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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 622B00181 

ALAN  Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Süs Bitkileri YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN ADI  Kaya Bahçesi Bitkileri YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN TANIMI  
Kaya bahçesi bitkileri yetiĢtiriciliği ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Kaya bahçesi bitkilerini yetiĢtirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında 

tekniğine uygun olarak kaya bahçesi bitkilerini 
yetiĢtirebileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Gelincik çiçeği (papaver)  yetiĢtirebileceksiniz. 

2. Peygamber çiçeği (centaurea) yetiĢtirebileceksiniz. 

3. Saz çiçeği (arundinaria)  yetiĢtirebileceksiniz. 

4. Ayı pençesi (acanthus)  yetiĢtirebileceksiniz. 

5. Karanfil otu (geum) yetiĢtirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık veya kapalı ortam 

Donanım: Tohum, üretim ortamları, çeĢit kataloğu, internet, 

traktör, pulluk, kazayağı, bel, kürek, kazma, ip, krizma 

pulluğu, budama makası, ilaç, ilaç pompası, kova, tohum, 

sulama sistemleri, bıçak 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kaya bahçeleri; belirli bir standardı olmayan, birbirinden farklı özelliklere sahip 

bitkilerin, kaya ve taĢ parçaları arasına ekimi ve dikimi yönteminin kullanılmasıyla 

oluĢturulan bahçelerdir. Kaya bahçesi bitkileri farklı yöntemler kullanılarak üretilmektedir. 

 

Bu modülde öğreneceğiniz bitkilerin büyük çoğunluğu tarım alanlarında yabancı ot 

sınıfında olan veya doğada kendi kendine yetiĢebilen bitkilerdir. Bu bitkilerin teknik Ģartlara 

bağlı olarak nasıl üretileceğini, çeĢitlerini, genel özelliklerini, bakım iĢlemlerini ve bu 

bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlıları öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 
 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak gelincik 

(Papaver) yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 
 Bölgenizde gelincik üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Gelinciğin bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Gelinciğin üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Gelinciğin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. PAPAVER (GELĠNCĠK) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

1.1. Botanik Özellikleri 
 

Gelincik tek yıllık, boyu 60 cm’ye kadar uzayabilen ve otsu yapıda olan bir bitkidir. 

Bitkinin gövdesi, ince uzun tüylerle kaplı ve tekli yapıdadır. Yaprakları derin, girintili ve 

asimetrik biçimdedir. Çiçekleri ilkbahardan baĢlayıp yaz boyunca açan ve parlak kırmızı 

renkli taç yapraklara sahip olan bir bitkidir. Taç yapraklarının altında siyah bir leke bulunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Gelincik çiçeği 

 

Tohum kapsülü delikli, fıçı biçiminde ve düz tepelidir. Çok sayıda tohum taĢır.  
 

1.2. Ekolojik Ġstekleri 
 

1.2.1. Ġklim Ġsteği 
 

Soğuğa dayanıklı ve güneĢi seven bir bitki türüdür. Sıcak Ģartlarda yetiĢen türleri 

bulunmaktadır. Çimlenebilmesi için neme ihtiyacı vardır. Dünya üzerinde çok geniĢ bir iklim 

kuĢağına yayılmıĢtır.  
 

1.2.2. Toprak Ġsteği 
 

Gelincik hemen hemen her türlü toprakta yetiĢmekle beraber kuru, organik 

maddelerce zengin, kireçli ve geçirgen topraklarda daha iyi yetiĢmektedir. 
 

1.3. YetiĢtirme Tekniği 
 

Üretimi tohum ile yapılmaktadır. Tohum, sadece ince kumla veya yarı yarıya ince 

kumla karıĢtırılarak ekilmelidir. Tohumlar, mayıs ayında gübreli toprağa, genellikle elle 

serpme Ģeklinde ekilir, hafifçe bastırılır ve sulanır. Meydana gelen gelincik fideleri eylül 

ayında ĢaĢırtılır veya yerinde bırakılabilir. Fideler ertesi yıl mayıstan itibaren açmaya baĢlar. 
 

1.4. Bakım ĠĢlemleri 
 

Gelinciğin yetiĢtiriciliğinin yapıldığı topraklarda, toprağın drenajı yapılmalıdır. 

Sonbaharda köklerin çevresine gübreleme yöntemiyle besin takviyesinde bulunulmalı ve 
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düzenli olarak sulanmalıdır. Yabancı otlara karĢı mutlaka çapalama yapılmalıdır. Önemli 

hastalıklarının baĢında mildiyö ve kök boğazı yanıklıkları gelmektedir. Zararlıları ise kök 

kurdu, danaburnu, yaprak biti ve tripslerdir. 
 

