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Bahçecilik
Dış Mekân Bitkileri
Raununculus Familyası
Raununculus familyasına ait bitkilerin yetiştiriciliği
konularının anlatıldığı öğrenme materyalidir.
40/ 16
Ön koşul yoktur.
Raununculus familyası bitkilerini yetiştirmek.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında raununculus
familyasına
ait
bitkilerinin
yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun anemone bitkisinin yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun aquilejia bitkisinin yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun delphinium bitkisinin yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
4. Tekniğine uygun paeonia bitkisinin yetiştiriciliğini
yapabileceksiniz.
Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera,
saksı, harç, ilaçlama pompası, silindir, tırmık, çapa, elek,
tohum katlama sandığı, budama makası, aşı makası,
mantari hastalıklara karşı ilaç, diğer hastalık ve zararlılara
karşı ilaçlar gibi malzemeler.
Donanım: Televizyon, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar.
Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar
çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız
gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin
benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını
kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Ranunculaceae
(düğün çiçeğigiller) familyası incelenecektir. Düğün çiçeğigiller familyasında yer alan
bitkilerin ortak özellikleri Kuzey yarım kürede ılıman bölgelerde yetişen çoğunlukla çok
veya tek yıllık otsu ve odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Bu takımda çiçek halkaları çok
parçalıdır. Yapraklar almaşıklı nadiren karşılıklı dizilmiştir. Yaprak ayası parçalıdır. Bu
familyada 35 tane kadar cins ve 1500 kadar tür vardır.
İşte siz bu modülü tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta
üretim için gerekli olacak bitkilerin tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda
kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Anemone yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Anemone bitkisini sınıfa getirerek özelliklerini bitki üzerinde inceleyiniz.

1. ANEMONE (ANEMON, MANİSA LALESİ)
YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bilimsel Sınıflandırma







Âlem: Plantae
Bölüm: Magnoliophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Ranunculales
Familya: Ranunculaceae
Cins: Anemone sp.

1.1. Genel Özellikleri
Pek çok ülkede yetişebilmektedir. Ülkemizde de özellikle İzmir, Aydın ve Antalya
bölgelerinde doğal olarak bulunmaktadır. Çok yıllık otsu bitkilerdir. Renkli çiçeklere
sahiptir. Çiçekleri birçok eksene göre simetriktir.

Resim 1.1: Bitkinin genel görünüşü
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Tek veya şemsiye durumlu çiçeklerde çanak yapraklar 4 – 5 adet veya daha fazla, taç
yaprak gibi renklidir. Ancak taç yaprağı yoktur. Çiçek sapı üzerinde, çiçek çanağının
aşağısında üçlü veya el parmakları şeklinde parçalı ve onu çevreleyen bir yaprak oluşumuna
sahiptir. Bunun dışında yapraklar sadece köke yakın kısımlardadır. Kök yapısı oldukça
kuvvetli, kazık veya rizom tipindedir. Meyve nuks biçiminde ve çok sayıdadır. Genellikle
kuzey yarım kürenin ılıman ve serin iklim bölgelerinde, dağınık alanlarda yaygın 60 kadar
türü bulunmaktadır. Ülkemizde doğal olarak Anemone blanda yetişmektedir.

1.2. Üretimi
Pençemsi yapıda olan soğan ya da yumrularıyla üretim yapılır. Pençenin her bir
parçasından yeni bir fide elde edilir. Pençeler eylül sonunda iyi işlenmiş yastıklara 10 cm
kadar derine dikilir. Pençelerin arası 12 – 25 cm olmalıdır. Kuru havada bir iki defa sulanır.
Çok soğuk havalarda özellikle don tehlikesi varsa dikim yapılan yerin üzeri samanla
kapatılır. Fidanlar gereğince yetişmeye başladığında aralarında ortaya çıkacak otlar
çapalanarak temizlenir. Tohumla da üretimi kolaydır. Mart ayında tohum atılır.

1.3. Ekolojik İstekleri
Anemonlar, gıdaca zengin, gübreli ve rutubetli toprakları sever. Toprak drenajı iyi
olmalıdır. Erken çiçek açan bodur çeşitler gölge ortamlardan hoşlanırlar. Japon Anemonları
ise, daha ışıklı ortam isterler. Kurak mevsimlerde bolca ve devamlı suya ihtiyaç duyarlar.
Kışın fazla soğuk şartlarda üstleri örtülmeli, yer değiştirmek gerekirse ilkbaharda
yapılmalıdır. Ancak birkaç yıl aynı yerde bırakılmalıdır. Toprağın bol gübrelenmesi ve derin
bellenmesi iyidir.

1.4. Peyzajda Kullanımı
Çiçek bordürlerinde çok kullanılır.

Resim 1.2: Bitkinin peyzajda kullanımı
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Park ve bahçelerde renk sağlamak amacıyla kullanılır. Kesme çiçek olarak da
kullanılmaktadır.

1.5. Önemli Türleri


Anemone blanda: Kır lalesi, yoğurtçuk

Ege Denizi kıyılarında, dünyanın ılıman ve sıcak bölgelerinde, Balkanlar’ da ve
Türkiye’ de özellikle Adana, Mersin, Gaziantep ve Zonguldak bölgelerinde doğal olarak
bulunur. 150–2600 metrelerdeki kayalık yamaçlarda ve taşlık yerlerde doğal olarak yetişir.
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunur.

