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MODÜLÜN ADI

Dekoratif Yapraklı Bitkiler

MODÜLÜN
TANIMI

Bu modül; dekoratif yapraklı bitki özelliklerinin ve çeşitlerinin
tanıtıldığı, ekolojik isteklerinin ve kültürel işlemlerinin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Dekoratif Yapraklı Bitkileri Yetiştirmek
Genel Amaç:
Gerekli ortam sağlandığında, dekoratif yapraklı bitkileri
tanıyabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar:
1. Çeşit özelliklerine göre dekoratif yapraklı bitkileri ayırt
edebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarka bakım yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera kapalı
ortam(sera), bitki çeşitleri, ilaç, gübre, ısıtma sistemi,
gölgelendirme sistemi, su.
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Salon bitkileri, kapalı ortamlarda yetişmeye uyarlanmış süs bitkileridir. Salon bitkileri
arasında başlıca sıcak iklimli bölgelere özgü egzotik türler yer alır. Bunlar kendi doğal
ortamlarından alınıp, bazı özel işlemler sonucu belli koşullara uyarlanarak dünyanın oldukça
soğuk bölgelerinde bile kapalı yerlerde yetişebilir hale getirilmiştir. Salon bitkileri evlerde
olduğu kadar işyerlerinde ve topluma açık binalarda da iç mekân düzenlemesinin önemli bir
öğesidir.
Başlıca alımlı çiçekleri ya da dekoratif yaprakları için yetiştirilen bu bitkilerin
günümüzde sayılamayacak kadar çok çeşidi geliştirilmiştir. Bir süs bitkisi seçilirken
biçiminin ya da görünümünün yanı sıra, kolay bakılabilmesi, iç mekânlardaki düşük ışık ve
nem koşullarına uyum sağlayabilmesi gibi bazı temel koşulların da göz önünde
bulundurulması gerekir.
Dekoratif yapraklı bitkileri öncelikle ortamın ısı, ışık ve nem durumuna göre seçmeniz
ve yerleştirmeniz gerekmektedir. Bitkileri kapalı ortamlarda kullanırken bitkinin gereksinim
duyduğu koşullar mutlaka araştırılmalıdır. Ayrıca aynı tür bitkileri bir arada tutmanız
bitkilerin kendi floral ortamlarını yaratmaları açısından faydalı olacaktır.
İşte bu modül ile dekoratif yapraklı bitki türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini
bileceksiniz. Evinize aldığınız bu bitkileri daha bilinçli bakacak ve bu bitkilerin daha güzel
bir şekilde büyümesini sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Çeşit özelliklerine göre dekoratif yapraklı bitkileri ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bitkileri yapraklarına göre sınıflandırıp sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız.

1. DEKORATİF YAPRAKLI BİTKİLER
1.1. Tanımı Özellikleri
Çiçek türleri arasında güzel ve gösterişli yapraklarının etkileri, çiçeklerinin
etkilerinden daha fazla olan bitki grubuna dekoratif yapraklı bitkiler adı verilir. Fazla ışık ve
özel ısı ihtiyaçları olan çiçekli bitkilerinin aksine, yaprakları için yetiştirdiğimiz bitkilerin
bakımı kolay, ömürleri daha uzun olur. Her mekâna göre uygun bir yapraklı bitki mutlaka
bulunur. Dekoratif yapraklı bitkiler genellikle ev, salon, otel, lokanta gibi bakımın kolay
olamadığı yerlerde tercih edilir. Bu gruptaki bitkiler kaldıkları yerlerde yaşamlarını uzun
süre sürdürebilirler. Ayrıca çiçekleri gösterişli olan bitkiler belli mevsimlerde çiçek açtıkları
için ve çiçek açma süreleri çok uzun olmadığından çok fazla bu ortamlarda tercih edilmezler.
Bitkiler dekoratif yaprak ve gövdeleri ile uzun yıllar istenilen etkiyi bırakabilirler.

