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AÇIKLAMALAR 
KOD 622B00058 

ALAN Bahçecilik 

DAL/MESLEK Ġç Mekan Bitkileri  

MODÜLÜN ADI Codiaeum YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN TANIMI 

Codiaeum (kroton) yetiĢtiriciliğinde; fidelerin yetiĢmesi, 

ortam Ģartlarının düzenlenmesi ve kültürel bakım iĢlemleri 
konularının anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 
Codiaeum (kroton) yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak Codiaeum fidesi 
yetiĢtirebileceksiniz. 

2. Bitkinin optimum geliĢimi için uygun ortam Ģartlarını 
düzenleyebileceksiniz. 

3. Bitkilerin sağlıklı geliĢimi için gerekli kültürel bakım 
iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, açık ortam  

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, 
bilgisayar, internet, yazı tahtası, Codiaeum fidesi, saksı, torf, 
değiĢik harç karıĢımları, gübre vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Saksılı bitkiler, ev dekorasyonunun vazgeçilmez elemanlarıdır. Peyzaj 

düzenlemesinde dıĢ mekân bitkilerinden nasıl faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç 

mekân saksılı bitkilerinden faydalanırız. Göz alıcı saksılı bitkilerden yoksun bir evin 
dekorasyonu tamamlanmamıĢ sayılır. Ev içinde soğuk eĢyalar arasına yerleĢtirilen bir 
yeĢillik, ortama bir anda canlılık ve hareketlilik kazandırır. 

 
Saksılı iç mekân bitkileri genellikle en elveriĢli koĢullarda yetiĢtirilip evlerimize kadar 

gelmektedir. Bitkilerin yeni geldikleri ortamlara ayak uydurmaları ancak bilinçli bir bakım 
ve yetiĢtirme tekniği ile mümkündür. Aksi hâlde yanlıĢ bakım sonucunda evimize geldikleri 

andaki güzelliklerini kaybederek bozulurlar. 
 
Saksılı iç mekân süs bitkilerinin iç dekorasyonda kullanımı günümüzde daha yaygın 

hâle gelmiĢtir. Devetabanından Difenbahya’ya, ġeflera’dan Yukka’ya kadar hemen hemen 
hepsi evlerimizde yetiĢtirdiğimiz bitkilerdendir.  

 
ĠĢte Codiaeum yani Türkçe adı ile kroton da bunlardan biridir. Kroton değiĢik yaprak 

Ģekilleri ve renkleri ile oldukça dikkat çeken bir iç mekân bitkisidir. Sarı, kırmızı, turuncu ve 

yeĢil renkteki yaprakları ile ev ortamlarının değiĢmez bitkilerindendir. 
 
Bu modül ile kroton türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini bileceksiniz. Evinize 

aldığınız bir krotona daha bilinçli bakacak ve onun daha güzel bir Ģekilde büyümesini 
sağlayacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1  
 
 
 
 
 

Tekniğine uygun olarak Codiaeum (kroton)  fidesi yetiĢtirebileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Üretimi en fazla yapılan Codiaeum türünü araĢtınız.  

 Codiaeum bitkisinin üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları 
araĢtırınız. 

 

1. CODĠAEUM (KROTON) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 
Anavatanı Doğu Hindistan, Malezya, Pasifik Adaları’dır. Tipik bir tropikal bitkidir. 
 

 

Fotoğraf 1.1: Kroton bitkisi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Genelde yaprakları için yetiĢtirilen çalı formunda bitkilerdir. 60-120 cm boylanabilir. 
Anavatanında küçük ağaççıklar da oluĢturabilmektedir. Çiçek açan türleri de vardır ancak 
çiçekleri önemsizdir. 