Resim 1.3: Anemone blanda

Çok yıllık otsu ya da çalımsı bitkilerdir. Yalın kat çiçekli, çiçekleri birkaç yıllık süs
bitkidir. Kök rizomludur. Gövde üzerinde birkaç sürgün görülmektedir. Soğukta bekletme
çiçek sürgününü teşvik eder. Taç ve çanak yapraklıdır. Yaprak maydanoz şeklindedir.
Yapraklar çokça üçlü olarak bölümlere ayrılmıştır. Yaprakların gövdenin alt bölümünde
bulunanları almaşlı dizilişte, gövde üzerinde bulunanlar üçlüdür. Ercik ve yumurtalıklar çok
sayıda her bir yumurtalıkta bir tohum tomurcuğu bulunur. Anemone blanda, Anemone türleri
arasında en erken çiçek açanıdır. Çiçekleri iki eşlidir. Ortası sarı tek sıralı mavi tonlarındadır.
İlkbaharda çiçek açan en önemli soğanlı bitkilerdir. Çiçekler nisan-mayıs arası açar. Çiçek
yaprakları 5–20 parçalı taç yapraklı görünüşündedir. Meyvelidir, kuru kapalı kapçık meyvesi
vardır. Tohumda endosperm vardır. Fasulye büyüklüğünde ve tüylüdür. Soğanları kurumaya
dayanıklıdır. Yazın dinlenmeye giren soğanlarda istenen en uygun sıcaklık 20 derecedir. Bu
sıcaklık 3 hafta sürdükten sonra soğanlar 9 derecede 10 – 12 hafta kalmalıdır. Sonra çiçek
meydana gelinceye kadar sıcaklık arttırılır. % 70 nem ister. Bol güneşli iyi drene edilmiş ve
nemli toprakları sever. Soğuğa dayanıklıdır, -15°C' ye kadar sıcaklıklarda yetişebilir.
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Üretim kök çeliği ile yapılmaktadır. Bir yıl önce iyice gübrelenmiş topraklara dikilirse
daha iyi sonuç verir. Çiçek mevsimi sona erip yaprakları iyice kuruyunca soğanlar topraktan
çıkarılır. Bu dönem haziran-ağustos ayları arasına denk gelir, soğanlar temizlenir, boylarına
göre tasnif edilir. Park ve bahçe süslemelerinde tercih edilen bir bitkidir. Genellikle canlı,
güzel renkli olup, büyük gruplar oluşturmaya uygundur.


Anemone coronaria: Manisa lalesi

Ana vatanı Ege Denizi kıyılarıdır. Çok yıllık yumrulu bir bitkidir. Tek bir sürgün
üzerinde gelişir. 20 – 35 cm arasında boylanabilir. Yaprak kenarları dişli ve damarlıdır.
Yapraklar maydanozun yaprağına benzer. Tüylü kış tomurcuklarına sahiptir. Çiçekleri
kırmızı, pembe, mavi, mor renklidir. Bunun yanında sade renkliler olduğu gibi karışık
renkliler de vardır. Çiçekler 3 – 6 cm çaplı ve yalınkat ya da katmerli olabilmektedir.
Çiçekler sürgün ucunda tek olarak bulunmaktadır. Meyvesi üzümsü ya da kapsül
biçimindedir. Orta derecede neme ihtiyaç duyar. Bol ışıkta iyi gelişir. Ilıman iklimlerde iyi
yetişir. Soğuk bölgelerde koruma altına alınmalıdır. Organik maddece zengin, içinde kum ve
kil karışımı bulunan gevşek topraklarda iyi gelişir.

Resim 1.4: Anemone coronaria

Tohum ve pençemsi yapıdaki soğanları ile üretilir. Tohumla üretim yeni çeşitler elde
etmek için uygulanan bir üretim şeklidir. Tohum çimlenmesi için 15 derecedeki sıcaklık
yeterlidir. Ekim işlemi nisan ayında yapılır. Fideler 5 – 10 cm olunca tavalara şaşırtılıp
burada pençeleşmesi sağlanır. Pençeleri ile üretim ise sonbaharda yapılır. Hava şartlarına
bağlı olarak düzenli sulama yapılmalı büyüme döneminde 1 - 2 kez gübrelemek yararlı olur.
Bahçelerde kır görünümü arz eden kısımlardaki çiçek parselleri için uygundur. Uzun saplı
çiçekleri kesme çiçekçilikte de kullanılır.

1.6. Karşılaşılan Önemli Hastalık ve Zararlılar
Anemone bitkisinde genellikle yaprak leke hastalığı, sürme ve pas hastalığı, külleme
görülürken, zararlılardan da yaprak biti, yaprak galeri sineği ve yaprak nematodu karşımıza
çıkmaktadır.
6

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Bitkiyi tanıyınız.

Öneriler
 Genel özelliklerini biliniz.
 Yaprak, gövde, çiçek özelliklerini
biliniz.
 Sıcaklık isteklerini biliniz.
 Toprak isteklerini biliniz.
 Işık isteklerini biliniz.
 En çok kullanılan türlerini biliniz.

 Önemli türlerini biliniz.

 Üretimini yapınız.

 Anaç bitki temin ediniz.
 Üretim yöntemlerini biliniz.
 Üretim yöntemine karar veriniz.

 Bakımını yapınız.

 Sulama isteklerini biliniz.
 Budama yapınız.
 Torba veya saksılarını değiştiriniz.

 Peyzajda kullanım alanlarını biliniz.

 Peyzajda kullanım yerlerine dikkat
ediniz.
 Ekolojik isteklerine dikkat ediniz.
 Ekolojik isteklerine uygun yerlerde
kullanınız.
 Hastalıklarını biliniz.
 Zararlılarını biliniz.
 Mücadele yöntemlerini biliniz.
 Gerekli hâllerde müdahale ediniz.

 Hastalık ve zararlıları ile mücadele
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Manisa laleleri………………………otsu bitkilerdir.

2.

Manisa lalelerinin………….yaprakları renklidir.

3.

Ülkemizde doğal olarak ………………………yetişmektedir.

4.

