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AÇIKLAMALAR
KOD 622B00057

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI Calathea Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI Calathea yetiştiriciliğinde; fide yetiştirme, yetişme koşullarını
düzenleme ve kültürel bakım işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/8

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

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

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak Calathea fidesi
yetiştirebileceksiniz.

2. Bitkinin optimum gelişimi için uygun koşulları
düzenleyebileceksiniz.

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

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Saksılı bitkiler, ev dekorasyonunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Nasıl ki bir peyzaj
düzenlemesinde dış mekân bitkilerinden faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç mekan
saksılı bitkilerinden faydalanırız. Göz alıcı saksılı bitkilerden yoksun bir evin dekorasyonu
tamamlanmamış demektir. 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 uyum sağlamaları ancak bilinçli bir bakım
ve yetiştirme tekniği ile mümkündür. Aksi halde yanlış bakım sonucu evimize geldikleri
andaki güzelliğini kaybederek bozulurlar.

Saksılı iç mekân süs bitkilerinin iç dekorasyonda kullanımı günümüzde daha yaygın
hale gelmiştir. Devetabanından Difenbahyaya, Şefleradan Yukkaya kadar hemen hemen
hepsi evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerdendir.

İşte Calathea yani Türkçe adı ile Kaletya da bunlardan biridir. Bu modül ile Kaletya
türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini bileceksiniz. Evinize aldığınız bir Kaletyaya
daha bilinçli bakacak ve onun daha güzel bir şekilde büyümesini sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak kaletya fidesi yetiştirebileceksiniz.

 Üretimi en fazla yapılan kaletya türünü araştınız.

 Kaletyaların üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken konuları araştırınız.

1. CALATHEA YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

Ana vatanı Güney ve Orta Amerika, Batı Hindistan ve Brezilya’dır. Değişik form ve
yapıdaki yaprakları, uzun ince yaprak sapları çok dekoratiftir.

Fotoğraf 1.1: Calathea

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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 Âlem : Plantae
 Şube : Magnoliophyta
 Sınıf : Liliopsida
 Takım : Zingiberales
 Familya : Marantaceae
 Cins : Calathea
 Tür : Calathea makoyana
 Türkçe Adı : Kalatya

Calathelar gösterişli yaprakları için yetiştirilir. Yaprakları sanki iplikle örgülü gibi
hassas yapılıdır.

Fotoğraf 1.2: Farklı Calathea çeşitlerinin toplu görünüşü

Calathaelar aynı familyadan olan Maranthalara çok benzer. Bu yüzden de
karıştırılabilirler. Fakat form olarak rahatlıkla ayırt edilebilirler. Maranthalar yere paralel ve
sarkık formda, Calathaelar ise yere dik büyürler.
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Fotoğraf 1.3 ve 1.4: Marantha ve Calathea

Calathealar evlerde, iş yerlerinde, bürolarda ve büyük çalılar ile ağaçların altındaki
toprakta örtü materyali olarak kullanılırlar.

Fotoğraf 1.5: Ev ortamında Calatheanın kullanışı

Calathealar doğrudan gelen güneş ışığından hoşlanmazlar. Bunun için de öğle
güneşine maruz kalmayan yarı gölge ve gölge yerlerde tercihen kuzeye bakan pencerelerde
yetiştirilmelidir.

1.2. Çeşitleri

 Calathea makoyana: Yaprakları uzun, geniş, küt veya hafif sivri uçludur.
Yaprakların uç kısmı zeytin yeşili veya krem renktedir. Kahverengi yeşil orta
damarın her iki yanı, oval veya armut şeklinde lekelidir.
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Fotoğraf 1.6: Calathea makoyana

 Calathea ornata: Koyu yeşil yaprakları, pembe veya krem renginde çizgilidir.
Yaprakların alt kısımları koyu erguvan kırmızısıdır. 45 cm boy yapabilir.

Fotoğraf 1.7: Calathea ornata

 Calathea backemiana: 20- 25 cm boyundadır. Yaprakları gümüşi renkli
ve koyu yeşil beneklidir. Yumrulu köke sahiptir.
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Fotoğraf 1.8: Calathea backemiana

 Calathea lindeniana: Yaprakları koyu yeşil renkli, zümrüt yeşili
parçalıdır. Yaprakların alt kısımları kestane renklidir. 30 cm boy yapar.