1.5. Peyzajda Kullanımı  
 

Çiçek parterlerinde, kenar tarhlarında ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca 

tohum kafaları kurutularak çiçek aranjmanlarında kullanılabilir.  
 

Peyzajda kullanılan önemli gelincik türleri Ģunlardır: 
 

 Papaver laciniatum 

 

Resim 1.2: Papaver laciniatum 

 Papaver oriantale 

 

Resim 1.3: Papaver oriantale 
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 Papaver somniferum 

 

Resim 1.4: Papaver somniferum 

 Papaver victoria 

 

Resim 1.5: Papaver victoria 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun gelincik çiçeği yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Botanik özelliklerini belirleyiniz. 
 Kök ve gövde özelliklerini tespit ediniz. 

 Dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ediniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 ÇeĢidin geliĢme özelliklerini öğreniniz. 

 Bölgenize uygun çeĢitler kullanınız. 

 Ġklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son don tarihlerini tespit ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli olmasını 

önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Su, ıĢık ve ısı isteklerini öğreniniz. 

 Toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Fide üretiniz. 

 Tohumları zamanında toplayınız. 

 Hangi yöntemle fide üreteceğinize      

  karar veriniz. 

 Tohumları fazla derin ekmeyiniz. 

 Fidelere gerekli bakımları yapınız.   

 Genellikle tüplü fide üretiniz. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Fideleri dikiniz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fide çukurlarını açınız. 

 Fideleri derin dikmeyiniz. 

 Tüplerin dağılmasını engelleyiniz. 

 Fidelerin diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Bakım yapınız.  

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.    

 Gübreleri zamanında ve dengeli kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kök, gövde, dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ettiniz mi?   

2 ÇeĢitlerin geliĢme özelliklerini öğrendiniz mi?   

3 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını tespit ettiniz mi?   

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Tohumları zamanında topladınız mı?   

6 Tüplü fide ürettiniz mi?   

7 Toprağı derin sürdünüz mü?   

8 Dikim zamanını iyi ayarladınız mı?   

9 Tüplerin dağılmasını engellediniz mi?   

10 Can suyunu verdiniz mi?   

11 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat ettiniz mi?   

12 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

13 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?   

14 Gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

15 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Gelincik………yıllık, boyu 60 cm’ye kadar çıkabilen ve otsu yapıda bir bitkidir. 

 

2. Gelinciklerin taç yapraklarının altında ….... …… …... bulunur. 

 

3. Gelincikler soğuklara dayanıklı ve …..… ….... bir bitki türüdür. 

 

4. Gelincikler çimlenebilmek için ………. ihtiyaç duyar. 

 

5. Gelincik hemen hemen her türlü toprakta yetiĢmekle beraber kuru, ……. ………. 

zengin, kireçli ve geçirgen topraklarda daha iyi yetiĢmektedir. 

 

6. Gelinciklerin üretimi …….. ile yapılmaktadır. 

 

7. Gelincik tohumları mayıs ayında gübreli toprağa genellikle ……. ……… Ģeklinde 

ekilir. 

 

8. Gelincik yetiĢtiriciliğinde yabancı otlara karĢı mutlaka …..….. yapılmalıdır. 

 

9. Gelinciklerin önemli hastalıkları arasında ………. ve kök boğazı yanıklıkları 

gelmektedir. 

 

10. Gelincikler çiçek parterlerinde, kenar tarhlarında ve ……. ………… kullanılmaktadır. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak peygamber 

çiçeği (centaurea)  yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

  
 Bölgenizde peygamber çiçeği üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Peygamber çiçeğinin bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Peygamber çiçeğinin üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Peygamber çiçeğinin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. PEYGAMBER ÇĠÇEĞĠ (CENTAUREA) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

2.1. Botanik Özellikleri 
 

Peygamber çiçeği 20–60 cm kadar uzayabilen, tek veya çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Çiçekleri mavi renklidir ve haziran-temmuz aylarında çiçek açar. Çiçek Ģekli bakımından 

çok sayıda çiçeğin bir araya gelmesiyle oluĢan küme biçimindedir.  