Manisa lalelerinin en iyi üretim şekli ………………….ayırma yöntemi ile olmaktadır.

5.

Manisa laleleri gıdaca zengin ve…………………..toprakları sever.

6.

Manisa lalelerinin yetiştiği ortamlarda………………………………bitkimizin üstü
örtülmelidir.

7.

Kır lalesi …………….çiçekli ve …………….formunda bir bitkidir.

8.

Kır lalesinin çok çiçek sürgünü vermesi için ………………………..gerekir.

9.

Manisa lalesinin anavatanı ………………kıyılarıdır.

10.

Manisa laleleri ……………….tomurcuklarına sahiptir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı cevaplarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
,
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UYGULAMA TESTİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Anemone
bitkisini ayırarak üretimini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

Evet

Hayır

Pençemsi yapıdaki soğanların ayırma zamanını tespit ettiniz mi?
Anaçtan alınacak beden parçalarını seçtiniz mi?
Tekniğine uygun olarak üretim materyali oluşturdunuz mu?
Ayırma işlemini uygun zamanda yaptınız mı?
Köklendirme ortamını hazırladınız mı?
Köklendirme ortamında kum kullandınız mı?
Soğanları düzgün aralıklarla diktiniz mi?
Yastıklarınızda kültürel bakım işlemleri uyguladınız mı?
Köklenen soğanları soğuktan koruyabildiniz mi?
Yeni elde ettiğiniz fideleri uygun kaba diktiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı cevaplar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm cevaplarlar doğru ise bir
sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Aquilegia yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki Aquilegia bitkilerinin Resimlarını çekiniz. Yaprağının yapısını
inceleyerek resmini çizmeye çalışınız.

2. AQUİLEGİA ( HASEKİKÜPESİ )
YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bilimsel Sınıflandırma







Âlem: Plantae
Bölüm: Magnoliophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Ranunculales
Familya: Ranunculaceae
Cins: Aquilegia sp.

2.1. Genel Özellikleri
Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da yaygın olarak bulunmaktadır. Ülkemizde
Anadolu’ nun iç kesimlerinde doğal olarak yetişmektedir. Dayanıklı, otsu 2 yıllık ya da çok
yıllık bitkidir. Çiçekleri çok gösterişlidir.

Resim 2.1: Bitkinin genel görünüşü

10

Yaz başından itibaren çiçeklenir. Çanak yaprak sayısı beş tanedir ve bazen renklidir.
Beş adet taç yaprağı olup bunlar çok renklidir. Daha çok mavi rengin hâkim olduğu taç
yaprakta sarı, kırmızı ve beyaz da olabilmektedir. Yaprakları iki üç parçalıdır. Kuvvetli bir
kök sistemi vardır. Çok değerli bitkilerdir.

2.2. Üretimi
Kökten ayırma, yan sürgünlerin çoğaltılması ve tohumla olmaktadır. Tohum ekimi
ilkbaharda yapılır. Ekimden iki hafta sonra çimlenir. Tohumlar iki yıl çimlenme
yeteneklerini kaybetmeden korunabilir. Tohumlar çimlenince ve bunlar 2 – 3 yapraklı olunca
şaşırtılmalıdırlar. Tohumdan üretilen bu bitkiler ancak ikinci yıllarında çiçek açmaktadırlar.
Kök çelikleriyle üretimde zamanlama olarak nisan eylül arasında olmalıdır. Kökten ayırma
yöntemi ile üretilen fideler hemen ilk yılda çiçek açarlar. Yeni ayrılmış fideler gölge bir
ortamda tutulmalıdırlar.

2.3. Ekolojik İstekleri
Her türlü yumuşak kültür toprağında yetişmektedir. Kumlu – tınlı topraklardan çok
hoşlanır. Kireçli topraklarda yetiştirilecekse toprağa yaprak çürüntüsü ilave edilmelidir.
Güneşli ve yarı gölge ortamları sever. Yarı gölge alanlarda rahatlıkla kullanılan bir bitkidir.

2.4. Peyzajda Kullanımı
Orta bölmelerde, göbeklerde ve kenar bölgelerde rahatlıkla kullanılır. Genellikle
bahçenin her yerine dikilebilir.

Resim 2.2: Bitkinin peyzajda kullanımı
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Çiçek bordürlerinde çok kullanılır. Park ve bahçelerde renk sağlamak amacıyla
kullanılır. Kesme çiçek olarak da kullanılmaktadır.

2.5. Önemli Türleri


Aquilegia coerula

Kuzey Amerika’da dağlık bölgelerde doğal olarak yetişmektedir. 2000 – 5000 m
yükseklikte rahatlıkla yetişir. Çok yıllık otsu bitkilerdir. Güçlü kök sistemleri vardır.
Aquilegia 40 – 80 cm boylanabilmektedir. Çiçeklerin çanak yaprakları beyazdır. Mahmuz
şeklini almış olan taç yapraklar mavidir. Pembe renkli olan çeşitlerde bulunmaktadır.
Çiçekler mayıs – haziran arasında açmaktadır. Yaprakları parçalı, üst yüzü yeşil, alt yüzü
grimsi yeşildir. Her türlü, yumuşak yapıda kültür toprağında kolayca yetişebilir. Fakat daha
çok tınlı-kumlu toprakları sever.

Resim 2.3: Aquilegia coerula

Kökten ayırma, yan sürgünler ve tohumla üretilebilirler. Tohum ekimi, ilkbaharda
yastıklara yapılır. Ekimden 2 hafta sonra çimlenirler. Fakat tohumlar olgunlaşınca hemen
ekildiklerinde, çimlenme ertesi yıl ilkbaharda olur. Tohumla üretimde kültür formlarında
açılım görülür. Tohumlar 2 yıl süre ile çimlenme güçlerini korur. Genç fideler sıcak ve
kumlu toprakları sever.
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Aquilegia canadensis
Doğu ve kuzey Amerika’ da bulunur. 30 – 60 cm boylanır.