 

  

Fotoğraf 1.2: Krotonun çiçek yapısı Fotoğraf 1.3: Krotonda tohum 

 
Codiaeum’nın bitkiler âlemindeki yeri aĢağıdaki gibidir: 

 
 Âlem : Plantae 
 ġube : Magnoliophyta 
 Sınıf : Magnoliopsida 

 Familya : Euphorbiaceae 
 Tür : Codiaeum  
 Türkçe Adı: Kroton 
 

 

Fotoğraf 1.4: DeğiĢik kroton çeĢitleri 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
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Oldukça dekoratif çok değiĢik renk ve Ģekillerde yapraklara sahiptir. Yapraklar yeĢil 
ile birlikte sarıdan kırmızıya, alacaya kadar (sarı, turuncu, koyu kırmızı, pembe, krem rengi 
lekeli ve Ģeritli) değiĢen renklerde geniĢ veya dar çok çeĢitli büyüklük ve Ģekiller gösterir. 

 

 

Fotoğraf 1.5: Farklı kroton yaprakları 

 

Türlere göre yaprakların renkleri, Ģekil ve büyüklükleri değiĢir. Yapraklar köĢemsi 
yapıda, mızrak Ģeklinde, geniĢ loplu veya dar olabilir. Yapraklar genelde bir gövde üzerinde 
geliĢebilir.  

 
Genç dönemlerinde yeĢil renkli olan yapraklar olgunluğa eriĢtikten sonra değiĢik 

renkler almaktadır. 
 

1.2. ÇeĢitleri  
 
Codiaeum cinsinin doğada 15 türü bulunmaktadır. Süs bitkileri yetiĢtiriciliğinde en 

çok yetiĢtirilen Codiaeum variegatum kullanılmaktadır. 
 
 C. variegatum: YeĢil ve sarı yapraklıdır. Bazen 300 cm kadar boy yapabilir. 

Birçok çeĢidi vardır. 
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Fotoğraf 1.6: C. Variegatum 

 

 C. variegatum pictum: Anavatanı Pasifik adalarıdır. En yaygın kroton türüdür. 
Yaprakları oval Ģekilde, köĢemsi ve lopludur. Yapraklar yeĢil, sarı, koyu kırmızı 
renklerin Ģeritler hâlinde karıĢımıyla çok cazip görünmektedir.  
Fazla dallanmayan genellikle tek gövde üzerinde geliĢen çalı formlu bitki 
türüdür. 120 cm kadar boylanabilir. 

 

 

Fotoğraf 1.7: C. Variegatum Pictum 
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 C. variegatum andreanum: Sarı renklidir. 

 C. variegatum chelsonii: Portakal kırmızısı ve kırmızı renklidir. 

 C. variegatum evansianum: Kırmızı, sarı, yeĢilimsi kırmızı renklidir. 

 C. variegatum hawkeri: Akçıl kırmızı ve yeĢil renklidir. 

 C. variegatum illustre: Sarı ve yeĢil renklidir. 

 C. variegatum tricolor: Krem rengi, altın sarısı ve yeĢil renklidir. 

 C. variegatum weismanni: Morumsu kırmızı, yeĢil ve kırmızı renklidir. 

 C. bianco: Yaprakları yeĢil sarı alaca renklidir. 50 cm kadar boy yapabilir. 

 C. arancio: Yaprakları kırmızı, sarı turuncu renklidir. 50-60 cm boy yapabilir. 

 

  

Fotoğraf 1.8: C. Bianco Fotoğraf 1.9: C. Arancio 

 

DeğiĢik renk ve yapıdaki yaprakları ile kroton çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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1.3. Üretimi 
 
Kroton’un üretimi çelikle yapılır. Çelikler uç sürgünleri ve kuvvetli yan sürgünlerden 

alınır. 

  

Fotoğraf 1.10: Çelik alınabilecek yan ve uç sürgünler 
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Çelikler 7. 5 cm uzunluğunda tepe çeliği olarak hazırlanır. Çeliklerin alınması için en 
uygun aylar mart-haziran aylarıdır.  
 

 

Fotoğraf 1.11: Hazırlanan çelikler 

 
Alınan çeliklerde özsuyun akıĢını önlemek için kesim yerlerine odun kömürü tozu 

sürülür. Daha sonra hacim olarak eĢit miktarlarda turba ve kum karıĢımıyla hazırlanan 
köklendirme yastıklarına dikilirler. Çeliklerin üzeri nemi muhafaza etmek için naylon ile 
örtülür. Ortam sıcaklığı 22–26 0C olmalıdır. Çelikler 3–4 hafta içerisinde köklenirler.  