 

Resim 2.1: Peygamber çiçeği genel görünümü 

Bu kümenin ortasındaki mor ve tüpsü yapıdaki çiçekleri, koyu mavi ve dilsi yapıdaki 

çiçekler çevreler. Peygamber çiçeğinin tıpkı bir fırçayı andıran minik tohumları vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Ekolojik Ġstekleri 
 

2.2.1. Ġklim Ġsteği 
 

Ġklim isteği yönünden özel Ģartlar istemez. Her türlü iklim Ģartlarında 

yetiĢebilmektedir. Peygamber çiçekleri, rozet yapraklı durumda Ģiddetli kıĢ soğuklarına daha 

dayanıklıdır. GüneĢli ortamlarda iyi geliĢir fakat gölgede sağlıklı geliĢemez. 
 

2.2.2. Toprak Ġsteği 
 

Peygamber çiçekleri asitli, nötr veya baz yapılı, drenajı iyi olan toprakları tercih eder. 

Besin elementlerince fakir, çorak topraklarda da rahatlıkla yetiĢebilir. 
 

2.3. YetiĢtirme Tekniği 
 

Bu bitkinin üretimi sonbahar veya ilkbahar aylarında tohumla yapılabilir. KıĢ 

soğuklarına olan ihtiyacından dolayı sonbahar ekimi daha iyi sonuçlar vermektedir. Tohum 

ekimi viyollere veya doğrudan tarlaya yapılabilir. Yabancı otlardan doğacak sorunlara karĢı 

doğrudan tarlaya ekim tavsiye edilmez. Viyollere ekimde her bir göze iki adet olacak Ģekilde 

tohum atılır. Tarlaya ekim ise 30 x 30 cm olacak Ģekilde yapılmalıdır. Ekimden sonra 

tohumların üzeri 1 cm kalınlığında toprak tabakası ile kapatılmalıdır. Ekim sonbaharda 

yapılmıĢ ise sonraki yılın nisan ayında bitki çiçek açar. 
 

2.4. Bakım ĠĢlemleri 
 

Kurak iklimlerde de yetiĢen bir bitki olduğundan su ihtiyacı fazla değildir. Fakat 

bitkinin fide döneminde, rozet yaprakları oluĢuncaya kadar düzenli olarak sulanması 

gerekmektedir. Kök hastalıklarına karĢı dikkatli olunmalıdır. Yaprak bitleri ve kırmızı 

örümcekler önemli zararlıları, yaprak leke hastalıkları ise önemli hastalıkları arasında yer 

almaktadır. Bu hastalık ve zararlılara karĢı gerekli önlemler alınarak mücadele yapılmalıdır. 
 

2.5. Peyzajda Kullanımı  
 

Çoğu türünün yabani bitki grubunda yer almasına rağmen peygamber çiçeğinden de 

değerli süs bitkisi çeĢitleri geliĢtirilmiĢtir. Park ve bahçelerde bordür oluĢturulabilir ve kaya 

bahçelerinde kullanım alanları bulunmaktadır.  
 

Peyzajda kullanılan baĢlıca türleri Ģunlardır: 
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 Centaurea cyanus 

 

Resim 2.2: Centaurea cyanus 

 Centaurea jacea 

 

Resim 2.3: Centaurea jacea 

 Centaurea montana 

 

Resim 2.4: Centaurea montana 



 

 13 

 Centaurea nervosa 

 

Resim 2.5: Centaurea nervosa 

 Centaurea scabiosa 

 

Resim 2.6: Centaurea scabiosa 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun peygamber çiçeği yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Botanik özelliklerini belirleyiniz. 
 Kök ve gövde özelliklerini tespit ediniz. 

 Dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ediniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 ÇeĢidin geliĢme özelliklerini öğreniniz. 

 Bölgenize uygun çeĢitler kullanınız. 

 Ġklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son don tarihlerini tespit ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli olmasını 

önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Su, ıĢık ve ısı isteklerini öğreniniz. 

 Toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Fide üretiniz. 

 Tohumları zamanında toplayınız. 

 Hangi yöntemle fide üreteceğinize      

  karar veriniz. 

 Tohumları fazla derin ekmeyiniz. 

 Fidelere gerekli bakımları yapınız.   

 Genellikle tüplü fide üretiniz. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Fideleri dikiniz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fide çukurlarını açınız. 

 Fideleri derin dikmeyiniz. 

 Tüplerin dağılmasını engelleyiniz. 

 Fidelerin diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Bakım yapınız.  

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.    

 Gübreleri zamanında ve dengeli kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kök, gövde, dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ettiniz mi?   

2 ÇeĢitlerin geliĢme özelliklerini öğrendiniz mi?   

3 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını tespit ettiniz mi?   

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Tohumları zamanında topladınız mı?   

6 Tüplü fide ürettiniz mi?   

7 Toprağı derin sürdünüz mü?   

8 Dikim zamanını iyi ayarladınız mı?   

9 Tüplerin dağılmasını engellediniz mi?   

10 Can suyunu verdiniz mi?   

11 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat ettiniz mi?   