Resim 2.4: Aquilegia canadensis

Çiçekleri kırmızı, sarı renklidir. Çiçek mahmuzları taç yapraklarından daha uzundur.
Çiçeklerini mayıs - haziran arasında görmek mümkündür.


Aquilegia chrysantha

Güney batı Amerika’ da doğal olarak bulunur. Bitki 80 cm boylanabilir. Çiçekleri sarı
renkli olup haziran - temmuz aylarında açar. Güzel çiçekleri vardır. Yaprağın üst yüzü açık
yeşil, alt yüzü grimsi yeşildir.

Resim 2.5: Aquilegia chrysantha
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Işıklı ve gölge yerlerde kuru – taze ve hafif, kumlu topraklarda yetişir. Kökleri
yumruludur.


Aquilegia x hybrida ( Haseki küpesi )

Çok yıllık bir bitkidir. 30 – 60 cm boylanır. Yapraklar derin loplu, koyu yeşil ve
bileşik yaprak formundadır. Çiçekler bileşik salkım, çanak ve taç yapraklar beşer adet aynı
ya da farklı renkte olabilmektedir.

Resim 2.6: Aquilegia x hybrida

Taç yaprakların arkasında uzunca mahmuz bulunur. İlkbahar yaz aylarında
çiçeklenirler. Tohum veya ayırma ile üretilirler. Tohumlar ilkbaharda seralarda ekilir.
Ayırma işlemi ise, erken ilkbaharda ya da çiçeklenmenin ardından yapılır. Keskin bir bıçakla
kökleri ile birlikte ayrılan parçalar yeni yerlerine dikilir. Yarı gölge ortamlardan hoşlanırlar.
Killi ıslak topraklardan hoşlanırlar. Şiddetli soğuklardan zarar görürler.

2.6. Karşılaşılan Önemli Hastalık ve Zararlılar
Botrytis cinera, Septoria obesa, Rizoctania, Verticillum, Pythium mantari hastalıkları
ile mücadele edilir. Bitki zararlılarından da yaprak galeri sineği problem yaratmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bitkiyi tanıyınız.

 Genel özelliklerini biliniz.
 Yaprak, gövde, çiçek özelliklerini
biliniz.
 Sıcaklık isteklerini biliniz.
 Toprak isteklerini biliniz.
 Işık isteklerini biliniz.
 En çok kullanılan türlerini biliniz.

 Önemli türlerini biliniz.

 Üretimini yapınız.









 Bakımını yapınız.
 Peyzajda kullanım alanlarını biliniz.



 Hastalık ve zararlıları ile mücadele
ediniz.






15

Anaç bitki temin ediniz.
Üretim yöntemlerini biliniz.
Üretim yöntemine karar veriniz.
Sulama isteklerini biliniz.
Budama yapınız.
Torba veya saksılarını değiştiriniz.
Peyzajda kullanım yerlerine dikkat
ediniz.
Ekolojik isteklerine dikkat ediniz.
Ekolojik isteklerine uygun yerlerde
kullanınız.
Hastalıklarını biliniz.
Zararlılarını biliniz.
Mücadele yöntemlerini biliniz.
Gerekli hâllerde müdahale ediniz.

ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Aquilegia ……………….yıllık otsu bitkidir.

2.

Aquilegia bitkisinin çanak yaprak sayısı………….tanedir ve bazen renklidir.

3.

Aquilegia bitkisinin ……… adet taç yaprağı olup bunlar çok renklidir.

4.

Aquilegia bitkisinin taç yaprakları genellikle …………renklidir.

5.

Aquilegia bitkisinin…………………………iki üç parçalıdır.

6.

Aquilegia bitkisinin
korunabilir.

7.

Aquilegia bitkisi kireçli topraklarda yetiştirilecekse toprağa ……………………. ilave
edilmelidir.

8.

Aquilegia coerula çiçekleri …………………………….arasında açmaktadır.

9.

Aquilegia coerula’ nın yaprakları …………….., üst yüzü yeşildir.

10.

Aquilegia chrysantha’ nın bitkisinin çiçekleri ……….renkli olup haziran aylarında
açar.

tohumları………yıl çimlenme yeteneklerini kaybetmeden

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı cevaplarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMA TESTİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Aquilegia
bitkisini kök çeliği ile üretiniz. Uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

Evet

Hayır

2. Çelik alınacak beden parçalarını seçtiniz mi?
3. Tekniğine uygun olarak çelikleri aldınız mı?
4. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?
5. Köklendirme ortamına düzgünce yerleştirdiniz mi?
6. Çeliklerinize kültürel bakım işlemleri uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı cevaplar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm cevaplar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Delphinium yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki Delphinium bitkilerinin resimlerini çekiniz. Yaprağının yapısını
inceleyerek resmini çizmeye çalışınız.

3. DELPHİNİUM (HAZERAN SÜVARİ
MAHMUZU) YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bilimsel Sınıflandırma







Âlem: Plantae
Bölüm: Magnoliophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Ranunculales
Familya: Ranunculaceae
Cins: Delphinium sp.

3.1. Genel Özellikleri
Ülkemizde 22 kadar türü yetişen, yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitkilerdir. Çoğu
yüksek boylu, dikine büyürler. Ilıman bölgelerde rahatlıkla yetişmektedir. Özellikle hava
sıcak ve toprak nemli ise çok yıllık türler zorlanır.

