinde görülen………………….; Bakteriyel yaprak lekesi, Kök
çürüklüğü ve Antraknozdur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda
Dieffenbachialarda saksı değiştirme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Saksı değişimine gelmiş bitkiyi aldınız mı?

2. Uygun boydaki saksıyı temin ettiniz mi?

3. Bitkiyi hafifçe suladınız mı?

4. İki parmağınız arasına alıp çıkardınız mı?

5. Yeni saksıda drenaj delikleri açtınız mı?

6. Saksıyı harçla doldurdunuz mu?

7. Bitkiyi tam ortasına diktiniz mi?

8. Yanlardan bastırdınız mı?

9. Sulama payı bıraktınız mı?

10. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Dieffenbachia bitkisinin ………………….isteği yaprak çürüntüsü, yanmış çiftlik
gübresi karıştırılmış bahçe toprağı ve bir miktar killi toprak karışımından oluşur.

2. Dieffenbachia bitkisi,…………………. su ile sulanmalıdır.

3. Dieffenbachia bitkisinin ………… sıcaklığı 10 - 13 0 C’den aşağı olmamalıdır.

4. Dieffenbachia bitkisi………………..20 - 25 0 C’ de iyi gelişme gösterir.

5. Dieffenbachia bitkisi ışık bakımından ………………….. yerlerden hoşlanır.

6. Dieffenbachia bitkisi genel olarak………….ve………………çelikleri ile üretilir.

7. Dieffenbachialar ………………. gübre ile gübrelenir.

8. Dieffenbachialarda Bakteriyel yaprak leke hastalığının belirtisi, bitkinin yeni
yapraklarında …………………….. bir renge dönüşüm olur.

9. Dieffenbachialarda kök çürüklüğünde yapraklarda ………………. lekeler görülür.

10. Dieffenbachia bitkisinde görülen ……………….. kırmızı örümcek ve yaprak
bitleridir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



31

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Güney Amerika

2 Her dem

3 Yaprakları

4 Gövdeden

5 Çiçekleri

6 Gövde - tepe

7 Kışın

8 2–3

9 7,5

10 5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Hava, toprak

2
Boyunda, yeni

sürgün

3 25 – 27

4 7

5 Mayıs - kasım

6 Yüksek orantılı

7 Az ışıkta

8 Yarı gölge - gölge

9 Ani

10 Alıştırma, satış

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 1

2 Gevşek

3 Yaprak çürüntüsü

4 Drenaj

5 Gelişme

6 1,5 – 2

7 Karbondioksit

8 Dinlenme

9 Budama

10 Hastalıkları

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Toprak

2 Kireçsiz

3 Kış

4 Yazın

5 Yarı gölge

6 Baş, gövde

7 Kompoze

8 Sarımtırak

9 Koyu kahverengi

10 Zararlılar
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