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AÇIKLAMALAR

KOD 622B00055

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI Eğrelti Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Eğrelti yetiştiriciliğinde; fideleri yetiştirme, uygun ortam
şartlarını düzenleme ve kültürel bakım işlemleri konularının
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/18

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak eğrelti
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak eğrelti fidesi yetiştirebileceksiniz.

2. Bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını
düzenleyebileceksiniz.

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

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, açık ortam

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, tepegöz, internet, yazı tahtası, eğrelti sporları,
saksı, torf, değişik harç karışımları ve gübre

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Saksılı bitkiler, ev dekorasyonunun vazgeçilmez elemanlarıdır. Peyzaj
düzenlemesinde dış mekân bitkilerinden nasıl 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 ortamlara ayak uydurmaları ancak bilinçli bir bakım
ve yetiştirme tekniği ile mümkündür. Aksi hâlde yanlış bakım sonucunda evimize geldikleri
andaki güzelliklerini kaybederek bozulurlar.

Saksılı iç mekân süs bitkilerinin iç dekorasyonda kullanımı günümüzde daha yaygın
hâle gelmiştir. Devetabanından Difenbahya’ya, Şeflera’dan Yukka’ya kadar hemen hemen
hepsi evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerdendir.

İşte eğreltiler bunlardan biridir. Eğreltiler diğer bitkilerden farklı olarak çiçeksiz
bitkilerdir ve sporla üretilirler. Özellikle yaprak yapıları ile diğer bitkilerden ayrılırlar. Aşk
merdiveni ve kadın saçı eğreltisi eğreltilere örnek bitkilerdendir.

Bu modül ile eğrelti türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini bileceksiniz. Evinize
aldığınız bir eğreltiye daha bilinçli bakacak ve onun daha güzel bir şekilde büyümesini
sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak eğrelti fidesi yetiştirebileceksiniz.

 Eğreltilerin üretimlerinin diğer bitkilerden farkını araştınız.
 Eğreltilerin kullanım alanlarını araştırınız.

1. EĞRELTİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fotoğraf 1.1: Seralarda eğrelti yetiştiriciliği

1.1. Tanımı ve Önemi

Kısa adı ile eğreltiler, parça yapraklarıyla bilinen çiçeksiz bitkilerdir. En gelişmiş
çiçeksiz bitkilerdir. Eğrelti otlarında kök, gövde ve yapraklar bulunur. Ancak bunlar da
gerçek kök ve yapraklar değildir.

İletim boruları bulunduğundan damarlı bitkilerdir. Eğrelti otları ormanlarda ağaç
diplerinde, nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişirler. Suyu köklerinden alıp damarları ile
yapraklarına kadar ulaştırabilirler. Türlerin çoğu toprakta yetişir. Yalnız Platycerium
cinsinden geyik boynuzu gibi bazı eğreltiler, başka bitkilerin üzerinde yaşayabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bazıları yosuna benzer biçimde miniktir. Tropik bölgede yetişenler ise 25 m uzunluğa
kadar büyürler.

Fotoğraf 1.2: Eğreltiler

Çiçekli bitkiler ile çiçeksiz bitkiler arasındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Çiçekli Bitkiler Çiçeksiz Bitkiler

1. Üreme organı olan çiçek vardır. 1. Çiçekleri yoktur.

2. Kök, gövde ve yaprakları vardır.
2. Kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi
gelişmemiştir.

3. Gövde ve yapraklarında iletim boruları
vardır.

3. Eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur.

4. Eşeyli üreme ile çoğalırlar. 4. Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar.

Tablo 1.1: Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler arasındaki farklar

İlk var oluşları günümüzden 300 milyon yıl öncesine dayanır. Karbonifer Dönemi'nde
yeryüzündeki karaların hemen hemen tamamı eğrelti otları ile kaplıydı. Bu yüzden bu
döneme eğrelti otu dönemi adı verilmiştir. Dünyadaki kömür yataklarının temelleri bu
dönemdeki eğrelti otlarına dayanır. Ancak o dönemde yaşayan eğrelti otlarının çoğunun soyu
tükenmiştir.

Eğrelti otlarında 170 cins, 9000 tür bitki yaklaşık olarak dünyanın her tarafına
yayılmıştır. Türlerinin çoğunluğu tropik bölgelerde yetişmektedir. Eğreltiotlarının birkaç
santimetre büyüklükte olanlarından, ağaç seklinde olana kadar çeşitleri vardır. Bugün
yaşayanların çoğunluğu, çok yıllık otsu bitkilerdir.