12 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

13 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?   

14 Gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

15 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Peygamber çiçeği …..  .. uzayabilen, tek veya çok yıllık otsu bir bitkidir. 

 

2. Peygamber çiçeğinin tıpkı bir ……. andıran minik tohumları vardır. 

 

3. Peygamber çiçekleri ….. …….. durumda Ģiddetli kıĢ soğuklarına daha dayanıklıdır. 

 

4. Peygamber çiçekleri güneĢli ortamlarda iyi yetiĢir fakat ……. sağlıklı geliĢemez. 

 

5. Peygamber çiçekleri asitli, nötr veya baz yapılı, ……. … …. toprakları tercih eder. 

 

6. Peygamber çiçeğinin üretimi ……. yapılır. 

 

7. Peygamber çiçeğinin ekimi ……… veya doğrudan tarlaya yapılabilir. 

 

8. Peygamber çiçeklerinin …. ……… rozet yaprakları oluĢuncaya kadar düzenli olarak 

sulanması gerekmektedir. 

 

9.  Peygamber çiçeklerinde … ………….. karĢı dikkatli olmak gerekmektedir. 

 

10. Peygamber çiçeklerinin park ve bahçelerde …… ………. ve kaya bahçelerinde 

kullanım alanları bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak saz 

(arundinaria)  yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 
 Bölgenizde saz üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Sazın bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Sazın üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Sazın bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SAZ (ARUNDĠNARĠA) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

3.1. Botanik Özellikleri 
 

Saz bitkileri sıcak iklim bitkileridir. Genellikle 150–300 cm arasında boylanmaktadır. 

Yaprakları uzun ve sivri uçlu olmakla birlikte boy ve renk açısından türlere göre farklılıklar 

bulunmaktadır. Ġklimi uygun olan alanlarda süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Saz 

kamıĢlarının ortası boĢtur, gövdeleri odunsu yapıda ve boğumludur. Boğum noktaları dolu ve 

bölmelidir.  

 

Resim 3.1: Saz bitkisinin genel görünümü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Toprak altında kökleri büyük bir ĢiĢkinlik meydana getirir. Bu ĢiĢkinliklerden her sene 

yeni kamıĢlar geliĢir. Çiçek görülmeye baĢlandığında sazların kuruma dönemi yaklaĢmıĢ 

demektir. 
 

3.2. Ekolojik Ġstekleri 
 

3.2.1. Ġklim Ġsteği 
 

Saz bitkileri genellikle soğuğa ve dona dayanıklı bitkilerdir. -25 °C’lere kadar 

dayanabilen türleri bulunmaktadır. Bazı türleri rüzgârlı bölgeleri sevmez. Nemli ortamları 

seven bitkilerdir. 
 

3.2.2. Toprak Ġsteği 
 

YetiĢebilmeleri için özel bir toprak türü istemez. Fakat türlere göre değiĢmekle 

beraber taze, geçirgen, asidik yapılı ve nemli toprakları tercih eder. 
 

3.3. YetiĢtirme Tekniği 
 

Saz bitkileri dip sürgünleri yoluyla üretilmektedir. Bitkinin dip kısmından yeni çıkmıĢ 

sürgünler topraktan sökülerek ayrı bir alana dikilmelidir. 
 

Fakat yetiĢtiriciliğe tohum ekimi ile baĢlanır. Bu bitkilerin tohumları yaklaĢık bir hafta 

katlamaya tabi tutulur ve daha sonra dezenfekte edilmiĢ alana ekilir. Ekimden 2–4 hafta 

sonra tohumlar çimlenir. Ekimi yapılan bir bitkinin tam geliĢimi birkaç sene sürebilir.  
 

3.4. Bakım ĠĢlemleri 
 

Özel bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Sulama sürekli fakat azar azar olacak Ģekilde 

yapılmalıdır. Sulama yapılırken toprağın çamur olmayacak Ģekilde sulanmasına dikkat 

edilmelidir. Toprak altı zararlılarına karĢı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca bu bitkilere zarar 

veren bazı fare türleri ile mücadele edilmelidir.   
 

3.5. Peyzajda Kullanımı  
 

Saz bitkilerinin iç mekân bitkisi, çit bitkisi ve çalı olarak kullanımları olduğu gibi kaya 

bahçelerinde de kullanım alanları bulunmaktadır.  
 