 

  

Fotoğraf 1.12: Köklendirme ortamı ve üzerlerinin örtülmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz. 

 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat 
ediniz. 

 Kolay bulunmasına dikkat ediniz. 

 Köklendirme ortamını hazırlayınız.  Uygun köklendirme ortamını biliniz. 

 Anaç bitkiyi temin ediniz. 
 Anaç bitkinin genç, sağlıklı olmasına ve 

çeĢit özelliği taĢımasına özen gösteriniz. 

 Yeni sürgünleri belirleyiniz.  Taze sürgün veren dalları belirleyiniz. 

 Çelik alacağınız dalları belirleyiniz. 
 Çelik boylarını 7,5 cm olarak aynı 

uzunlukta almaya dikkat ediniz. 

 Çelikleri uygun uzunlukta kesiniz.  Anaç bitkiye zarar vermeyiniz. 

 Çelikleri alınız.  Çelik alma iĢlemini sabah yapınız. 

 Köklendirme ortamına dikiniz. 
 Köklendirme ortamını uygun sıcaklıkta 

ayarlayınız. 

 Köklenene kadar bakım iĢlemlerini 

yapınız. 

 Köklenene kadar sulama ve sislemeye 

önem veriniz. 

 Köklenmeyi tespit ediniz. 

 Uygun saksıya dikimini yapınız. 

 Köklenme göründükten sonra fideleri 
küçük saksılara dikiniz. 

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMALI TEST 
 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Krotonlarda çelik 

ile üretim uygulaması yapınız. YapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı aĢağıdaki ölçütlere göre 
değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?   

2. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?   

3. Çelikleri alacağınız sürgünleri belirlediniz mi?   

4. Çelikleri 7,5 cm uzunluğunda aldınız mı?   

5. Köklendirme ortamına diktiniz mi?   

6. Üzerlerini örttünüz mü?   

7. Bakım iĢlemlerini yaptınız mı?   

8. Köklenmeyi tespit ettiniz mi?   

9. Uygun saksılara diktiniz mi?   

10. Can suyu verdiniz mi?   

 

 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve 
değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete iliĢkin 

bilgilerinizi ölçünüz.  
 

1. Anavatanı ……………………., ……………………… Pasifik Adaları’dır.  

2. Yapraklar …………… yapıda, ……………Ģeklinde, geniĢ loplu veya ……. olabilir. 

3. C. Variegatum …………….. ve ………….. yapraklıdır. 

4. Çelikler uç sürgünleri ve kuvvetli yan sürgünlerden alınır. 

5. Çelikler ……. cm uzunluğunda …………………. olarak hazırlanır. 

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen 

doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
 

Bitkilerin optimum geliĢimi için uygun ortam Ģartlarını düzenleyebileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Seçtiğiniz iki kroton bitkisini farklı ıĢık alan ortamlara yerleĢtiriniz. Yaprak 

rengi üzerinde etkilerini rapor hâline getiriniz. 
 Soğuk bir ortama konan krotonların yapraklarında meydana gelen değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 
 

2. EKOLOJĠK ĠSTEKLERĠ 
 

2.1. Sıcaklık 
 
Kroton bitkisi geliĢme döneminde 21–30 0C yüksek sıcaklık ister. Bu sıcaklık kıĢ 

aylarında 16–18 0C’ye kadar düĢebilir. Ortamda meydana gelebilecek kısa süreli 10–13 0C 
civarı sıcaklıklara dayanabilir. Ancak ani sıcaklık değiĢimlerinde yapraklarının döküldüğü 
görülür. 

 

  

Fotoğraf 2.1: Kroton yetiĢtirme serası Fotoğraf 2.2: Sıcaklık kontrolü 

 

2.2. Orantılı Nem 
 
Yüksek orantılı nemden hoĢlanır. Bu oran % 80–85 civarındadır. Ortamda nemin 

düĢtüğü durumlarda mutlaka otomatik sislemelerle nem yükseltilmelidir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Her ne kadar yüksek nemden hoĢlansa da hastalık ve zararlıların yayılmasını 
engellemek için mutlaka ortamın havalandırılması gerekir.  
 