Bunların toprağın yüzeyine yakın ona paralel büyüyen sürünücü veya yukarı yönelen
kökçükleri vardır. Hemen bütün eğrelti otlarında, yapraklar tomurcuktayken içe doğru
kıvrılmıştır. Kartal eğreltisi, Venüs saçı, erkek eğrelti otu, geyik boynuzu, kaya eğreltisi
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ülkemizde bulunan eğrelti çeşitleridir. Bu eğrelti çeşitlerinden erkek eğrelti otu tıpta
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.3: Erkek eğrelti otu Fotoğraf 1.4: Kartal eğreltisi

1.2. Çeşitleri

Eğreltiotlarının pek çok türü bulunmaktadır. Günümüzde ticari anlamda yetiştirilen ve
üretimi yapılan eğreltiler şunlardır:

 Adiantum raddianum (Kadın saçı eğreltisi): Anavatanı Brezilyadır.
Yaprakları yüzlerce küçük parçacıktan oluşan üç köşeli, açık yeşil renkli bir iç
mekân süs bitkisidir. Genç iken dik yapılı, yaşlandıkça dalları ve gövdesi aşağı
doğru kıvrılır. Yaprak sapları mor-siyah renktedir.

Fotoğraf 1.5: Adiantum raddianum
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Önemli bazı türleri ise şunlardır:
 Adianthum hispidulum
 Adianthum caudatum
 Adianthum cuneatum
 Adianthum capillusveneris
 Adianthum pedatum
 Adianthum venustum

Fotoğraf 1.6: Adianthum hispidulum Fotoğraf 1.7: Adianthum caudatum

Fotoğraf 1.8: A. cuneatum Fotoğraf 1.9: Adianthum capillusveneris
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Fotoğraf 1.10: Adianthum pedatum Fotoğraf 1.11: Adianthum venustum

 Asplenium nidus (Kuş yuvası): Anavatanı Yeni Zelanda ve Uzakdoğu
bölgeleridir. Bitkinin derin dalgalı ve kenarları dişli bileşik yaprakları siyah
renkli yaprak sapından yukarıya doğru uzanırken yeni çıkmakta olan yaprakları
arasında güzel görünüşlü bir rozet oluşturur. Yaprakları dantel gibi parçalı,
güzel görünümlü ve sürekli yeşildir. Yaprakları 30–60 cm uzunluğunda ve 5–20
cm genişliğinde olabilir. 250 kadar türü bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.12: Asplenium nidus
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 Nephrolepsis: Oleanndrae familyasındandır. Saksı bitkileri yetiştiriciliğinde
kullanılan en önemli türleri şunlardır:
 Nephrolepsis exaltata (Salon eğreltisi): Tropik Amerikan kökenlidir.

Dipten başlayarak bol sürgün veren yelpazemsi yaprakları iki yanlı tarak
veya tüysü dizilişte çok sayıda yaprakçıktan oluşan sarkıcı bitkilerdir.

Fotoğraf 1.13: Nephrolepsis exaltata

 Nephrolepsis cordifolia: Anavatanı tropik dağlar ve Japonya’dan Yeni
Zelenda’ya kadar olan bölgelerdir. Kısa, dik veya eğik pullarla kaplı bir
gövdeye sahiptir. Zarif, dik veya yarı dik olan yaprakları 6–7 cm
genişliğinde ve 7-8 cm uzunluğundadır. Yuvarlak sporları küçük yaprak
kenarları ve onların orta damar aralarındadır. Çok sayıda dal meydana
getirirler ve bunlar etrafa küçük kökler salar.

 Nephrolepsis radicans: Yaygın olarak dal veren ve tırmanarak uzayan
bir çeşittir. Uzunlukları boyunca düzensiz aralıklar veren ve uçlarında
yeni çeşitler geliştiren az sayıda ve uzun tele benzeyen dallarıyla daha
çabuk tanınır.

Fotoğraf 1.14: Nephrolepsis cordifoli Fotoğraf 1.15: Nephrolepsis radicans
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 Platycerium bifurcatum: Anavatanı Madagaskar ve Moris adalarıdır.
Yaprakları yeşil, dip kısmı sivri, uç kısmı çatallı, yana ve aşağıya doğru
yönelmiştir. Örtü yaprağı genç bitkilerde yeşil, sonraları kahverengidir.