Fotoğraf 1.1: İç mekan bitkilerinin kullanımı
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Dekoratif yapraklı bitkileri kısaca her ortamda rahatlıkla kullanabiliriz. Ancak bu
bitkileri kullanırken bazı konulara dikkat etmeliyiz. Öncelikle seçtiğimiz bitkinin büyüklüğü
mekâna uygun olmalıdır. Hareketlerimizi kısıtlamamalıdır. Önemli olan aldığımız zamanki
değil, ileride ulaşacağı boyutlardır. Bunun yanında toz bitkilerin amansız düşmanıdır.
Mücadele gerektirir. Kimilerini arada bir yıkayabilirsiniz. Yalnız bu sırada hırpalamamaya
dikkat edilmelidir. Geniş yapraklı bitkilerin yaprakları arada bir ıslak bir süngerle
silinmelidir.
Dekoratif yapraklı bitkileri kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da,
bunların çoğunun zehirli olmasıdır. Ortamda küçük çocukların veya evcil hayvanların
bulunabileceği unutulmamalıdır.
Bitkilerle ilgili olarak bugüne kadar sadece havadaki karbondioksiti alıp dışarıya
oksijen verirler diyebiliriz. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bitkilerin sadece
karbondioksit değil birçok zehirli maddeyi emerek ortamı temizlediği saptanmıştır. İşte
sentetik malzemelerden, elektrikli ev ve büro aletlerinden çıkan, farkında bile olamadığımız
uçucu maddelere karşı bitkileri kullanabiliriz. Ev ve ofis içindeki dekorasyon
malzemelerinde sıkça kullanılan kimyasal uçucu maddeler, ortama yaydıkları zehirli gazlarla
sağlığımızı tehdit ediyor. Amerikan Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yaptığı araştırmada iç
ortamın dış ortama göre daha kirli olduğu tespit edilmiştir. Kirli havaya karşı alınabilecek
tedbirler açısından ilk önerilen, iç ortamların düzenli olarak havalandırılmasıdır. Uzun
dönemde ise ev ve ofislerde dekoratif amaçla yetiştirilen bitkilerden yararlanmak gerekiyor.
NASA bitkiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, havaya karışan zararlı kimyasallardan doğal
yollarla kurtulabileceğimizi ortaya koymuştur. İki yıl boyunca 90 bitki üzerinde araştırma
yaparak bunlardan 15'inin bu zararlı kimyasalları emdiğini tespit etmiştir. Bu bitkilere örnek
olarak; aloe-vera, bambu, areka, kauçuk, benjamin, devetabanı, dracaena, barış çiçeği, paşa
kılıcı, potos sarmaşığı, salon eğreltisi ve kurdele çiçeği verilebilir. Bu bitkilerin 24 saatte %
87 oranında havadaki kiri yok edebildiği saptanmıştır.

Fotoğraf 1.2: İç mekan bitkilerinin kullanımı
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1.2. Çeşitleri
Dekoratif yapraklı bitkilerin bazılarını aşağıda kısaca bakacak olursak eğer;


Agave americana; Anavatanı Orta Amerika’dır. Yaprakları rozet dizilişli, sivri
uçlu, dikenli, sukulent bir bitkidir. Kışın 5 0C ye kadar dayanır. Düşük nemli
yerlerde zarar görmeden yaşayabilir. Aydınlık ve güneşli yerleri sever. Yazın iki
üç günde bir sulama yapılırken kışın onbeş günde bir sulama yapılmalıdır.
Tohum ve ayırma ile üretilir. Önemli hastalıkları kurşuni küf ve antraknoz,
zararlıları ise kabuklu ve unlu bittir.

Fotoğraf 1.3: Agave



Aglaonema (Aglaonema commutatum); Anavatanı Güneydoğu Asya’dır.
Yaprakları dar, uzun, mızrak şeklinde, koyu yeşil üzerine gümüşi- gri lekelidir.
Gölge ya da yarı gölge ortam ister. Yıl boyunca sıcak bir yerde tutulmalıdır.
Sert olmayan, oda sıcaklığında suyla sulanmalıdır. Kışın az, ilkbahar ve yaz
aylarında ise fazla su verilmelidir. Sıcak ve nemli ortamın oluşturulması gerekir.
Sulama sırasında dikkat edilerek, saksı altında su birikmesine izin
verilmemelidir.Üretimi; tohum, çelik ve ilkbaharda ayırma yoluyla yapılır.
Fazla kuru havada örümcek, yaprak bitleri gibi zararlılar görülür. Yapraklarına
fazla su püskürtülmesi yapraklarda lekeler oluşmasına yol açar ayrıca soğuk ya
da sert su kullanıldığında da büyüme problemleriyle karşılaşır. Önemli
hastalıları bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü, kurşuni küf ve antraknoz,
zararlıları ise nematod ve unlu bittir.
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Fotoğraf 1.4: Aglaonema



Aralia; Anavatanı Doğu Asya’dır. Yaprakları uzun saplı, 7 – 9 parçalı,
kenarları hafif dişli, önce kahverengi ve hafif tüylü, sonraları parlak yeşil
renkte, çiçekleri uzun bir sap üzerinde küre şeklinde ve beyaz renktedir. Kışın
en düşük 5 – 6 0C ye kadar dayanır. Yarı gölge ve gölge bitkisidir. Direkt güneş
ışığından korunmalıdır. Tohumla üretilir. Yazın bolca sulanmalı kışın ise
sulama azaltılmalıdır. Önemli hastalıları kök çürüklüğü, kurşuni küf, zararlıları
ise kırmızı örümcek, unlu bit ve yaprak bitleridir.