Peyzajda kullanılan önemli türleri Ģunlardır: 
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 Arundinaria angustifolia 

 

Resim 3.2: Arundinaria angustifolia 

 Arundinaria auricoma 

 

Resim 3.3: Arundinaria auricoma 

 Arundinaria gigantea 

 

Resim 3.4: Arundinaria gigantea 
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 Arundinaria murielae 

 

Resim 3.5: Arundinaria murielae 

 Arundinaria nitida 

 

Resim 3.6: Arundinaria nitida 

 Arundinaria pumila 

 

Resim 3.7: Arundinaria pumila 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun saz yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Botanik özelliklerini belirleyiniz. 

 Kök ve gövde özelliklerini tespit ediniz. 

 Dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit 

ediniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 ÇeĢidin geliĢme özelliklerini öğreniniz. 

 Bölgenize uygun çeĢitler kullanınız. 

 Ġklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son don tarihlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli 

olmasını önleyiniz. 

 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını 

tespit ediniz. 

 Su, ıĢık ve ısı isteklerini öğreniniz. 

 Toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Fide üretiniz. 

 Tohumları zamanında toplayınız. 

 Tohumları fazla derin ekmeyiniz. 

 Fidelere gerekli bakımları yapınız.   

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden 

temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Fideleri dikiniz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fide çukurlarını açınız. 

 Fideleri derin dikmeyiniz. 

 Fidelerin diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Bakım yapınız.  

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamayı sık sık ve azar azar yapınız.   

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde 

yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.    

 Gübreleri zamanında ve dengeli 

kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kök, gövde, dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ettiniz mi?   

2 ÇeĢitlerin geliĢme özelliklerini öğrendiniz mi?   

3 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını tespit ettiniz mi?   

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Tohumları zamanında topladınız mı?   

6 Toprağı derin sürdünüz mü?   

7 Dikim zamanını iyi ayarladınız mı?   

8 Can suyunu verdiniz mi?   

9 Sulamayı sık sık ve azar azar yaptınız mı?   

10 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

11 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?   

12 Gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

13 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Saz bitkileri …………..... iklim bitkileridir. 

 

2. Saz bitkilerinin kökleri toprak altında büyük bir …………….… meydana getirir. 

 

3. Saz bitkileri genellikle …………….… .. …………..…. dayanıklı bitkilerdir. 

 

4. Saz bitkileri ……………….... ortamları seven bitkilerdir. 

 

5. Saz bitkileri taze geçirgen, …………..… yapılı ve nemli toprakları tercih eder. 

 

6. Saz bitkileri ……………….… …….……. yoluyla üretilmektedir. 

 

7. Saz bitkilerinin yetiĢtiriciliğine ………………... ……………….... ile baĢlanır. 

 

8. Saz bitkilerinde sulama ………. fakat azar azar olacak Ģekilde yapılmalıdır. 

 

9. Saz bitkilerinde sulama yapılırken toprağın ….. olmayacak Ģekilde sulanmasına dikkat  

edilmelidir. 

 

10. Saz bitkilerinin …………... ………….... ……….…., çit bitkisi, tek baĢına çalı olarak 

ve kaya bahçelerinde kullanım imkânları bulunmaktadır. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak ayı pençesi 

(acanthus)   yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 
 Bölgenizde ayı pençesi üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Ayı pençesinin bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Ayı pençesinin üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Ayı pençesinin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. AYI PENÇESĠ (ACANTHUS) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

4.1. Botanik Özellikleri 
 

Yaprakları yeĢil renkli, otsu bir bitkidir. Yaprakları damarlı ve uzundur. Kenarlarında 

ise dikenleri vardır. Yapraklar sonbaharda sararıp bronz renge dönüĢür. Çiçekler tek katlı, 

beyaz ve pembe damarlıdır. Yeni sürgünler ortadan çıkar, dikine geliĢir. Açık renkli ve 

dikenlidir. Çiçekler yaz baĢından sonbahar baĢına kadar açmaya devam eder.  
 

4.2. Ekolojik Ġstekleri 
 

4.2.1. Ġklim Ġsteği 
 

Ayı pençesi bitkisi, bol güneĢli ve açık ortamları sever. GeliĢimi için 15–18 ºC 

sıcaklık ve  % 70–80 oranında nem yeterlidir. Çok güneĢ almayan yerlerde yetiĢtiriciliği 

yapılabilir. 
 