Resim 3.1: Bitkinin genel görünüşü
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Buna karşın yıllık olanlar daha kolay yetişebilir. Çiçekleri salkım veya başak dizilişli,
sürgün uç veya yanlarında bulunur. Mahmuzları vardır. Çiçekleri arka tarafında oluşan bu
mahmuzların çeşitli tür ve formlarında uzunlukları değişiktir. Çiçek rengi mavi, sarı, kırmızı
ve beyaz olabilir. Yaprakları, daha çok dip kısımlarda, üçlü veya el parmakları şeklinde loplu
ve parçalıdır. Çok yıllıklar 120 – 180 cm boylanırken tek yıllık olanlar 90 – 120 cm
boylanabilmektedirler. Sivri tepeleri ve vurgulayıcı yapıları ile dikkat çekicidirler.

3.2. Üretimi
Üretimi kökten ayırma ve tohumla olur. Ancak tohumla üretimde açılım söz konusu
olabilir. Ekim seralarda marttan mayısa kadar ya da temmuz – ağustosta yapılır. Yıllık ve
çok yıllık türlerin birçoğu ve iki yıllıklar, açık alanda ekilebilirler. Çünkü fidanlar serin bir
gelişme mevsimi isterler. Çelikle de üretim söz konusudur. Çelikler erken ilkbaharda veya
sera şartlarında küçük yan sürgünlerden sağlanır. Bunlar üretim yastıklarında 10 – 15
derecede bekletilir, köklendirilir.

3.3. Ekolojik İstekleri
Hazeran bitkilerinin iyi havalanmaya gereksinimleri vardır. Bol güneşli ortamlardan
hoşlanır. Her türlü toprakta rahatlıkla yetişmektedir. Rutubetli olmayan derin yapılı
toprakları severler. Eylül kasım ayları arasında dikimi yapılır. Dikim öncesi dikim çukuruna
az miktarda kireç eklenmesi önerilir. Hazeranlar, çiçek açma devresinden sonra 30 cm
yukarıdan kesilip bolca sulandıklarında ve özenli bir şekilde bakıldığında bir sezonda iki
defa çiçek açabilmektedir.

3.4. Peyzajda Kullanımı
Park ve bahçelerde kullanılır. Bordür ve gruplar oluşturulur.

Resim 3.2: Bitkinin peyzajda kullanımı

Kaya bahçelerinde kullanılır. Kesme çiçekçilik açısından da elverişlidir.
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3.5. Önemli Türleri


Delphinium consolida: Tarla süvari mahmuzu

Avrupa ve Anadolu' da rahatlıkla yetişebilmektedir. Uzun sapın üzerinde açan çok
sayıdaki çiçekleri vardır. Boy 60 – 90 cm' dir. Gövde otsudur. Dallanma göstermez ve tek
sürgünleri ile dikkat çeker. İnce kabukludur. Küçük parlak yeşil yaprakları vardır. Çiçeklerin
ana rengi olan mavi ve mor renklerin yanı sıra pembe ve beyazı da vardır. Çok değişik
renklere sahiptirler. Katmerli ya da yalınkat olabilir. Çiçekler mayıs-temmuzda açarlar.
Tohum ekimi mart ayında açıkta atılabilir.

Resim 3.3: Delphinium consolida

Sıcağı ve güneşli yerleri severler. Derin kireçli ve killi besin maddelerince zengin
topraklarda yetişirler. Tohumlar 3–4 yıl saklanabilir. 500-600 kadarı 1 gr' dır. 14 günde
çimlenir. Tohumla üretim ekim-kasım aylarında yastıklara ya da bitkinin bahçedeki yerlerine
ekilirler. Kısacası soğuk mevsimlerde kasalara ekilebileceği gibi sıcak mevsimlerde açığa
doğrudan yerlerine de ekilebilir. Çimlenme sırasında ortamın sıcaklığı 15 dereceden yukarı
çıkarsa çimlenmenin duracağı unutulmamalıdır. Ekilen tohumların üzerine kapak mutlaka
atılmalıdır. Bu bitki pek şaşırtmaya gelmez. O yüzden doğrudan yerlerine dikmek en
mantıklısıdır. Bu arada çelikle üretimi de mümkün olduğu gibi ayırma yoluyla da üretimi
yapılabilir. Yetiştirilmesi ve bakımı kolaydır. Tek yıllık bodur Delphiniumlar çiçek
parterlerinde kullanılırlar. Kesme çiçek olarak da vazolarda kullanılırlar.
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Delphiniuım elatum: Hazeran

Alp, Pirene dağlarında yaşar. Çoğu yüksek boylu, dikine büyüyen iki yıllık ve çok
yıllık bir bitkidir. Dallanma göstermez ve tek sürgünleri ile dikkat çeker. İnce kabukludur.
Sarmal dizilmiş veya ışınsal olarak derin parçalanmıştır. Bitkinin tomurcuğu yunus balığına
benzer. 60 – 90 cm mavi renkte çiçekleri vardır. Çiçek açma zamanı mayıs-temmuzdur.

Resim 3.4: Delphinium elatum

Tohumlarının 500 – 600 kadarı 1 gr ağırlığındadır. 3 – 4 yıl saklanabilir. 14 günde
çimlenir. Bunlar üretme yastıklarında 10–15 derecede bekletilir. Rutubeti olmayan yerlerde
yetişir. Üretimi ilkbahar veya sonbahar aylarında tohumla yapılır. Çelikle üretimi de
mümkündür. Çelik alınımları ocak sonu, mart başlangıcına kadar olan devrelerde yapılabilir.
Çeliklerin dikimi doğrudan doğruya kumlu topraklara olur. Köklendirme için ortamın gölge
ister. Kesme çiçek olarak vazolarda ve çiçek parteri oluşturulmasında kullanılır.