İç mekân süs bitkisi olarak yetiştirilebilir. Ağaç kavukları, kütükler, içine organik
materyal doldurulmuş sepetler içinde ve makromelerde kullanılabilecek epifit bir bitkidir.

Fotoğraf 1.16: Platycerium bifurcatum

Tabiatta 17 türü bulunan Platycerium cinsinin başka süs bitkileri yetiştiriliciliğinde
önemli olan türleri P.Grande ve P.Willinckii’dir.

 Platycerium angolense: 22,5 cm boyunda bol miktarda çıkan eğrelti
yaprakları vardır.

 Platycerium corinarium: Meyvesiz kalın eğrelti yapraklarıdır.
 Platycerium grande: 180 cm boyunda meyvesiz eğrelti yapraklarıdır.

Yırtmaçları derin kesilmiş gibidir.
 Platycerium wallichii: 180 cm boyunda derin yırtmaçlı çatallı, boynuz

şeklindeki yaprakların alt yüzeyleri sarımtraktır.
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Fotoğraf 1.17: Platycerium angolense Fotoğraf 1.18: Platycerium corinarium

Fotoğraf 1.19: Platycerium grande Fotoğraf 1.20: Platycerium wallichii
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1.3. Üretimi

Üretimleri spor ve ayırma ile yapılır.

Yaprak uçlarındaki sporlar toplanarak mart ayında turba-kum karışımına ekilir. Ekim
kasaları 24–30 0C’de muhafaza edilir. Sporlarla üretim güçtür ve uzun zamana gereksinim
duyar.

Fotoğraf 1.21: Eğrelti yapraklarında spor keseleri

Şekil 1.1: Sporların çimlenme süreci
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Fotoğraf 1.22: Çimlenmiş sporlar

Ayırma ile üretimde ise yaşlı ve bol sürgün vermiş bitkiler seçilir.

Fotoğraf 1.23: Yaşlı bitki ve sürgünlerin çıkarılması

Yaşlı bitkilerin köklerinden oluşan adventif sürgünler, ilk yaprak ve birkaç kök
oluşturduktan sonra ana bitkiden ayrılırlar.
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Fotoğraf 1.24: Ana bitkiden ayrılmış sürgünler

Fotoğraf 1.25: Yeni sürgünlerin uygun saksılara dikilmesi

Ayırma işleminden sonra sürgünler büyüklüklerine göre uygun saksılara alınırlar.
Daha küçük ve taze sürgünler 9’luk saksılara dikilirken büyük sürgünler 12’lik saksılara
alınır. Ayırma işlemi aynı zamanda saksı değiştirme sırasında da yapılabilir.
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Fotoğraf 1.26: Ayırma ile üretilmiş yeni bitkiler

Ayırma ile üretilen yeni bitkiler saksılarına dikildikten sonra sulanır ve uygun
yetiştirme yerlerine yerleştirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz.
 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat

ediniz.
 Kolay bulunmasına dikkat ediniz.

 Köklendirme ortamını hazırlayınız.
 Anaç bitkinin genç, sağlıklı, bol sürgün

vermiş ve çeşit özelliği taşımasına dikkat
ediniz.

 Anaç bitkiyi temin ediniz.  Anaç bitkiye zarar vermeyiniz.

 Bitkiyi saksıdan çıkarınız.
 Köklere zarar vermeden bitkiyi ayırınız.

 Her bir bitkiyi köklü olarak ayırınız.

 Ayırdığınız bitkileri yeni saksılarına
dikiniz.

 Uygun saksı ve harç kullanınız.
 Küçük saksı kullanmaya özen gösteriniz.

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

2. Bitkiyi saksıdan çıkardınız mı?

3. Yavru bitkileri köklü olarak ana bitkiden ayırdınız mı?

4. Uygun harç ve saksı kullandınız mı?

5. Yavru bitkileri yeni saksılarına diktiniz mi?

6. Ana bitkiyi saksısına geri diktiniz mi?

7. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Kısa adı ile eğreltiler, ………………………… bilinen çiçeksiz bitkilerdir.

2. Dünyadaki kömür yataklarının temelleri bu dönemdeki ………………… dayanır.

3. Hemen bütün eğrelti otlarında, ………………………………. içe doğru kıvrılmıştır.

4. Kadın saçı eğreltisi yaprakları yüzlerce küçük parçacıktan oluşan, ……………,
………………………………… bir iç mekân süs bitkisidir.

5. Nephrolepsis …………….. familyasındandır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bitkilerin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını düzenleyebileceksiniz.

 Eğrelti otlarında orantılı nemin önemini araştırınız.