4.2.2. Toprak Ġsteği 
 

Organik maddece zengin, derin topraklarda iyi geliĢir. KıĢın soğuk olmayan ve ıslak 

kalmayan, organik madde yönünden zengin topraklarda geliĢimi çok iyi olmaktadır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.3. YetiĢtirme Tekniği 
 

Ġlkbahar sonlarında bahçe toprağına doğrudan 60 cm'lik aralıklarla ekilen tohumlar ile 

üretilir. Daha sonra oluĢan köklerden bölünüp sonbahar ortası ile ilkbahar baĢı arasındaki 

dönemde yine 60 cm aralıklarla bahçe toprağına gömülüp çoğaltılabilir.  
 

Ayrıca ayı pençesi bitkisi kendi döktüğü tohumlarla da çoğalabilir.  
 

Diğer üretim yöntemlerinden biri de gözlü yaprak çeliklerinin sıcak yastıklarda 

köklendirilmesi yöntemidir.  
 

4.4. Bakım ĠĢlemleri 
 

Ayı pençesi bitkilerine kıĢ döneminde az su verilmeli, saksılarda yetiĢtiricilik 

yapılıyorsa yaz döneminde saksı toprakları fazla nemli tutulmamalıdır.  
 

Önemli hastalıkları, aĢırı nemden kaynaklanan kök çürümeleri ile yaprak 

kıvırcıklığıdır. Kırmızı örümcekler ile beyazsinekler bu bitkinin önemli zararlıları arasında 

yer almaktadır.  
 

4.5. Peyzajda Kullanımı  
 

Genel görünüĢüyle, yaprak ve çiçekleriyle çok hoĢ bir bitki olan ayı pençesi, kaya 

bahçelerinde, bahçelerde özellikle bordürler ve yaya yollarında kullanılabilir. Ayrıca yer 

örtücü olarak kullanım alanı bulunmaktadır.  
 

Peyzajda kullanılan önemli türler Ģunlardır: 
 

 Acanthus spinosa 

 

Resim 4.1: Acanthus spinosa 



 

 26 

 Acanthus balcanicus 

 

Resim 4.2: Acanthus balcanicus 

 Acanthus dioscoridis 

 

Resim 4.3: Acanthus dioscoridis 

 Acanthus hungaricus 

 

Resim 4.4: Acanthus hungaricus 
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 Acanthus longifolius 

 

Resim 4.5: Acanthus longifolius 

 Acanthus mollis 

 

Resim 4.6: Acanthus mollis 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun ayı pençesi yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Botanik özelliklerini belirleyiniz. 
 Kök ve gövde özelliklerini tespit ediniz. 

 Dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ediniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 ÇeĢidin geliĢme özelliklerini öğreniniz. 

 Bölgenize uygun çeĢitler kullanınız. 

 Ġklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son don tarihlerini tespit ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli olmasını 

önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Su, ıĢık ve ısı isteklerini öğreniniz. 

 Toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Fide üretiniz. 

 Tohumları zamanında toplayınız. 

 Tohumları fazla derin ekmeyiniz. 

 Fidelere gerekli bakımları yapınız.   

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Fideleri dikiniz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fide çukurlarını açınız. 

 Fideleri derin dikmeyiniz. 

 Pençelerin zarar görmesini engelleyiniz. 

 Fidelerin diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Bakım yapınız.  

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.    

 Gübreleri zamanında ve dengeli kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kök, gövde, dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ettiniz mi?   

2 ÇeĢitlerin geliĢme özelliklerini öğrendiniz mi?   

3 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını tespit ettiniz mi?   

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Tohumları zamanında topladınız mı?   

6 Toprağı derin sürdünüz mü?   

7 Dikim zamanını iyi ayarladınız mı?   

8 Pençelerin zarar görmesini engelleyiniz.   

9 Can suyunu verdiniz mi?   

10 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat ettiniz mi?   

11 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

12 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?   

13 Gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

14 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ayı pençesi bitkisinin yaprakları sonbaharda sararıp ……….... renge dönüĢür. 

 

2. Ayı pençesi bitkisinin yaprakları yeĢil renkli …………. bir bitkidir. 

 

3. Ayı pençesi bitkisi, …………..… …………... ve açık ortamları sever. 

 

4. Ayı pençesi bitkisinin geliĢimi için ……….. …….. ve ……. oranında nem yeterlidir. 

 

5. Ayı pençesi bitkisi organik maddece zengin, ………....  ………….... iyi geliĢir. 

 

6. Ayı pençesi bitkisi ilkbahar sonlarında bahçe toprağına doğrudan …….. ……….. 

aralıklarla ekilen tohumlar ile üretilir. 

 

7. Ayı pençesi bitkisi gözlü yaprak çeliklerinin ……... ……….. köklendirilmesi 

yöntemiyle de üretilebilir. 