Fotoğraf 1.9: Calathea lindeniana

 Calathea picturata: Koyu yeşil yapraklı, yaprakların üzeri gümüşi parçalıdır.
Yaprakların alt kısmı kestane renklidir. Daha uzun boy yapar. Boy uzunluğu 30-
40 cm’ dir.

Fotoğraf 1.10: Calathea picturata
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 Calathea zebrina: 45 cm boyunda, yeşil renkli yapraklı, koyu erguvan
renkli çizgilidir. Yaprakların alt kısımları erguvan renklidir. Küçük,
beyaz, gösterişsiz çiçeklere sahiptir ve yaprakları için yetiştirilir.

Fotoğraf 1.11: Calathea zebrina

 Calathea triostar: Koyu yeşil yapraklı, yaprakların üzeri beyaz parçalıdır.
Yaprakların alt kısmı erguvan kırmızı renklidir. Yaprak sapları uzundur.

Fotoğraf 1.12: Calathea triostar
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1.3. Üretimi

Üretim şekilleri vegatatif ve generatif olmak üzere iki çeşittir.

 Generatif üretim: Tohumla yapılan üretimdir. Calathea tohumlarının seralarda
yer yataklarına veya toprak kaplara atılarak yapılan üretim olumlu sonuç
vermiştir. Ancak çok fazla uygulanan bir yöntem değildir. Bunun sebebi de
çiçeklerinin küçük ve gösterişsiz olmasıdır.

 Vegatatif üretim: Ayırma ve daldırma yöntemi olarak iki şekilde uygulanır:

 Ayırma ile üretim: En çok uygulanan yöntemdir. Ayırma işlemi haziran
ayı içerisinde yapılır.

Fotoğraf 1.13 ve 1.14: Anaç bitki ve parçalara ayrılması

Anaç bitki alınır. Saksılar ters çevrilerek kesici bir aletle kök parçalara ayrılır. Alınan
her parçanın köklü olmasına dikkat edilir.

Fotoğraf 1.14 ve 1.15. Anaç bitkinin köklü olarak ayrılması
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Anaç bitkinin büyüklüğüne göre birden fazla köklü bitki elde edilir.

Fotoğraf 1.16. Köklü olarak ayrılan bitkiler

Ayırma işleminden sonra anaç bitkinin tekrar dikilmesi unutulmamalıdır. Ayrılan her
köklü bitki parçası, kök gelişiminin hızlı olması için küçük saksılara dikilir.

Fotoğraf 1.17 ve 1.18: Saksılara dikilmesi

Bitkilere can suyu verilerek 20- 25 0C ve yüksek nispi rutubetli yerlere konulur.
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Fotoğraf 1.19: Bitkilerin sulanması

 Daldırma ile üretim; Bazı Calathea çeşitleri genç sürgünler meydana
getirir. Bu genç sürgünlerin daldırılmaları ile üretilir. Köklenen sürgünler
ayrılıp ortama dikilirler. Burada dikkat edilecek konu 20- 25 0C ısıda ve
yüksek nem içeren ortamda bulundurulmasıdır. Ancak çok fazla uygulanan
bir yöntem değildir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz.
 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat

ediniz.

 Yeni saksıları hazırlayınız.

 Anaç bitkiyi temin ediniz.  Kolay bulunmasına dikkat ediniz.

 Saksıdan çıkarınız.
 Anaç bitkinin genç, sağlıklı ve çeşit

özelliği taşımasına özen gösteriniz.

 Makas ile köklerini ayırınız.
 Kardeşlenmenin fazla olduğu saksıları

tercih ediniz.

 Bitkileri kökleri ile çıkarınız.  Anaç bitkiye zarar vermeyiniz.

 Köklere zarar vermeyiniz.  Köklere dikkat ediniz.

 Saksılara harç doldurunuz.
 Anaç bitkiyi tekrar saksıya dikmeyi

unutmayınız.

 Köklü bitkileri dikiniz.