2. EKOLOJİK İSTEKLERİ

2.1. Sıcaklık

Adianthumlar (kadın saçı eğreltileri) gelişme döneminde 18–21 0C, kışın 10–15 0C’ye
gereksinim gösterir. Ancak bu sıcaklıklar 7 0C’nin altına düşmemelidir.

Nephrolepsisler (aşk merdiveni, fujer) kışın 14–16 0C’ye gereksinim gösterir. Ancak
sıcaklık kesinlikle 10 0C’nin altına düşmemelidir.

Fotoğraf 2.1: Seralarda sıcaklık ölçülmesi

Aspleniumlar (salon eğreltisi) yaz kış 16–20 0C sıcaklar arasında iyi gelişme gösteren
bitkilerdir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Platycerium bifurcatumlar (geyik boynuzları) da ise kışın en uygun sıcaklık 16–18 0C
olup sıcaklık 10 0C’nin altına düşmemelidir.

2.2. Orantılı Nem

Adianthumlar (kadın saçı eğreltileri) yüksek orantılı nem (% 80-85) ister.

Nephrolepsisler (aşk merdiveni, fujer) kuru havayı sevmezler. Hava mümkün
olduğunca nemli olmalıdır.

Aspleniumlar (salon eğreltisi) yüksek nem ister. Sık sık yapraklarına su
püskürtülmelidir.

Platycerium bifurcatumlar (geyik boynuzu) yüksek oransal nem (% 75–80) ister.

2.3. Işık

Adianthumlar (kadın saçı eğreltileri) aydınlık ama doğrudan güneş almayan yerleri
severler. Doğrudan güneş ışığı özellikle genç bitkilerin yapraklarında yanmalara neden olur.

Nephrolepsisler (aşk merdiveni, fujer) direkt ışık almayan ancak aydınlık bir alanda
gayet güzel gelişir. Kuzeye bakan pencere kenarlarında bulundurulabilir. Doğrudan güneş
ışığı yaprakların kurumasına neden olur.

Aspleniumlar (kuş yuvası eğreltisi) tam gölge ya da yarı gölge şartlarını arayan bir
bitkidir.

Platycerium bifurcatumlarda (geyik boynuzu) bitki direkt güneş ışığından
korunmalıdır. Hafif gölge fakat aydınlık yerlerden hoşlanır.

Fotoğraf 2.2: İç mekanda eğrelti bitkisi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz.
 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem

değerlerini iyice biliniz.

 Geyik boynuzunu yetiştireceğiniz
ortama yerleştiriniz.

 Bitkinin isteğine uygun ortam seçmeye
özen gösteriniz.

 Düzenli olarak sıcaklık ve nem
değerlerini kontrol ediniz.

 Kontrolleri sık sık ve düzenli yapınız.

 Eğer sıcaklık düşük ise ortamın
ısınmasını sağlayınız.

 Yüksek sıcaklıkta sıcaklığı düşürünüz.

 Yüksek ve düşük sıcaklık değerlerinden
kaçınınız.

 Nem değerleri düşük ise sisleme
yapınız.

 Sislemeyi ihmal etmeyiniz.

 Gerekirse günde 1–2’den fazla sisleme
yapınız.

 Ortamı bitkiye uygun hâle getiriniz.
 Ortamın uygun hâle getirildiğine emin

olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda geyik boynuzu
bitkisinde sıcaklık ve oransal nem düzenleme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz
çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2. 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. Gereğince sisleme yaptınız mı?

7. Uygun nem değerini sağladınız mı?

8. Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Adianthum bitkisi gelişme döneminde ………….. 0C, kışın ……….. 0C’ye
gereksinim gösterir.

2. Nephrolepsis bitkisi ……………………………sevmez.

3. Aspleniumlar ………….……. ya da ……………….. şartlarını arayan bir bitkidir.

4. Aspleniumlar yaz kış ……………. 0C sıcaklar arasında iyi gelişme gösteren
bitkilerdir.

5. Platycerium bifurcatumlar yüksek oransal nem % ……………………ister.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Eğreltilerde sulamanın önemini araştırınız.
 Eğrelti çeşidine göre gübrelemeler değişir mi? Araştırınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ

3.1. Saksı Değiştirme

Genel olarak eğreltiler toprak harcı olarak derin, organik maddece zengin topraklardan
hoşlanırlar. Gübreli bahçe toprağı yaprak çürüntüsü ve kum karışımı ideal topraklardır.