 

8. Ayı pençesi bitkisine kıĢ döneminde ……. su verilmelidir. 

 

9. Kırmızı örümcekler ile ….. …….. ayı pençesi bitkisinin önemli zararlıları arasında yer 

almaktadır. 

 

10. Ayı pençesi bitkisi, kaya bahçelerinde, bahçelerde özellikle …..…….… ve yaya 

yollarında kullanılabilir. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak karanfil otu 

(geum)  yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 
 Bölgenizde karanfil otu üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Karanfil otunun bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Karanfil otunun üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Karanfil otunun bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

5. KARANFĠL OTU (GEUM) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

5.1. Botanik Özellikleri 
 

Gülgiller ailesine ait çok yıllık, otsu bitkidir ve yaklaĢık 50 kadar türü bulunmaktadır. 

Bu bitkilerin boyu 15–25 cm arasında değiĢir. Sürekli yeĢildir ve yaprakları kenara yakın, 

derin dilimli olmayan beĢ bölmeden oluĢur. Yaprak kenarları, düzensiz testere diĢleri gibidir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 32 

 

Resim 5.1: Karanfil otu bitkisinin genel görünümü 

 

Rengi sarı, kırmızı, turuncu olan çiçekler bitki gövdesinin uç kısmında ve genellikle 

birkaç tanedir. Çiçekleri nisan-mayıs ayında açar. 
 

5.2. Ekolojik Ġstekleri 
 

5.2.1. Ġklim Ġsteği 
 

Karanfil otu bitkisi doğada orman, akarsu ve göl kenarlarında, 1200–2500 m rakımlar 

arasında yetiĢir. GeliĢiminin iyi olabilmesi için güneĢli alanları tercih eder. Çok soğuk iklim 

Ģartlarını sevmeyen bir bitkidir. Ilıman iklim Ģartlarının hâkim olduğu bölgelerde rahatlıkla 

yetiĢtirilebilir.  
 

5.2.2. Toprak Ġsteği 
 

Özel bir toprak isteği bulunmamaktadır. Fakat aĢırı nemli veya aĢırı kuru topraklar 

yetiĢtiricilik için uygun değildir. Ekimi yapılacak topraklar bitki besin elementlerince zengin 

olmalıdır. 
 

5.3. YetiĢtirme Tekniği 
 

Bu bitkinin üretimi tohumla yapılır. Tohumlar alındıktan sonra yaklaĢık 1–3 ay kadar 

soğukta katlama yapılmalıdır. Tohum ekimi için en uygun dönem ilkbahar aylarıdır. Nisan 

ayında 2.5–3 cm aralıklarla tohum ekimi yapılır. Tohum ekim yerlerinin üzerinde gölgeleme 

yapılması, bitki geliĢimi için faydalı olmaktadır. 
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Resim 5.2: Karanfil otu bitkisinin tohumu 

5.4. Bakım ĠĢlemleri 
 

Bakım isteyen bir bitkidir. Ekim sonrasında sulama ve gübreleme yapılmalı, alanda 

yetiĢen yabancı otlar temizlenmeli ve toprak iĢleme yöntemine önem verilmelidir.  
 

Yaprak leke hastalıkları, kırmızı örümcekler ve yaprak bitleri önemli hastalık ve 

zararlılarıdır. Bu hastalık ve zararlılara karĢı gerekli tedbirler alınarak mücadeleye önem 

verilmelidir.  
 

5.5. Peyzajda Kullanımı  
 

Karanfil otu kaya bahçelerinde kullanım imkânı olan bir bitki türüdür. BaĢlıca karanfil 

otu türleri Ģunlardır: 

 

 Geum rivale 

 

Resim 5.3: Geum rivale 
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 Geum urbanum 

 

Resim 5.4: Geum urbanum 

 Geum borisii 

 

Resim 5.5: Geum borisii 

 Geum chiloense 

 

Resim 5.6: Geum chiloense 
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 Geum coccineum 

 

Resim 5.7: Geum coccineum 

 Geum triflorum 

 

Resim 5.8: Geum triflorum 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun karanfil otu yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Botanik özelliklerini belirleyiniz. 
 Kök ve gövde özelliklerini tespit ediniz. 

 Dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ediniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 ÇeĢidin geliĢme özelliklerini öğreniniz. 

 Bölgenize uygun çeĢitler kullanınız. 

 Ġklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son don tarihlerini tespit ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli olmasını 

önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Su, ıĢık ve ısı isteklerini öğreniniz. 

 Toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Fide üretiniz. 

 Tohumları zamanında toplayınız. 

 Tohumları fazla derin ekmeyiniz. 

 Fidelere gerekli bakımları yapınız.   