3.6. Karşılaşılan Önemli Hastalık ve Zararlılar
Külleme, karaleke, kök boğazı çürüklüğü ve yaprak leke en fazla görülen
hastalıklardır. Zararlılardan ise en çok yaprak biti görülmektedir. Ayrıca kırmızı örümcek,
meyve iç kurdu, salyangoz ve sümüklü böcek zarar oluşturmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bitkiyi tanıyınız.

 Genel özelliklerini biliniz.
 Yaprak, gövde, çiçek özelliklerini
biliniz.
 Sıcaklık isteklerini biliniz.
 Toprak isteklerini biliniz.
 Işık isteklerini biliniz.
 En çok kullanılan türlerini biliniz.
 Anaç bitki temin ediniz.
 Üretim yöntemlerini biliniz.
 Üretim yöntemine karar veriniz.
 Sulama isteklerini biliniz.
 Budama yapınız.
 Torba veya saksılarını değiştiriniz.
 Peyzajda kullanım yerlerine dikkat
ediniz.
 Ekolojik isteklerine dikkat ediniz.
 Ekolojik isteklerine uygun yerlerde
kullanınız.
 Hastalıklarını biliniz.
 Zararlılarını biliniz.
 Mücadele yöntemlerini biliniz.
 Gerekli hâllerde müdahale ediniz.

 Önemli türlerini biliniz.

 Üretimini yapınız.
 Bakımını yapınız.
 Peyzajda kullanım alanlarını biliniz.

 Hastalık ve zararlıları ile mücadele
ediniz.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Delphinium bitkisi……………boylu,…………….büyüyen çok yıllık bitkilerdir.

2.

Delphinium bitkisinin………………..salkım veya başak dizilişli, sürgün uç veya
yanlarında bulunur.

3.

Delphinium bitkisinin çiçeklerinde…………………vardır.

4.

Delphinium bitkisinin ……………………daha çok dip kısımlardadır.

5.

Delphinium bitkisinin yaprakları…………veya el parmakları şeklinde…………ve
parçalıdır.

6.

Delphinium bitkisinin…………………..üretimde açılım söz konusu olabilir.

7.

Delphinium bitkisi……………….toprakta rahatlıkla yetişmektedir.

8.

Hazeranlar, çiçek açma devresinden sonra……….cm yukarıdan kesilip bolca
sulandıklarında bir sezonda ………….defa çiçek açabilmektedir.

9.

Tarla süvari mahmuzu bitkisinin en önemli özelliği…………….sapın üzerinde açan
………… sayıdaki çiçekleridir.

10.

Hazeran bitkisi ………………..yüksek boylu, dikine büyüyen …………… bitkilerdir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı cevaplarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMA TESTİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Delphinium
bitkisini tohumla üretiniz. Uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendirini
Değerlendirme Ölçütleri
Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

Evet

Hayır

Tohumları toplayabildiniz mi?
Tohum ekim yerini hazırladınız mı?
Uygun aylarında tohumu attınız mı?
Attığınız tohumların üzerine kapak attınız mı?
Çimlendirme ortamınızın sıcaklığını uygun derecede tuttunuz
mu?
Şaşırtma yaparken dikkatli oldunuz mu?
Fidelerinizi gölge bir yerde tuttunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı cevaplar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm cevaplar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4

Paeonia yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki Paeonia bitkilerinin Resimlarını çekiniz. Yaprağının yapısını inceleyerek
resmini çizmeye çalışınız.

4. PAEONİA ( ŞAKAYIK ) YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bilimsel Sınıflandırma







Âlem: Plantae
Bölüm: Magnoliophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Ranunculales
Familya: Ranunculaceae
Cins: Paeonia sp.

4.1. Genel Özellikleri
Çok yıllık, gövdesi otsu veya odunsu olup yazın yeşil çalı formundadır. Yapraklar
bileşik tüysü yaprak görünümünde ve yapraklar 15 - 25 cm uzunluğundadır.

Resim 4.1: Bitkinin genel görünüşü
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Yaprakçıklar yumurta biçiminde ve saplıdır. Doğal formdakilerin çiçekleri yalınkat,
kültür formlarınki katmerlidir. Çiçekler mayıs haziran arasında çiçeklenir. Çiçek rengi
pembe, beyaz, kırmızı olabilir.

4.2. Üretimi
Tohum ve kalem aşı ile üretilmektedir. Tohumla üretim yalınkat çeşitlerde kullanılır.
Ancak tohumla üretimde bitkinin gelişimi yavaştır ve beş yıl sonra çiçek açarlar. Tohumlar
olgunlaştıktan sonra toplanır ve ertesi ilkbahara kadar katlamaya bırakılmalıdır. İlkbaharda
soğuk yastıklara ekilir. Diğer bir yöntem ise toplanan tohumlar hemen soğuk yastıklara veya
saksılara ekilirler. Tohumlar eğer birkaç yıllık ise ekimden önce birkaç gün suda bekletilerek
sert kabukları yumuşatılır. Ekimden sonra ilk yıl kök görülür, ikinci yıl sürgün gelişimi
görülür.
Aşı ile de üretim yapılmaktadır. Aşı ile üretim hibrit çeşitlerde kullanılır. Aşılar
ağustos ekim veya aralık- mart arasında yapılmaktadır. Aşı yöntemi olarak kakma aşı
uygulanır.
Otsu türlerde nisanda ya da ekimde kök parçaları ile üretim yapılabilir. Fidanlar 90 cm
ara ile 5 – 7,5 cm derinlikte yerleştirilir.

4.3. Ekolojik İstekleri
Sıcak ve ılıman iklimden hoşlanır. Güneşli yerleri sever. Derin bitki besin
maddelerince zengin, kireçli topraklarda iyi yetişir. Kurak ve rutubetli topraklarda yetişir.
Her iki yılda bir iyi yanmış ahır gübresi ile şubat aylarında gübrelenmiştir.

