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AÇIKLAMALAR
KOD 622B00098

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI Hibiscus Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI Hibiscus yetiştiriciliğinin anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/8

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak Hibiscus yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak Hibiscus 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 ve açık ortam

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, tepegöz, internet, yazı tahtası, Hibiscus fideleri,
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, 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 Hibiscus da bunlardan biridir. Çin gülü ya da Japon gülü olarak da bilinen bu bitki
özellikle renk renk büyük çiçekleri ile oldukça dikkat çeker. Hem balkonlarımızda hem de
salonumuzda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bitkidir. Yine çiçekleri ile benzerlik gösteren
diğer bir tür olan hatmi ile karıştırılmaması gerekir.

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

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak Hibiscus fidesi yetiştirebileceksiniz.

 Hibiscus’un kullanım alanlarını araştırınız.

1. HİBİSCUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

Doğada 300 türü bulunan Hibiscus cinsinin süs bitkileri yetiştiriciliği açısından önemli
tek türü Hibiscus rosa cinensis’dir. Bu türün özellikle hibrit türleri çok önemlidir.

Fotoğraf 1.1: Hibiscus rosa cinensis

1.1. Tanımı ve Önemi

Hibiscus 18. yüzyılda Avrupa’ya getirilmiştir. Anavatanı Japonya, Çin ve Doğu
Hindistan’dır. Anavatanında 9 m kadar boylanabilen dağınık taçlı, çalı veya ağaçcık formlu
her dem yeşil tropik kökenli bir bitkidir.

Ülkemizde 4-5 m boylanır. Hem park bahçe hem de saksı bitkisi olarak kullanılan bu
bitki, ancak iç bölgelerimizde iç mekan bitkisi olarak kullanılabilir.

Hibiscusların bitkiler âlemindeki yeri şöyledir:

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Âlem : Plantae
 Takım : Malvales
 Familya : Malvaceae
 Cins : Hibiscus
 Tür : H. rosa cinensis
 Türkçe Adı: Japon gülü

Büyük ve göz alıcı çiçekleri parlak koyu yeşil yaprakları ile etkilidir. Çiçekler kırmızı,
pembe, sarı veya beyaz renklerde uzun saplı (10-15 cm kadar) yalın kat veya katmerlidir.

Fotoğraf 1.2: Katmerli ve yalın kat çiçekler

Çiçek içerisindeki stamenler ve stigma, çiçek yapısının dışına çıkmış hâldedir.

Fotoğraf 1.3: Stigma ve stamenler

Yapraklar oval, sivri uçlu ve etlidir. Yaprak kenarları dişli ve rengi koyu yeşildir.
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Fotoğraf 1.4: Yaprak ve dal yapısı

1.2. Çeşitleri

 H. Rosa cinensis (Regius maximus): Her mevsim çiçek açan bir türdür. Çiçek
yapraklarının kenarları dişli ve dalgalıdır. Çiçeğin göbeği siyahımsı renklidir.
Anterleri altınımsı sarı renklidir. Kırmızı renkte çiçek açar.

Fotoğraf 1.5: H. Rosa cinensis ‘Regius maximus’

 H. Rosa cinensis (Agnes gold): Pembe renkli ve geniş çiçekli bir türdür. Çabuk
gelişen çok alımlı bir bitkidir. Çiçeklerin üzerindeki ince koyu renkteki
damarlar çiçeğin albenisini artırır.
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Fotoğraf 1.6: H. Rosa cinensis ‘Agnes gold’

 H. Rosa cinensis (California gold): Tek katlı ve geniş çiçeklidir. Sarı ve kalın
yapraklıdır. Çiçeğin merkezi kırmızı renklidir. Güneşle birlikte açılan çiçek gün
boyu açık kalır.