 Genellikle tüplü fide üretiniz. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Fideleri dikiniz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Fidelerin dikim aralıklarını belirleyiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fide çukurlarını açınız. 

 Fideleri derin dikmeyiniz. 

 Tüplerin dağılmasını engelleyiniz. 

 Fidelerin diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Bakım yapınız.  

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.    

 Gübreleri zamanında ve dengeli kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kök, gövde, dal, yaprak ve çiçek özelliklerini tespit ettiniz mi?   

2 ÇeĢitlerin geliĢme özelliklerini öğrendiniz mi?   

3 
Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ ortalamalarını tespit 

ettiniz mi? 
  

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Tohumları zamanında topladınız mı?   

6 Tüplü fide ürettiniz mi?   

7 Toprağı derin sürdünüz mü?   

8 Dikim zamanını iyi ayarladınız mı?   

9 Tüplerin dağılmasını engellediniz mi?   

10 Can suyunu verdiniz mi?   

11 Sulamada kök boğazına su gelmemesine dikkat ettiniz mi?   

12 Fidelerin köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

13 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?   

14 Gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

15 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

  

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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



 

 38 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Karanfil otu bitkisinin boyu ….. … arasında değiĢir. 

 

2. Karanfil otu sürekli yeĢildir ve yaprakları kenara yakın, derin dilimli olmayan … 

…….. oluĢur. 

 

3. Karanfil otu bitkisi doğada orman, akarsu ve göl kenarlarında, ……… ….. rakımlar  

arasında yetiĢir. 

 

4. Karanfil otu geliĢiminin iyi olabilmesi için ……. alanları tercih edilir. 

 

5. AĢırı nemli veya ….. …. topraklar karanfil otu yetiĢtiriciliği için uygun değildir. 

 

6. Karanfil otu üretimi ……. yapılır. 

 

7. Nisan ayında ….. .. aralıklarla karanfil otu tohumlarının ekimi yapılır 

 

8. Karanfil otu bakım ……. bir bitkidir. 

 

9. Yaprak leke hastalıkları, ……. ………. ve yaprak bitleri önemli hastalık ve 

zararlılarıdır. 

 

10. Karanfil otu …. ………… kullanım imkânı olan bir bitki türüdür. 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Gelinciğin taç yapraklarının altında sarı bir leke bulunur. 

2. (   ) Gelincik soğuğa dayanıklı ve güneĢi seven bir bitki türüdür. 

3. (   ) Peygamber çiçekleri, rozet yapraklı durumda Ģiddetli kıĢ soğuklarına daha 

hassastır. 

4. (  ) Peygamber çiçekleri besin elementlerince fakir, çorak topraklarda da 

rahatlıkla yetiĢebilir. 

5. (   ) Saz bitkileri sıcak iklimden hoĢlanmaz. 

6. (   ) Saz bitkileri genellikle soğuğa ve dona dayanıklı bitkilerdir. 

7. (   ) Ayı pençesi bitkisi, bol güneĢli ve açık ortamları sever. 

8. (   ) Ayı pençesi organik maddece fakir, derin topraklarda iyi geliĢir.  

9. (   ) Karanfil otu çok yıllık, otsu bitkidir.  

10. (   ) Karanfil otu soğuk iklim Ģartlarını seven bir bitkidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 tek 

2 siyah bir leke 

3 güneĢi seven 

4 neme 

5 organik maddelerce 

6 tohum 

7 elle serpme 

8 çapalama 

9 mildiyö 

10 kaya bahçelerinde 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 20–60 cm 

2 fırçayı 

3 rozet yapraklı 

4 gölgede  

5 drenajı iyi olan 

6 tohumla 

7 viyollere 

8 fide döneminde 

9 kök hastalıklarına 

10 bordür oluĢturmak 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 sıcak 

2 ĢiĢkinlik 

3 soğuğa ve dona 

4 nemli 

5 asidik 

6 dip sürgünleri 

7 tohum ekimi 

8 sürekli 

9 çamur 

10 iç mekân bitkisi 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 bronz 

2 otsu 

3 bol güneĢli 

4 
15–18 ºC sıcaklık, %70–

80 nem 

5 derin topraklarda 

6 60 cm’lik 

7 sıcak yastıklarda 

8 az 

9 beyaz sinekler 

10 bordürler  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 15–25 cm 

2 beĢ bölmeden 

3 1200–2500 metre 

4 güneĢli 

5 aĢırı kuru 

6 tohumla 

7 2.5–3 cm 

8 isteyen 

9 kırmızı örümcekler 

10 kaya bahçelerinde 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 
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