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Ana vatanı ……………. ve ………………… ve Batı Hindistan’dır.

2. Maranthalar …………………… ve ………………. formda, Calathaelar ise
yere diktir.

3. Calathea makoyana yaprakları …………., geniş küt veya ……………………
uçludur.

4. Calathea backemiana yaprakları ……………………. ve …………………...
beneklidir.

5. Calathea lindeniana yaprakları koyu yeşil renkli …………………………
parçalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Anaç bitkiyi aldınız mı?

2. Dikim yapacağınız saksıları temin ettiniz mi?

3. Keskin bıçak kullandınız mı?

4. Bitkileri köklü olarak ayırdınız mı?

5. Saksılara diktiniz mi?

6. Yanlarını doldurdunuz mu?

7. Can suyu verdiniz mi?

8. Uygun sıcaklık ve nemli ortama aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

Bitkilerin en iyi gelişimi için uygun koşulları düzenleyebileceksiniz.

 Seçtiğiniz bir Calathae bitkisini bir hafta süresince orantılı nemi düşük bir yere
yerleştiriniz. Bu süre içerisinde meydana gelen değişiklikleri rapor haline
getiriniz.

 Düşük ve yüksek sıcaklık değerlerinin bitkide yaptığı etkileri araştırınız?

2. EKOLOJİK İSTEKLERİ

2.1. Sıcaklık

En uygun sıcaklık değerleri gündüz 24- 27 0C, gece ise 16- 21 0C’dir. Kış aylarında
bitkinin, sıcaklığın 10 0C’nin altına düşmediği yerlerde muhafaza edilmesi gerekir.

Fotoğraf 2.1: Calathea serası

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Orantılı Nem

Yüksek orantılı nemli yerlerden hoşlanırlar. Oransal nem % 80- 85 civarında
olmalıdır. Kuru hava koşullarında yaprak uç ve kenarlarında kahverengi lekelerin oluştuğu
ve yaprakların kıvrıldığı görülür.

Fotoğraf 2.2: Calathea serası

2.3. Işık

Yapraklarının renkli olmasından dolayı doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Yazın
yarı gölge veya gölge yerlerde bulundurulmalı kışın ise aydınlık yerlere alınmalıdır.

Fotoğraf 2.3: Calatheaların ev ortamında kullanılışları
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz.
 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem

değerlerini iyice biliniz.

 Calathae yetiştireceğiniz ortama
yerleştiriniz.

 Bitkinin istediği uygun ortamı 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 ve düşük sıcaklık değerlerinden
kaçınınız.

 Yüksek sıcaklıkta sıcaklığı düşürünüz.  Sislemeyi ihmal etmeyiniz.

 Nem değerleri düşük ise sisleme yapınız.
 Gerekirse günde 1- 2 den fazla sisleme

yapınız.

 Ortamı bitkiye uygun hale getiriniz.
 Ortamın uygun hale getirildiğine emin

olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. En uygun sıcaklık değerleri gündüz ………………..0C, gece ise …………. 0C’ dir.

2. Oransal nem % ……….. civarında olmalıdır.

3. Kuru hava koşullarında yaprak uç ve kenarlarında ……………………. oluştuğu ve
yaprakların ……………… görülür.

4. Yapraklarının renkli olmasından dolayı doğrudan …………………………
korunmalıdır

5. Yazın ………………………. veya ………………… yerlerde bulundurulmalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2. Ortama yerleştirdiniz mi?

3. Sıcaklık ve nem değerlerini kontrol ettiniz mi?

4. Uygun olmayan sıcaklık değerlerine müdahale ettiniz mi?

5. Nem oranına göre sisleme yaptınız mı?

6. Gereğince sisleme yaptınız mı?

7. Uygun nem değerini sağladınız mı?

8. Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Çeşitlere göre Calatheaların gübre istekleri aynı mıdır? Araştırarak rapor haline
getiriniz.

 Calathealarda kullanılan saksı harçlarını araştırınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ

3.1. Saksı Değiştirme

Saksı değiştirme işlemi, ev şartlarında şubat ve mart ayları içerisinde yapılır.Ticari
alanda, sera koşullarında gerekli görüldüğü her durumda saksı değiştirmesi yapılabilir.