Fotoğraf 1.7: H. Rosa cinensis ‘California gold’

 H. Rosa cinensis (White wings): Geniş beyaz çiçekli ve yalınkat bir türdür.
Stamenler ve stigma oldukça etkili şekilde çiçek yapısının dışındadır. Çiçek
üzerindeki doğrusal damarlar kırmızı renklidir.
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Fotoğraf 1.8: H. Rosa cinensis ‘White wings’

 H. Rosa cinensis (Scarlet): Katmerli çiçek açan bir türdür. Çiçek rengi ateş
kırmızısıdır.

Fotoğraf 1.9: H. Rosa cinensis ‘Scarlet’

Değişik çiçek renklerine sahip Hibiscuslara örnek resimler:
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Fotoğraf 1.10: Hibiscus rosa cinensis

Fotoğraf 1.11: Hibiscus rosa cinensis

1.3. Üretimi

Hibiscuslar tohum, çelik ve aşı ile üretilebilir. Tohumla üretim pek kullanılmayan bir
yöntemdir.

Aşı ile üretim ise yalınkat çiçekli çeşitler üzerine katmerli çiçek türlerinin aşılanması
şeklinde uygulanır. Aşılama işlemi, ilkbahar ya da sonbahar aylarında göz aşısı şeklinde
yapılır.



9

Fotoğraf 1.12: Aşılı Hibiscus

Bitkinin üretiminde en çok uygulanan asıl üretim şekli ise çelikle üretimdir. Şubat-
mart aylarında yumuşak odun (yeşil) çeliği ile yapılır. Odunlaşmamış taze genç sürgünlerden
7,5-10 cm uzunluğunda çelikler alınır. Alınan bu çelikler amatörce su içerisine konularak da
köklendirilir ve saksılara dikilebilir.

Fotoğraf 1.13: Çelik alınabilecek taze
sürgünler

Fotoğraf 1.14: Çeliğin alınışı

Geniş çaptaki üretimlerde ise alınan çelikler hacim olarak eşit miktardaki turba ve
kum karışımından oluşan harca dikilir. Köklendirme ortamının sıcaklığının 18 0C ve neminin
de % 60–70 oranında olması gerekir. Bu koşullarda çelikler 3–4 hafta içerisinde köklenir.
Köklenen çelikler uygun büyüklükteki saksılara alınır.
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Fotoğraf: 1.15: Hazırlanmış çelik Fotoğraf 1.16: Köklendirme ortamlarına dikilmesi
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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.  Genç ve taze sürgünleri tercih ediniz.

 Çelik alacağınız sürgünleri belirleyiniz.  Çelikleri sabah erken saatlerde alınız.

 Çelikleri uygun büyüklükte alınız.
 2–3 boğumlu ve 10-15 cm uzunluğunda

çelikler hazırlayınız.

 Köklendirme ortamını hazırlayınız.  Köklendirme ortamını sulayınız.

 Çelikleri ortama dikiniz.  Çelikleri sık dikmeyiniz.

 Bakım işlemlerini yaparak
köklenmelerini sağlayınız.

 Kontrollü olarak bakım işlemlerini
yapınız.

 Özellikle sisleme ve havalandırmaya
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Hibiscus’ta çelik
ile üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

2. Sürgünleri belirlediniz mi?

3. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?

4. Çelikleri diktiniz mi?

5. Sık dikimden kaçındınız mı?

6. Uygun ortama yerleştirdiniz mi?

7. Sisleme yaptınız mı?

8. Çelikler köklenene kadar bakım işlemlerini yaptınız 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 ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

1. Hibiscus cinsinin süs bitkileri yetiştiriciliği açısından …………………………. en
önemli türüdür.

2. Anavatanında 9 m kadar boylanabilen ……………………, ………………. veya
ağaççık formlu her dem yeşil tropik kökenli bir bitkidir.

3. Yapraklar …………., …………….. ve etli, yaprak kenarları …………….. ve rengi
koyu yeşildir.

4. Hibiscuslar ………………., ………. ve …………. ile üretilebilir.

5. Çelikle üretim şubat-mart aylarında ……………………………. ile yapılır.

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.

 Hibiscusların gelişiminde ekolojik isteklerinin önemini araştırınız.

2. EKOLOJİK İSTEKLERİ

2.1. Sıcaklık

Hibiscus humuslu, geçirgen toprakları çok sever. Hafif asidik ve içinde katkı maddesi
olmayan doğal topraklarda güneşi direk alan alanlarda ve yarı gölgeli yerlerde gelişimi daha
iyidir. Ağır ve taban suyu yüksek topraklardan hoşlanmaz.