  

Fotoğraf 2.3: Sera ortamının havalandırılması 

 

2.3. IĢık  
 
Yaz aylarında sera ortamının aydınlık ancak doğrudan güneĢ görmemesi gerekir. Yarı 

gölge ve havadar yerlerde bulundurulmalıdır. KıĢ aylarında ise aydınlık ve güneĢli yerlerde 
muhafaza edilmelidir. Ġmkân varsa yapay ıĢık verilmelidir. 

 

 

Fotoğraf 2.4: Sera ortamında ıĢık 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Termometre ve nemölçer temin ediniz. 
 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem 

değerlerini iyice biliniz. 

 Kroton bitkisini yetiĢtireceğiniz ortama 
yerleĢtiriniz. 

 Bitkinin isteğine uygun ortam seçmeye 
özen gösteriniz. 

 Düzenli olarak sıcaklık ve nem 
değerlerini kontrol ediniz. 

 Kontrolleri sık sık ve düzenli yapınız. 

 Eğer sıcaklık düĢük ise ortamın 
ısınmasını sağlayınız. 

 Yüksek sıcaklıkta sıcaklığı düĢürünüz. 

 Yüksek ve düĢük sıcaklık değerlerinden 
kaçınınız. 

 Nem değerleri düĢük ise sisleme yapınız. 

 Sislemeyi ihmal etmeyiniz. 

 Gerekirse günde 1–2’den fazla sisleme 
yapınız. 

 Ortamı bitkiye uygun hâle getiriniz. 
 Ortamın uygun hâle getirildiğine emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda yaprak 

Codiaeum bitkisinde sıcaklık ve oransal nem düzenleme uygulaması yapınız. YapmıĢ 
olduğunuz çalıĢmayı aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?   

2. Ortama yerleĢtirdiniz 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?   

 

 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
 
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve 

değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete iliĢkin 

bilgilerinizi ölçünüz.  
 

1. Kroton bitkisi geliĢme döneminde …………… 0C yüksek sıcaklık ister. 

2. Ani sıcaklık değiĢimlerinde ……………………… görülür. 

3. Yüksek ……………………. hoĢlanır. Bu oran % …………….. civarındadır. 

4. Yaz aylarında sera ortamının ………………, ancak doğrudan …..…… görmemesi 

gerekir. 

5. KıĢ aylarında ise …………….. ve ………………….yerlerde muhafaza edilmelidir. 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen 

doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

 

 

Bitkilerin sağlıklı geliĢimi için gerekli kültürel bakım iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Kroton bitkisinde yaprak rengi üzerinde gübrelemenin etkisi olup olmadığını 

araĢtırınız. 
 Kroton bitkisinde en fazla görülen hastalığı araĢtırınız. 
 

3. BAKIM ÖNLEMLERĠ 
 

3.1. Saksı DeğiĢtirme 
 
Saksı değiĢtirme her yıl Ģubat-mart aylarında yapılır. Ancak sera ortamında Ģartlar 

uygun olduğundan yılın her döneminde saksı değiĢtirme iĢlemi yapılabilir. 
 
Saksı değiĢtirmede hacim olarak 5 kısım yaprak çürüntüsü, 3 kısım turba karıĢımıyla 

elde edilen harç kullanılabilir. Son yıllarda ise harç olarak sadece kokos yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 3.1: Kullanılacak saksı harcı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Saksı değiĢtirme sırasında yapılacak iĢlemler Ģunlardır:  

 

 Saksısı değiĢtirilecek olan Kroton bitkisinin toprağı hafifçe nemlendirilir.  

 Kroton kök boğazı sol elin yüzük parmağı ile orta parmağı arasına alınır. 
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.  

    

Fotoğraf 3.2: Saksısı değiĢecek bitkiler ve bitkinin saksıdan çıkarılması 

 

 Bundan sonraki iĢlem yeni saksının dikim için hazırlanmasıdır. Yeni 
saksı eski saksıdan 1–2 numara büyük olmalıdır. Saksının dip kısmında 
mutlaka drenaj delikleri bulunmalıdır. Bunun içinde saksı altlarında 

mutlaka akıtma deliği üzerine çakıl vb. konulmalıdır. 