4.4. Peyzajda Kullanımı
Güzel çiçekli süs bitkilerindendir. Park ve bahçelerde güzel çiçekleri ile ortamın
havasını değiştirir.

Resim 4.2: Bitkinin peyzajda kullanımı
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Kesme çiçek olarak da kullanılır. Zehirlidir.

4.5. Önemli Türleri


Paeonia lactiflora ( Bahçe şakayık çiçeği )

Anavatanı Çin, Japonya ve Sibirya’ dır. Çok geniş bir alanda rastlanan bir türdür. Gür
çiçek açmaktadır. Zarif çiçekleri beyaz ve kırmızı renkleri ile değer kazanmıştır. Çiçekleri
iri, basit, sık ve yarı sık dallı, katmerlidir. Çiçek taşıyan gövdeler tüylü, iyi yapraklanmış
olup, yükseklikleri bir metreyi bulmaktadır.

Resim 4.3: Paeonia lactiflora

Mayıs ayında çiçek açar. Bazı türlerin çiçeklerinde hafif güzel bir koku vardır. En
önemli türlerinin çiçekleri beyaz, kırmızı damarlı, iri çiçekli olabildiği gibi beyaz, sarımsıpembe nüanslı da olabilmektedir.


Paeonia officinalis ( Adi şakayık , Bahçe şakayıkı )

Ìsviçre, İtalya’ dan gelmiştir. Uzunluğu 60–80 cm’ ye kadar boylanabilir. Yumru
köklü, kümeler hâlinde gelişen, çalımsı, otsu bir bitkidir. Mayıs – haziran aylarında
çiçeklenir. Çiçek rengi kırmızı, koyu kırmızıdır. Yaprakları tüylü, 1–2,5 cm genişliğinde,
derin yırtmaçlı ve yeşil renklidir. P. albiflora’ dan 14 gün evveli açar, daha fazla kırmızı
renklidir. Çiçek bahçelerimizde rastlanır.
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Resim 4.4: Paeonia officinalis

Tohumla ve yumru kökleri ile üretilir. Yumru kökler sonbaharda sökülerek küçük
parçalara ayrılır. Daha sonra yerlerine dikilir. Aydınlık yarı gölge yerlerde ve ılıman
iklimlerde yetişir. Organik maddece zengin, drenajı iyi, bol yaprak çürüğü içeren, kalkersiz
toprakları tercih eder. Az fakat düzenli sulanmalıdır. Yer değiştirmeye karşı duyarlıdır.
Çiçek parterlerinde gruplar hâlinde, bordürlerde, karışık düzenlenmiş çiçek alanlarında
rahatlıkla kullanılır. Ağaçların altlarında ve yol kenarlarında rahatlıkla dikilebilir.


Paeonia peregrina ( Yabani şakayık çiçeği )

Yok olma tehdidi altındadır. Balkan yarımadasından gelişmiştir. Ülkemizde 1000
metre deniz yüksekliğine kadar geniş yayılmıştır.

Resim 4.5: Paeonia peregrina

Gövdesi dik, çıplak, boyuna çizgili, 60 cm yüksekliğindedir. Eliptik dilimli, yeşil, arka
tarafları daha aydın yapraklıdır. Çiçekleri pek kırmızı, basit, 5 – 6 cm genişliğindedir.
Genelde çanak yaprakları 5 tanedir ve birbirlerine benzemezler. Ovalarda, çalılıklarda, orta,
güçlü ve taze topraklarda gelişir. Çok zariftir ve aynı zamanda yok edilen bitkidir. Mayıs ayı
başında çiçeklenir.
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Paeonia tenuifolia ( Dar yapraklı şakayık çiçeği )

Yok olma tehdidi altında olan bir türdür. Kırım, Ukrayna, Balkan yarımadası ve
Anadolu’da gelişmiştir.
Gövdesi dik, koyu örtülü, boyuna çizgili, dallanmamıştır. Uzunluğu 30 – 50 cm olup,
kökten fışkıran sürgünleri vardır. Yaprakların bölümleri çok ince 2 – 5 mm genişliğindedir.
Çiçekleri büyük olmayıp 3 – 5 cm genişliğindedir. Genelde koyu kırmızı renktedir. Sık
dalları vardır. Otlu ve kuru yerlerde, daha az seyrek çalılıklarda ve balçıklarda yetişir.

Resim 4.: Paeonia tenuifolia

Bazı yerlerde bağımsız eş topluluk oluşturur veya diğer üstünlük gösteren eş
toplulukların terkibi altında yetişir. Mayıs ayında çiçek açar.


Paeonia mascula (Su veya orman perisi şakayık çiçeği, gül rengi şakayık
çiçeği)

Yok olma tehdidi altındadır. Yaprakları kül rengi, balmumu yapıştırıcı ile örtülü, hayli
geniş, ters yumurta şekli bölümleri olan bitkidir. Çiçekleri basit, ahududu kırmızısı veya gül
rengindedir. Coğrafi olarak Güney ve Güney Doğu Avrupa, Balkan Yarımadası, Kafkaslar'
da ve Güneybatı Asya'da yer almaktadır. 500 – 1000 m deniz yüksekliğindeki alanlarda
yaşama olanağı bulmaktadır.
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Resim 4.7: Paeonia mascula

Kesilmiş ormanlarda, çalılıklarda, gölgeli, iyi gelişmiş, taze, ılıman iklimli ve nemli
topraklarda, orman eş topluluklarında, hâkim olan meşe, kayın ve basit gürgen orman
kuşaklarında yetişmektedir. Tek başına veya küçük gruplar hâlinde yetişmektedir. Mayıs –
haziran ayında çiçek açar.