Hibiscus, ılıman bölgelerin bitkisidir. Kışın en uygun sıcaklık 13–18 0C olup
minimum sıcaklık 7 0C’nin altına düşmemelidir. Ülkemizde birçok yerde yetiştirilebilir.
Ancak bitki donlara karşı hassastır. Bol güneşli alanları seven ve bu koşullarda iyi yetişen
bitkilerdir. Soğuk bölgelerde yapraklardan sonra oluşan tomurcuklar geç dönem donlarından
etkilenir. Bu nedenle bitkinin kuzeye bakan, öğleden sonra güneş alan ve rüzgârsız alanlara
dikilmesi uygundur.

2.2. Orantılı Nem

Yüksek orantılı nemden hoşlanırlar. Özellikle yaz döneminde buna daha dikkat etmek
gerekir. Bu dönemde bolca sisleme yapılmalıdır.

2.3. Işık

Güneşli mekânlardan hoşlanır. Yarı gölge yerlerde de yetişebilir ama dokusu biraz
zayıf kalabilir. Yakıcı ışık olmamak üzere aydınlık ortamları sever. Büyüme döneminde bol
güneş ve sıcak ortam ister. Aşırı sıcaklıklarda yanmalar görülebilir. Çok sıcak havalarda
yapraklara su püskürtülmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz.
 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem

değerlerini iyice biliniz.

 Hibiscus’u 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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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Hibiscus’ta
ekolojik koşulları uygun hâle getirme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2. Hibiscus’u 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. Kışın en uygun sıcaklık …………… 0C olup minimum sıcaklık ……. 0C’nin altına
düşmemelidir.

2. Hibiscuslar …………………. orantılı nemden hoşlanır.

3. Yarı gölge yerlerde de yetişebilir ancak ………………….. zayıf kalabilir.

4. Aşırı sıcaklıklarda bitkide …………………..görülebilir.

5. Çok sıcak havalarda…………………. su püskürtülmelidir.

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.

 Budama sırasında nelere dikkat edilir? Araştırınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ

3.1. Saksı Değiştirme

Yılda ya da iki yılda bir saksı değiştirilir. Saksı değiştirme şubat sonu mart ayı başında
yapılabilir. Saksı harcı olarak hafif ve besin maddece zengin karışımlardan hoşlanır.
Özellikle yaprak kompostu, dere kumu ve kokopitler ideal karışımdır.

3.2. Gübreleme

Gelişme dönemi olan nisan-eylül ayları arasında haftada bir kez 2-3 g/l kompoze
gübre verilmelidir. Bitki dinlenme dönemine girdiğinde bu aralık 2 haftaya çıkarılır.

Kullanılan gübrenin yüksek potasyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
Potasyumun yanı sıra iz elementlerin de (demir, bakır ve mangan) mutlaka bulunması
gerekir. Bitkileri coşturup çiçeklenmeyi arttıran yüksek fosfor içeren gübreler, sadece
çiçeğin yapraklarına sıvı ilaçlama ile verilebilir. Toprağına verilmesi, çiçeğin topraktan diğer
elementleri almasına engel olur. Bu da bitkinin yine strese girmesine ve tomurcukların
düşmesine neden olur.

Gübreleme toprak nemli iken yapılmalı, asla kuru toprağa gübreli su verilmemelidir.

3.3. Sulama

Bol su isteyen bir bitkidir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek tomurcukları
oluşmaya başladığında bol su verilmelidir. Ekim-ocak ayları arasında olan dinlenme
döneminde ise su miktarı azaltılarak saksı toprağı orta derecede nemli tutulmalıdır. Saksı
altlıklarında su biriktirilmemelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Japon güllerinin tomurcukları çok hassastır. Sulamanın ve gübrelemenin fazla ya da
yetersiz oluşu, sıcaklığın 35 0C’nin üzerine çıkması ve zararlı böcekler tomurcukların
açmadan düşmesine sebep olur. Özellikle katmerli türler tomurcuk düşürmeye çok yatkındır.