  

Fotoğraf 3.3: Bitkinin yeni saksısına dikilmesi 
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 Yeni saksıya dikim sırasında bitki sol el ile saksı ortasına gelecek 
biçimde ve istenilen yükseklikte tutulur. Sağ elle kök yumağı ile saksı 
arasında kalan boĢluğa yeni hazırlanan harç doldurulur ve boĢluk 

kalmaması için harç çepeçevre parmakla bastırılır. Daha sonra saksı 
tabanı 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 boĢluk 
bırakılmalıdır. 

 

 

Fotoğraf 3.4: Saksısı değiĢmiĢ bitki 

 

 Saksı değiĢtirme iĢlemi bittikten sonra kroton, önce toprak tümüyle nemli 
duruma gelinceye kadar sulanır. Daha sonra az su verilmeli ama sık sık su 
püskürtmelidir.  

 

3.2. Gübreleme 
 
Ocak, Ģubat ve mart aylarında 15 günde bir kompoze gübreler eritilerek verilir. 

Ġlkbahar ile birlikte bu gübreler haftada bir bitkiye verilir. Bitkinin dinlenme döneminde iken 
gübrelenmeye ihtiyacı yoktur. Ancak çok az da olsa verilmesinde fayda vardır. 

 

3.3. Sulama 
 
Kroton yüksek orantılı neme ve mart-ağustos ayları arasında bol miktarda suya 

gereksinim gösteren bir bitkidir. Orantılı nemi düĢük olan yerlerde kısa zamanda 
yapraklarını döker. Bu nedenle yazın sıcak günlerde yapraklara su püskürtülmelidir.  
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Fotoğraf 3.5: Krotonlarda sulama sistemi 

 
KıĢın dinlenme süresince, ekimden ocak ayına kadar verilen su miktarı biraz 

azaltılmalıdır. 
 

3.4. Budama 
 
Eğer bitki çok iyi durumda ise veya bitki büyük olarak kullanılmak isteniyorsa 

herhangi bir budamaya gerek yoktur. Ancak iyi geliĢmemiĢ veya seyrek yapraklı bitkiler, 
mart ayında toprak seviyesinden itibaren 5 cm kalacak Ģekilde kesilmelidir.  

 

   

Fotoğraf 3.6: Bitkinin budanması 

 
Yara yerine çürümelerini önlemek için odun kömürü tozu sürülmesinde fayda vardır.  
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3.5. Hastalık ve Zararlıları 
 
Önemli hastalıkları yaprak dökülmesi, kurĢuni küf ve antraknozdur. Zararlıları ise 

kırmızı örümcekler, Thripsler, kabuklu ve unlu bitlerdir. 
 
 Yaprak dökülmesi: Krotonlarda nekroz oluĢmadan önce yaprak dökülmelerine 

yol açan sebepler Ģunlardır; 

 

 KıĢın saksı toprağının çok nemli tutulması,  

 Saksı toprağının çok kuru bırakılması,  

 Yeterli havalanmaya imkân vermeyen sıkıĢmıĢ saksı toprağı,  

 Saksı değiĢtirme sırasında bitkinin çok fazla budanması,  

 Bitkinin hava akımına bırakılması,  

 KıĢın bitkilerin düĢük sıcaklıklara maruz bırakılmasıdır. 

 
 KurĢuni küf: Yaprak, gövde ve çiçeklerde etkilidir. Fazla nemli ortamlarda bu 

kısımlarının üstlerini gri küf tabakası kaplar. BulaĢmalar çiçeklerde küçük koyu 
renkli lekeler hâlinde görülür. Uzun süre devam eden yüksek orantılı nem (% 
85) ve özellikle 15–25 0C sıcaklıklar hastalığın yayılması için en uygun 
ortamdır. 
Mücadelesinde yayılma koĢulları olan sıcaklık ve nem oranlarını uygun 

düzeyde tutmak en önemli olanıdır. Hastalık parazit olduğu için bitkiyi 
yaralayan ve zarar veren her türlü faktörden kaçınılmalı ve etkin ilaçlarla 
ilaçlanmalıdır. 