Paeonia arborea ( Odunsu şakayık çiçeği )

Yarı çalı formundadır. Yüksekliği ise 1 – 1,5 metre arasında değişmektedir. Yaprak
rengi donuk yeşilimsi mavidir. Çiçekleri sık dallı, katmerli veya basit olup güzel kokuludur.

Resim 4.8: Paeonia arborea

4.6. Önemli Hastalık ve Zararlılar
İyi havadar yere dikilmezse mantar hastalıklarına çabuk yakalanır. Botrytis, kök
çürüklüğü, antraknoza karşı dikkatli olunmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Bitkiyi tanıyınız.

Öneriler
 Genel özelliklerini biliniz.
 Yaprak, gövde, çiçek özelliklerini
biliniz.
 Sıcaklık isteklerini biliniz.
 Toprak isteklerini biliniz.
 Işık isteklerini biliniz.
 En çok kullanılan türlerini biliniz.
 Anaç bitki temin ediniz.
 Üretim yöntemlerini biliniz.
 Üretim yöntemine karar veriniz.
 Sulama isteklerini biliniz.
 Budama yapınız.
 Torba veya saksılarını değiştiriniz.
 Peyzajda kullanım yerlerine dikkat
ediniz.
 Ekolojik isteklerine dikkat ediniz.
 Ekolojik isteklerine uygun yerlerde
kullanınız.
 Hastalıklarını biliniz.
 Zararlılarını biliniz.
 Mücadele yöntemlerini biliniz.
 Gerekli hâllerde müdahale ediniz.

 Önemli türlerini biliniz.

 Üretimini yapınız.
 Bakımını yapınız.
 Peyzajda kullanım alanlarını biliniz.

 Hastalık ve zararlıları ile mücadele
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI
1.

Paeonia bitkisi………………………..yıllık, gövdesi otsu veya odunsu olup yazın
yeşil ………..formundadır.

2.

Paeonia bitkisinin yaprakları…….………..tüysü yaprak görünümündedir.

3.

Paeonia bitkisinin yaprakları…………….cm uzunluğundadır.

4.

Paeonia
bitkisinin……………formundakilerinin
…………………..….. formundakilerinki ise katmerlidir.

5.

Paeonia bitkisinin …………………..ayları arasında çiçeklendiği gözlemlenmiştir.

6.

Paeonia bitkisi……………ve………………….ile üretilmektedir.

7.

Paeonia bitkisinin tohumla üretiminde……………….çeşitler üretilir.

8.

8.Paeonia bitkisinin aşı ile de üretiminde aşı yöntemi olarak…………….aşı uygulanır.

9.

Bahçe şakayık çiçeği ………….çiçek açmaktadır.

10.

Paeonia tenuifolia bitkisinin Türkçe karşılığı…………………….şakayık çiçeğidir.

çiçekleri

yalınkat,

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı cevaplarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMA TESTİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Paeonia bitkisini
tohumdan üretiniz. Uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?

Evet

Hayır

2. Tohumları olgunlaşınca topladınız mı?
3. Tohumunuzu ilkbahara kadar katladınız mı?
4. Soğuk yastıkları hazırladınız mı?
5. Tohum ekim yerinizi hazırladınız mı?
6. Tohumunuzu atmadan birkaç gün önce suda beklettiniz mi?
7. Tohumu ektiniz mi?
8. Attığınız tohumların üzerine kapak attınız mı?
9. Ekimden sonraki ilk yıl kök gelişimini gördünüz mü?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı cevaplar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm cevaplar doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak modüle ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.
1.

Anemone, Aquilegia, Delphinium ve Paeonia bitkileri …………………………….
familyasında yer almaktadır.

2.

Anemone, ………………………..………………….olarak
çıkmaktadır.

3.

Anemon bitkisinin ………………..yaprağı yoktur.

4.

Manisa lalesinin ana vatanı …………………….denizi kıyılarıdır.

5.

Aquilegia coerula bitkisinin…………………şeklini almış olan taç yapraklar mavidir.

6.

Aquilegia canadensis bitkisinin……………………kırmızı, sarı renklidir.

7.

Aquilegia canadensis bitkisinin çiçek mahmuzları………………yapraklarından daha
uzundur.

8.

Delphinium,…………………………………….olarak
çıkmaktadır.

9.

Delphinium bitkisi…………………boylu ve………………büyürler.

10.

Paeonia,………………………….. olarak Türkçede karşımıza çıkmaktadır.

Türkçe’de

Türkçede

karşımıza

karşımıza

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı cevaplar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm cevaplar doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.
Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1
1
2
3
4
5

Çok yıllık
Çanak
Anemone blanda
Kökten
Rutubetli

6
7
8
9
10

Kışın fazla soğuksa
Yalınkat, çalı
Soğukta bekletme
Ege
Tüylü kış

6
7
8
9
10

İki
Yaprak çürüntüsü
Mayıs- haziran
Parçalı
Sarı

6
7
8
9
10

Tohumla
Her türlü
Otuz, iki
Uzun, çok
Yüksek boylu, periniyal

6
7
8
9
10

Tohum, kalem aşı
Yalınkat
Kakma
Gür
Dar yapraklı

ÖĞRENME FAALİYETİ -2
1
2
3
4
5

Çok
Beş
Beş
Mavi
Yaprakları

ÖĞRENME FAALİYETİ -3
1
2
3
4
5

Yüksek, dikine
Çiçekleri
Mahmuzları
Yaprakları
Üçlü, loplu

ÖĞRENME FAALİYETİ -4
1
2
3
4
5

Çok, çalı
Bileşik
15 – 25
Doğal, kültür
Mayıs - haziran

MODÜL DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5

Ranunculaceae
Manisa lalesi
Taç
Ege
Mahmuz

6
7
8
9
10
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Çiçekleri
Taç
Hazeran süvari mahmuzu
Yüksek, dikine
Şakayık
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