Bitkiyi ıslak/kuru döngüsüne sokmadan, düzenli bir sulama sistemi ile sulamak çiçeği
strese sokmamak açısından çok önemlidir. Çiçeklerine dikkat ederek sabah ve akşamüstü
sulama yapmak bitki için en doğru olandır.

3.4. Budama

Budama erken ilkbaharda mart ayında yapılır. Yaşlı bitkilerin gövdesi yerden itibaren
15 cm üzerinden kesilir. Bu sayede hem bitkinin yeni sürgünler vermesi sağlanır hem de
bitkiye yeni şekil verilmiş olur.

Fotoğraf 3.1: Bitkinin budanması

3.5. Hastalık ve Zararlıları

En fazla görülen hastalıklar yaprak dökülmesi, bakteriyel yaprak lekesi, kurşuni küf ve
fungal yaprak lekesidir. Zararlılar ise kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, unlu bitler ve
beyazsineklerdir.

 Yaprak dökülmesi: Hibiscus’ta nekroz oluşmadan yaprak dökülmesine yol
açan nedenler şunlardır:
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 Kışın saksı toprağının çok nemli tutulması
 Çiçekli hâlde iken bitkiye çok su verilmesi
 Saksı toprağının çok kuru bırakılması
 Yeterli havalanmaya olanak vermeyen sıkışmış saksı toprağı
 Saksı değiştirme sırasında bitkinin çok fazla budanması
 Bitkinin hava akımına bırakılması
 Kışın bitkilerin düşük sıcaklıklara maruz bırakılması

Mücadelesinde bitkilerde yaprak dökülmeleri başladığında neden olan sebepler
ortadan kaldırılmalıdır.

 Bakteriyel yaprak lekesi: Genellikle yaşlı yapraklarda görülür. Lekelerin üzeri
duman rengi fungal bir örtü ile kaplıdır.

Mücadelesinde hastalıklı bitkileri ortadan kaldırmalı; sıcak hava, fazla nem ve aşırı
sulamadan kaçınılmalıdır.

Kimyasal mücadelede ise etkin madde içerikli preparatlar uygulanabilir.

 Kurşuni küf: Yaprak, gövde ve çiçeklerde etkilidir. Fazla nemli ortamlarda bu
bitki 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
ortamdır.

Mücadelesinde yayılma koşulları olan sıcaklık ve nem oranlarını uygun düzeyde
tutmak gerekir. Hastalık parazit olduğu için bitkiyi yaralayan ve zarar veren her türlü
faktörden kaçınılmalıdır.

Kimyasal mücadelesinde ise etkin madde içerikli preparatlar uygulanabilir.

 Kırmızı örümcek: Akar adı ile tanınırlar. Çıplak gözle fark etmek zordur.
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.

Mücadelesinde akarları öldüren preparatlar hazırlanarak uygun bir pulverizatör ile
bitkiye püskürtülmelidir. İlaçlama sırasında özellikle yaprakların alt kısmının ilaçlanmasına
dikkat edilmelidir.

 Yaprak bitleri: Vücutları yumuşak bazen hafif tozlu veya bir mum salgısı ile
örtülü olabilirler. Yaprak bitleri bitkileri sokup bitki öz suyunu emerek yaşar.
Emme sırasında salgıladıkları toksik ve tahriş edici maddelerle yaprak
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kıvrılması veya şişkinlik gibi anormal oluşumlara neden olur. Yaprak sararır ve
kurur. Virüs hastalıklarını taşıyarak önemli zararlara yol açarlar.

Mücadelesinde akarları öldüren preparatlar hazırlanarak uygun bir pulverizatör ile
bitkiye püskürtülmelidir.

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

Mücadelesinde etkin madde içerilikli ilaçlarla ilaçlama yapılır.

 Beyazsinekler: Erginlerin vücudu soluk sarı renktedir. Larvalar yaprağa
yapışık olup şeffaf renktedir. Yaprakların alt yüzeyinde beslenir. Larva ve
erginler, bitki öz suyunu emerek beslenir. Bitkinin zayıflamasına, yaprakların
sararmasına neden olur. Ayrıca beslenme sırasında tatlı ve yapışkan bir madde
salgıladığından yapraklar üzerinde fumajin denen mantar gelişerek bitkinin
görünümünü bozar ve pazar değerini düşürür. Bunun yanı sıra erginleri bazı
virüs hastalıkların taşıyıcısıdır.