 
 Antraknoz: Yaprak uçlarının önce sarımtırak sonra esmer ve en sonra da koyu 

kahverengi bir renk aldığı uç yanıklığı Ģeklinde kendini gösterir. Kurak 
bölgelerde, kaloriferli ve havasız ortamlarda yetiĢen bitkilerde görülen 

yapraklarda kavrulma ve yaprak dökümü antraktoz ile karıĢtırılmamalıdır. 
Mücadelesinde sporların yayılmasını önlemek için hastalıklı yapraklar 
toplanarak yok edilmelidir. 

 
 Kırmızı örümcekler: Bitkilerin yapraklarının özellikle alt kısmını sokarak bitki 

öz suyunu emerler. Emme sırasında salgıladıkları zehirli maddelerden dolayı 
yapraklarda beyaz, sarı ve kahverengimsi lekeler oluĢur. Bitkinin yapraklarının 
tümünü kurutabilir.  
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Fotoğraf 3.7: Yapraklarda 
kırmızı örümcek 

Fotoğraf 3.8: Yaprak alt ve üzerlerinde unlu bit 

 
Mücadelesinde, akarları öldüren preparat hazırlanarak uygun bir pülverizatör ile 

bitkiye püskürtülmelidir. Ġlaçlama sırasında özellikle yaprakların alt kısmının ilaçlanmasına 
dikkat edilmelidir. 

 

 Thripsler: Bitkilerin yaprak, sap ve çiçeklerini sokup emer. Yapraklarda beyaz 

lekelerin oluĢmasına ve yaprakların sararmasına neden olur.  
Mücadelesinde etken maddeli ilaçlar bitkiye püskürtülerek ilaçlanmalıdır.  

 
 Kabuklu ve unlu bitler: Kabuklu bitler, ince uzun hortumuyla bitkinin yaprak 

ve saplarını sokar ve bitki öz suyunu emerek beslenir. Salgıladıkları tatlı madde 
sayesinde fumajin mantarlarının çoğalmasına neden olur. Yapraklar sararır, 
kurur ve dökülür. Unlu bitler zararlıları bakımından kabuklu bitlerle benzer 

zararlar gösterirler.  
Mücadelesinde etkin ilaçlarla bitkiler iyice ilaçlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Saksı değiĢtirme zamanı gelmiĢ 
Codiaeum bitkisini alınız. 

 Bitkinin saksı değiĢtirme zamanının 
geldiğine emin olunuz. 

 Bir numara büyük saksıyı da alınız. 

 Uygun dikim harcını temin ediniz. 

 Bitkiyi hafifçe sulayınız. 

 Saksıyı daha büyük numara seçmeyiniz. 

 Ġki parmağınızı bitkinin arasına alınız. 

 YavaĢça saksıdan çıkarınız. 

 Bitkiye zarar vermeden çıkarmaya 

dikkat ediniz. 

 Varsa zarar görmüĢ köklerde budama 
yapınız. 

 Yeni saksının drenaj deliklerini açınız. 
 Yeni saksıda drenaj deliklerini 

unutmayınız. 

 Yeni saksıyı harç ile doldurunuz.  Saksıya harcı çok doldurmayınız. 

 Bitkiyi tam ortasına yerleĢtiriniz. 
 Bitkiyi tam ortaya dikmeye özen 

gösteriniz. 

 Yanlardan harç koyarak bastırınız.  Ġyice bastırınız, boĢluk bırakmayınız. 

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız. 

 Uygun bir yere koyunuz. 

 Sulamasını yapınız. 
 Fazla sulamadan kaçınınız. 

 Gübreleme yapınız. 
 Gübreleme yapmak için biraz 

bekleyiniz. 

 Hastalık ve zararlılar ile mücadele 

ediniz. 