Saksı değiştirmede kullanılan saksı toprağı; hafif geçirgen, kumlu ve çürümüş yaprak
içeren bahçe toprağıdır. İyi yanmış ve elenmiş gübre ile funda toprağı karışımları da
kullanılabilir. Topraksız karışımın yanında 7 kısım torf, 7 kısım yaprak çürüntüsü, 3 kısım
kum ve çiftlik gübresi karışımı da uygundur.

Fotoğraf 3.1: Saksısı değişecek bitki ve bitkinin saksıdan çıkarılışı

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Diğer bitkilerde olduğu gibi sol elin avuç içi saksı toprağını tutar ve saksı ters
çevrilerek kenarı sert bir yere hafifçe vurulur. Bu sayede bitkinin kök yumağının saksı
kenarından kolayca çıkması sağlanır.

Bundan sonraki işlem, yeni saksının dikim için hazırlanmasıdır. Yeni saksı eski
saksıdan 1- 2 numara büyük olmalıdır. Saksının dip kısmında mutlaka drenaj delikleri
bulunmalıdır.

Fotoğraf 3.2: Bitkinin saksıdan çıkarılışı ve köklerinin görünümü

Yeni saksıya dikim sırasında bitki sol el ile saksı ortasına gelecek şekilde ve istenilen
yükseklikte tutulur. Sağ elle kök yumağı ile saksı arasında kalan boşluğa yeni hazırlanan
harç doldurulur. Boşluk kalmaması için harç çepeçevre parmakla bastırılır. Daha sonra saksı
tabanı üzerinde birkaç kez yere vurularak harcın iyice oturması sağlanır. Saksı tümüyle
toprakla doldurulmamalı, sulama payı olarak saksı kenarı üst düzeyi ile toprak yüzeyi
arasında 1,5 cm dolayında bir boşluk bırakılmalıdır.

Fotoğraf 3.3: Saksı harcı ve bitkinin saksıya dikilişi
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Saksı değiştirme işlemi bittikten sonra Calathea, önce toprak tümüyle nemli duruma
gelinceye kadar sulanır. Daha sonra düzenli olarak sulanmalı ve sık sık su püskürtülmelidir.

3.2. Gübreleme

Haziran-eylül ayları arasında iki haftada bir yapraklı bitkiler için kullanılan 2 gr/ lt
kompoze gübre uygulanmalıdır. Kışın bu süre daha az olmalıdır.

3.3. Sulama

Kurak hava şartlarında yapraklarında kıvrılmalar ve uçlarında kahverengi lekeler
görülür. Bitkiler, ilkbahar ve yaz aylarında bolca sulanmalıdır. Kuru havalarda ise
yapraklarına su püskürtülmelidir. Kış aylarında ise saksı toprağı hafif nemli tutulmalı,
tümüyle kurutulmamalıdır. Çok ıslak topraklardan hoşlanmazlar. Fazla sulamalarda köklerde
çürümeler görülür.

3.4. Budama

Fazla önem taşımaz. Kuruyan ve çürüyen yaprakların temizliği sonbahar ayları
içerisinde yapılmalıdır.

Fotoğraf 3.4: Bitki üzerindeki kurumuş yaprakların temizlenmesi
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3.5. Hastalık ve Zararlıları

En önemli hastalığı mantari kökenli yaprak leke hastalığı, zararlıları ise sümüklü
böcek ve kırmızı örümcektir.

 Yaprak leke hastalığı: Yapraklar üzerinde grimsi yuvarlak, daha sonraları
kahverengimsi siyah olan lekeler görülür. Çiçeğin taç yaprakları ve sapları lekeli
bir hal alır. Hastalığın şiddetli olarak görülmesi halinde yapraklar kuruyup
dökülebilir.

Mücadele yöntemleri ise şunlardır:

 Bitkiler arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
 Püskürtme şeklinde sulama yapılmalıdır.
 Eğer tohum ile üretim yapılacaksa tohumlar ilaçlanmalıdır.
 Organik fungisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.

 Kırmızı örümcek: Bitkinin yaprak özsuyunu emerler. Emilen yapraklar sararır
ve % 20- 40 oranında klorofil miktarında azalma olur. Özümleme geriler. Bunun
sonucunda yapraklar kıvrılır ve dökülür.