İlaçla mücadele olarak preparatlar hazırlanarak uygun bir pulverizatör ile bitkiye
püskürtülmelidir.

 Tripsler: Tomurcuklarda ve yaprak altlarında bulunur. Küçük olup gözle
görülebilir. Yaprak kıvrılmaları ve tomurcuk dökülmelerine neden olur. Yaprak
altı ve üstüne, tomurcuklara püskürtme şeklinde 15–20 gün aralıklarla ilaçlama
yapılmalıdır.

Fotoğraf 3.2: Yapraklarda trips zararı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı değiştirme zamanı gelmiş
Hibiscus cinensis bitkisini alınız.

 Bitkinin saksı değiştirme zamanının
geldiğine emin olunuz.

 Bir numara büyük saksıyı alınız.  Saksıyı daha büyük numara seçmeyiniz.

 Uygun dikim harcını temin ediniz.

 Bitkiyi hafifçe sulayınız.

 İki parmağınızı bitkinin arasına alınız.

 Yavaşça saksıdan çıkarınız.

 Bitkiye zarar vermeden çıkarmaya
dikkat ediniz.

 Varsa zarar görmüş köklerde budama
yapınız.

 Yeni saksının 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  Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Uygun bir yere koyunuz.

 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 Hibiscus
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 sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Kullanılan gübrenin ………………………… olmasına dikkat edilmelidir.

2. Bitkileri coşturup çiçeklenmeyi arttıran, ………………… içeren gübreler sadece
çiçeğin yapraklarına sıvı ilaçlama ile verilebilir.

3. Fosforlu gübrelerin toprağa verilmesi, çiçeğin topraktan ……………………….
almasına engel olur.

4. İlkbahar ve yaz aylarında ………………………… oluşmaya başladığında bol su
verilmelidir.

5. Budama erken ilkbaharda ………….. ayında yapılır.

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. Hibiscusların anavatanı ……………., …………………. ve Doğu Hindistan’dır.

2. Çiçekler ………………………., ……………………., ……………. veya beyaz
renklerde uzun saplı yalın kat veya katmerlidir.

3. Çiçek içerisindeki ………………ve …………… çiçek yapısının dışına çıkmış
hâldedir.

4. H. Rosa cinensis ‘Scarlet’ ……………… çiçek açan bir türdür.

5. Aşı ile üretim ………………. çiçekli çeşitler üzerine …………….. çiçek türlerinin
aşılanması şeklinde uygulanır.

6. Hibiscus ………………………… içerisinde köklenir.

7. Potasyumun yanı sıra …………………………… mutlaka bulunması gerekir.

8. Gübreleme, ……………………. yapılmalı, asla kuru toprağa gübreli su
verilmemelidir.

9. En fazla görülen hastalıklar ..……………………, bakteriyel yaprak lekesi,
…………………………………ve fungal yaprak lekesidir.

10. Zararlılar ise ……………………, yaprak bitleri, ……………………., …………… ve
beyazsineklerdir.

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 H. rosa cinensis
2 Dağınık taçlı, çalı
3 Oval, sivri uçlu, dişli
4 Tohum, çelik, aşı
5 Yumuşak odun çelikleri

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 13-18, 7
2 Yüksek
3 Dokuları
4 Yanmaları
5 Yapraklara

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yüksek potasyumlu
2 Yüksek fosforlu
3 Diğer elementleri
4 Çiçek tomurcukları
5 Mart

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Japonya, Çin 6 3–4 hafta

2
Kırmızı, pembe,

sarı
7 İz elementlerin

3 Stamenler, stigma 8 Yaprak nemliyken

4 Katmerli 9
Yaprak dökülmesi,

kurşuni küf

5 Yalınkat, katmerli 10
K. örümcek, unlu

bit, tripsler

CEVAP ANAHTARLARI
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