 Hastalık ve zararlı gördüğünüzde uygun 

yolla mücadele ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Codiaeum 

bitkisinde saksı değiĢimi uygulaması yapınız. YapmıĢ olduğunuz çalıĢmayı aĢağıdaki 
ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Saksı değiĢimine gelmiĢ bitkiyi aldınız mı?   

2. Uygun saksıyı temin ettiniz mi?   

3. Bitkiyi hafifçe suladınız mı?   

4. Ġki 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?   

 

 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve 
değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek faaliyete iliĢkin 

bilgilerinizi ölçünüz.  
 

1. Krotonlarda  son yıllarda saksı değiĢtirme sırasında  harç olarak sadece 
……………………yaygın olarak kullanılmaktadır. 

2. Kroton ……………………. aylarında bol miktarda suya gereksinim gösteren bir 

bitkidir. 

3. Budama sırasında yara yerine çürümelerini önlemek için ……………………… 

sürülmesinde fayda vardır.  

4. Önemli hastalıkları ………………………., …………………… ve antraknozdur. 

5. Zararlıları ise ………………….., ……………….., …………….. ve unlu bitlerdir. 

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıda verilen sorulardaki boĢluklara uygun ifadeleri yerleĢtirerek modüle 

iliĢkin bilgilerinizi ölçünüz.  

 

1. Anavatanı ……………………., ………………………, Pasifik Adaları’dır.  

2. Yapraklar …………… yapıda, ……………Ģeklinde, geniĢ loplu veya ……. olabilir. 

3. C. Variegatum …………….. ve ………….. yapraklıdır. 

4. Çelikler uç sürgünleri ve kuvvetli yan sürgünlerden alınır. 

5. Çelikler 7.5 cm uzunluğunda tepe çeliği olarak hazırlanır. 

6. Saksı değiĢtirme her yıl ………………………… aylarında yapılır. 

7. Ġyi geliĢmemiĢ veya seyrek yapraklı bitkiler, mart ayında ……………………… 

itibaren ……….cm kalacak Ģekilde kesilmelidir. 

8. KurĢuni küf ………….……., ………………. ve çiçeklerde etkilidir. 

9. Kırmızı örümcekler bitkilerin yapraklarının özellikle alt kısmını sokarak bitki öz 

suyunu emerler. 

10. Thripsler bitkilerin …………., …………..ve ………………….sokup emer. 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
 
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir 

sonraki modüle geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğu Hindistan, Malezya 

2 KöĢemsi, mızrak, dar 

3 YeĢil, sarı 

4 Uç sürgünleri, yan sürgünlerden 

5 7.5, tepe çeliği 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 21–30 

2 Yaprakların döküldüğü 

3 Orantılı nem, 80–85 

4 Aydınlık, güneĢ 

5 Aydınlık, güneĢli 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kokos 

2 Mart-ağustos 

3 Odun kömürü tozu 

4 Yaprak dökülmesi, kurĢuni küf 

5 K. örümcek, Thripsler, kabuklu 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C. variegatum 6 ġubat-mart 

2 
Yaprakları, çalı 

formunda 
7 

Toprak 

seviyesinden, 5 

3 YeĢil-sarı alaca 8 Yaprak, gövde 

4 
Odun kömürü 

tozu 
9 Bitki özsuyunu 

5 22–26, 3–4 10 
Yaprak, sap, 

çiçeklerini 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 29 

KAYNAKÇA 
 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1993–1994 

Güz Yarıyıl Öğrenci ÇalıĢmaları, Adana, 1993. 

 Doç.Dr. KORKUT A. , Prof. Dr. Ġ . H. ĠNAN, Saksılı Süs Bitkileri, Hasad 

Yayıncılık, 1995. 

 Ziraat Yüksek Mühendisi ODABAġ A. , Süs ve Sera Bitkileri, Özgür Yayın-

Dağıtım, Ġstanbul, 1993.  

 Ziraat Yüksek Mühendisi ORAL N. , Ġç Mekân Süs Bitkileri, Yayın Nu: 14, 

Yalova, 1987. 

 www.bursacicek.name.tr 

 www.ada.net.tr 

 www.agaclar.net 

KAYNAKÇA 

http://www.bursacicek.name.tr/
http://www.agaclar.net/