Genel olarak tüm eğreltilerde saksı değiştirme 2–3 yılda bir mart-nisan aylarında
yapılır. Bütün bitkilerde olduğu gibi eğreltilerde bulundukları saksıdan bir numara büyük
saksıya geçirilir. Saksı seçiminde eğreltilere uygun olarak kısa boylu ve çapı geniş saksılar
tercih edilmelidir.

Fotoğraf 3.1: Saksısı değişecek bitki ve bitkinin saksıdan çıkarılması

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Saksı değişimi yaparken yeni saksı 1/3 oranında harç ile doldurulur. Eğreltiler eski
saksılarından çıkarılırken bitkilerin yaprakları parmaklar arasına alınır ve ters çevrilir.
Saksının dip kısmına hafifçe vurarak bitki saksıdan çıkarılır.

Eğreltiler yeni saksının ortasına yerleştirilir. Etrafı toprakla doldurularak çok
sıkıştırmadan bastırılır ve fazla toprak alınır. Dikim bittikten sonra can suyu verilir.

Fotoğraf 3.2: Bitkinin yeni saksısına dikilmesi

Fotoğraf 3.3: Saksısı değiştirilmiş bitki

Saksı değişimi sırasında dikkat edilecek konu bitkinin yeni meydana getirdiği
sürgünlerdir. Eğer üretim yapılacaksa sürgünler ana bitkiden ayrılarak daha küçük saksılara
dikilir.



25

3.2. Gübreleme

Eğreltiler gübre istekleri bakımından kanaatkâr bitkilerdir. Gelişme dönemleri
boyunca (mart-ağustos) haftada bir kez yapraklı bitkiler için kompoze gübrelerle gübrelenir.
Dinlenme dönemine giren bitkilerde ise gübreleme iki haftada bir yapılır.

3.3. Sulama

Eğreltiler yüksek orantılı nemle birlikte bol miktarda suya gereksinim gösteren
bitkilerdir.

Nephrolepsisler yazın her gün sulanmalı ancak saksı toprağının ıslak hâle gelmesinden
kaçınılmalıdır. Sulama oda sıcaklığındaki kireçsiz sularla yapılmalıdır. Ekim-şubat ayları
arasındaki dinlenme döneminde verilen su azaltılarak saksı toprağı orta derecede nemli
tutulmalıdır.

Platyceriumlarda geyik boynuzuna benzeyen fertil yapraklara su dökülmesi ve
püskürtülmesi uygun değildir.

Eğreltilerde sulama, su doldurulan kanallarda alt kısımdan su çektirilerek yapılır.

Fotoğraf 3.4: Sulama kanalları
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Fotoğraf 3.5: Eğreltilerin kanallarda sulanması

Son zamanlarda eğreltilerde damla sulama ile de sulama yapılmaktadır. Bunun için
yine askıda olan eğreltilere her saksıya gelecek şekilde bir hortum yerleştirilir.

Fotoğraf 3.6: Damla sulama boruları

Fotoğraf 3.7: Boruların saksılara yerleştirilmesi
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Fotoğraf 3.8: Damla sulama

3.4. Budama

Genel anlamda bir budama yapılmaz. Kuruyan ve fazlalık yapan yapraklar
temizlenerek bitkiden uzaklaştırılır.

Fotoğraf 3.9: Kurumuş ve sararmış yaprakların temizlenmesi
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Fotoğraf 3.10: Temizlenmiş bitki

3.5. Hastalık ve Zararlıları

En önemli hastalığı kurşuni küf, zararlıları ise kabuklu ve unlu bitlerdir.

 Kurşuni küf: Yaprak, gövde ve çiçeklerde etkilidir. Fazla nemli ortamlarda
bitkilerin bu kısımlarının üstlerini gri küf tabakası kaplar. Bulaşmalar çiçeklerde
küçük koyu renkli lekeler hâlinde görülür. Uzun süre devam eden % 85’in
üzerindeki orantılı nem ve özellikle 15–25 0C sıcaklıklar hastalığın yayılması
için en uygun ortamlardır.

Mücadelesi ve alınacak önlemler ise şunlardır:

 Yayılma koşulları olan sıcaklık ve nem oranları uygun düzeyde
tutulmalıdır.

 Hastalık içeriğinde etkili madde olan ilaçlarla ilaçlanmalıdır.

 Kabuklu bitler: İnce uzun hortumuyla bitkinin yaprak ve saplarını sokarak
bitki öz suyunu emerler. Salgıladıkları tatlı madde sayesinde fumajin
mantarlarının çoğalmasına neden olur. Bunun sonucunda yapraklar sararır,
kurur ve dökülür.