Mücadelesinde; kültürel olarak azotlu gübre kullanımı azaltılmalı, akar öldürücü
ilaçlar kullanılmalıdır.

 Sümüklü böcek: Bitkilerinin yaprak ve sürgünlerini kemirmek suretiyle zararlı
olurlar. Kemirdikleri yaprakların yalnızca damarları kalabilir. Bu da bitkinin
genel görünüşünün bozulmasına neden olur.

Mücadelesinde, kültür alanlarının içinde ve çevrelerindeki yabancı ot temizliğine
önem verilmelidir. Mollusitlerle de kimyasal mücadele edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı değiştirme zamanı gelmiş Calathae
bitkisi alınız.

 Bitkinin saksı değiştirme zamanının
geldiğine emin olunuz.

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

 Uygun dikim harcını temin ediniz.
 Bitkiye zarar vermeden çıkarmaya

dikkat ediniz.

 Bitkiyi hafifçe sulayınız.

 İki parmağınızı bitkinin arasına alınız.
 Varsa zarar görmüş köklerde budama

yapınız.

 Yavaşça saksıdan çıkarınız.

 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.  Fazla sulamadan kaçınınız.

 Sulamasını yapınız.
 Gübreleme yapmak için biraz

bekleyiniz.

 Gübreleme yapınız.

 Hastalık ve zararlılar ile mücadele ediniz.
 Hastalık ve zararlı gördüğünüzde uygun

yolla mücadele ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Saksı değiştirme ev şartlarında her yıl …………………….. ayları içerisinde yapılır.

2. Yeni saksıya dikim sırasında bitki sol el ile …………………………………… ve
istenilen yükseklikte tutulur.

3. Bitkiler, ……………………. ve ……………… aylarında bolca sulanmalıdır.

4. En önemli hastalığı, mantari kökenli ………………… hastalığıdır.

5. Kırmızı örümceklerle mücadelede kültürel olarak ………………… kullanımı
azaltılmalı, ……………….. ilaçlar kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Calathae
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

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

Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Calathea …………………………. Familyasındandır.

2. Calathea ornata koyu yeşil yaprakları ……………. veya …………….. rengi çizgilidir.

3. Üretim şekilleri: …………………… ve ……………….. olmak üzere iki çeşittir.

4. Vegatatif üretim ……………… ve ………………….. yöntemi olarak iki şekilde
uygulanır.

5. Bitkilere can suyu verilerek ……………. 0C ve yüksek ………………… yerlere
konulur.

6. Saksı değiştirmede kullanılan saksı toprağı, hafif geçirgen …………… ve
…………………………… içeren bahçe toprağıdır.

7. Haziran ve eylül ayları arasında iki haftada bir yapraklı bitkiler için
………………………………. uygulanmalıdır.

8. Fazla sulamalarda köklerde …………………………görülür.

9. 9.Yaprak leke hastalığında çiçeğin …………………. ve ……………….. lekeli bir hal
alır.

10. Sümüklü böcekler bitkilerin …………... ve…………… kemirmek suretiyle zararlı
olurlar.

DEĞERLENDİRME

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

Hatalı yanıtlar için konuları 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 Güney, Orta Amerika
2 Yere paralel, sarkık
3 Uzun, hafif sivri
4 Gümüşi renkli, koyu yeşil
5 Zümrüt yeşili

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 24–27, 16–21
2 80–85
3 Kahverengi lekelerin, kıvrıldığı
4 Güneş ışığından
5 Yarı gölge, gölge

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Şubat- Mart
2 Saksı ortasına gelecek şekilde
3 İlkbahar, yaz
4 Yaprak leke
5 Azotlu gübre, akar öldürücü

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Marantaceae 6
Kumlu, çürümüş

yaprak

2 Pembe, krem 7
2 haftada bir, kompoze

gübre

3
Vegatatif,
generatif

8 Çürümeler

4
Ayırma,
daldırma

9 Taç yaprakları, sapları

5 20–25, nemli 10 Yaprak sürgünleri

CEVAP ANAHTARLARI
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