Mücadelesinde etkin madde içerilikli ilaçlarla ilaçlama yapılır.

 Unlu bitler: Kabuklu bitlerle bitkilerde benzer zararlar gösterirler.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı değiştirme zamanı gelmiş
Nephrolepsis bitkisi alınız.

 Bitkinin saksı değiştirme zamanının
geldiğine emin olunuz.

 Bir numara büyük saksıyı da alınız.

 Uygun dikim harcını temin ediniz.
 Saksıyı daha büyük numara seçmeyiniz.

 Bitkiyi hafifçe sulayınız.

 İki parmağınızı bitkinin arasına alınız.

 Yavaşça saksıdan çıkarınız.

 Bitkiye zarar vermeden çıkarmaya
dikkat ediniz.

 Varsa zarar görmüş köklerde budama
yapınız.

 Yeni saksıya drenaj delikleri açınız.
 Yeni saksıda drenaj deliklerini

unutmayınız.

 Yeni saksıyı harç ile doldurunuz.  Saksıya harcı çok doldurmayınız.

 Bitkiyi tam ortasına yerleştiriniz.
 Bitkiyi tam ortaya dikmeye özen

gösteriniz.

 Yanlardan harç koyarak bastırınız.  İyice bastırınız, boşluk bırakmayınız.

 Can suyu veriniz.

 Uygun bir yere koyunuz.
 Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Sulamasını yapınız.  Fazla sulamadan kaçınınız.

 Gübreleme yapınız.
 Gübreleme yapmak için biraz

bekleyiniz.

 Hastalık ve zararlılar ile mücadele
ediniz.

 Hastalık ve zararlı gördüğünüzde uygun
yolla mücadele ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Nepholepsis
bitkisinde saksı değişimi uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Saksı değişimine gelmiş bitkiyi aldınız mı?

2. Uygun 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

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

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1. Genel olarak eğreltiler toprak harcı olarak derin ………………………… topraklardan
hoşlanırlar.

2. Gelişme dönemleri boyunca haftada bir kez …………………………… için kompoze
gübrelerle gübrelenir.

3. Nephrolepsisler yazın …………………………………., ancak saksı toprağının ıslak
hâle gelmesinden kaçınılmalıdır.

4. Eğreltilerde sulama su doldurulan kanallara alt kısımdan ………………………
yapılır.

5. En önemli hastalığı …………….., zararlıları ise ……………… ve unlu bitlerdir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Eğrelti otları ormanlarda …………………, …………………. ve dere kenarlarında
yetişirler.

2. Eğrelti çeşitlerinden ……………………… tıpta kullanılmaktadır.

3. Salon eğreltisinin yaprakları dantel gibi …………… ve güzel görünümlü, sürekli
yeşildir.

4. Geyik boynuzları ağaç kavukları, kütükler, içine organik materyal doldurulmuş
sepetler içinde ve makromelerde kullanılabilecek …………… bir bitkidir.

5. Üretimleri ………….. ve ………………. ile yapılır.

6. Ayırma işlemi ………………………. sırasında yapılır.

7. Nephrolepsisler …………………………….. pencere kenarlarında bulundurulabilir.

8. Eğreltilerde saksı değiştirme ……….. yılda bir ……………………. aylarında yapılır.

9. Platyceriumlarda geyik boynuzuna benzeyen …………….. yapraklara su dökülmesi
ve ………………………uygun değildir.

10. Kurşuni küf ……………….., ……….……. ve çiçeklerde etkilidir.

DEĞERLENDİRME

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

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Parça yapraklarıyla

2 Eğreltiotları

3 Yapraklar tomurcuktayken

4 Üç köşeli, açık yeşil renkli

5 Oleanndrae

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 18–21, 10–15

2 Kuru havayı

3 Tam gölge, yarı gölge

4 16–20

5 75–80

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Organik maddelerce zengin

2 Yapraklı bitkiler

3 Her gün sulanmalı

4 Su çektirerek

5 Kurşuni küf, kabuklu

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1
Ağaç diplerinde,
nemli yerlerde

6 Saksı değiştirme

2 Erkek eğrelti otu 7 Kuzeye bakan

3 Parçalı 8 2-3, mart-nisan

4 Epifit 9 Fertil, püskürtülmesi

5 Spor, ayırma 10 Yaprak, gövde

CEVAP ANAHTARLARI
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