Fotoğraf 1.5: Aralia



Araucaria; Anavatanı Güney Amerika’dır. Gövdesi düz olarak dikine büyüyen,
dalları yelpaze şeklinde kat kat dizilişlidir. Yapraklar sürekli yeşil, iğne
yapraklıdır. Kışın en uygun sıcaklık 10 – 16 0C’dir. Sıcaklık 5 0C’nin altına
düşürülmemelidir. Yarı gölge ve aydınlık yerlerden hoşlanır, bulunduğu
ortamlarda % 60 oransal nem bulunmalıdır . Yazın bol sulanmalı ancak kışın
haftada bir sulanmalıdır. Tohum ve tepe çeliği ile üretilir. Önemli hastalıları kök
kanseri, zararlıları ise unlu bit ve yaprak bitleridir.
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Fotoğraf 1.6: Araucaria



Aspidistra; Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Yaprakları büyük, oval, paralel
damarlı, parlak yeşil renkte, çiçekleri hemen saksı toprağı üzerindedir. Kışın 7
– 10 0C’de kalabilir. Orantılı nem %60 – 70 arasında olmalıdır. Yarı gölge ve
gölge ortamdan hoşlanır. Çok ışıkta yaprak sapı kısalır. Bütün yıl orta derecede
sulama yapılmalıdır. Üretimi ayırma ile yapılır. Önemli hastalıları kloroz,
zararlıları ise kırmızı örümcekler, kabuklu ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.7: Aspidistra



Caladium; Anavatanı Brezilya ormanlarıdır. Yaprak sapları uzun, yaprakları
büyük, kalkan şeklinde, ince yapılı, düzensiz, yeşil üzerine beyaz, kırmızı lekeli,
çok gösterişli bitkilerdir. Sıcağı severler. Kışın yumruları saksı içinde 13 0C’de
olmalıdır. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. Yarı gölge yerleri sever. Yumrular
kışın hiç su verilmeden saklanmalıdır. Yumru çürüklüğü en çok karşılaşılan
problemdir.
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Fotoğraf 1.8: Caladium



Calathea; Anavatanı Brezilya’dır. Yaprakları uzunca ve geniş, küt veya hafif
sivri uçlu, uç kısmı zeytin yeşili veya krem renkte, kahverengi yeşil orta
damarın her iki yanı oval veya armut şeklinde lekelidir. Kışın en düşük 10 0C
olmalıdır. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. Yazın yarı gölge veya gölge, kışın
ise aydınlık yerlerde bulundurulmalıdır. Doğrudan güneş ışığından
korunmalıdır. Kuru hava koşullarında yaprak uç ve kenarlarında kahverengi
lekelerin oluştuğu ve yaprakların kıvrıldığı görülür. Üretimi ayırma ile yapılır.
En önemli zararlısı kırmızı örümcektir.

Fotoğraf 1.9: Calathea



Cattleya; Anavatanı Kolombiya’dır. Yalancı soğanı 10 – 25 cm boyunda ve tek
yapraklıdır. Çiçekleri 20 cm uzunluğundaki bir sap üzerinde, yaklaşık 15 cm
uzunluğundadır. 15 0C’lik gece ve bundan 5 – 6 0C yüksek gündüz sıcaklığına
gereksinim gösterir. Çiçek oluşumu döneminde sıcaklık 2 – 3 0C kadar
düşürülür. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. Yakıcı güneş ışığına dayanamaz.
Aydınlık, yarı gölgeli yerlerde bulundurulmalıdır. Sürgün gelişimi sırasında bol
8

sulamaya gereksinim duyar. Üretimi tohum ve ayırma ile yapılır. En önemli
hastalığı virus, zararlıları ise yaprak bitleri, kabuklu ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.10: Cattleya



Chamaedorea; Anavatanı tropik orta ve güney Amerika’dır. Yaprakları kuş
tüyü şeklinde dizilmiş ve dışa doğru eğik, çiçekleri salkım şeklinde, gösterişsiz,
küçük ve sarı renkli, özellikle yaşlandıkça odunsu gövdeli tipik bir palmiyedir.
Kışın sıcaklığı 15 – 18 0C’lik yerlerde iyi yetişir. Yüksek orantılı nemden ve
yarı gölge yerlerden hoşlanır. Yazın bolca sulanmalıdır. Tohum ve ayırma ile
üretilir. Önemli zararlıları solucanlar, kırmızı örümcekler, kabuklu ve unlu
bitlerdir.

Fotoğraf 1.11: Chamaedorea



Codiaeum; Anavatanı Doğu Hindistan’dır. Yaprakları yeşil ile birlikte sarıdan
kırmızıya alacalıdır. Yapraklar değişik büyüklüktedir. Kışın en düşük sıcaklık
15 0C olmalıdır. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. Yazın aydınlık ama doğrudan
güneş görmeyen yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Kışın ise aydınlık ve
9

güneşli yerler tercih edilmelidir. Yapay ışık bile bu dönemde verilebilir. Yazın
yapraklarına su püskürtülmelidir. Aksi takdirde yaprak döker. Kışın sulama
azaltılmalıdır. Çelikle üretilir. Önemli hastalıları yaprak dökülmesi, antraknoz,
kurşuni küf, zararlıları ise kırmızı örümcek, triphs, unlu ve kabuklu bitleridir.

Fotoğraf 1.12: Codiaeum



Cordyline; Anavatanı Avustralya’dır. Yaprakları uzun, kırmızı, pembe, sarı –
beyaz veya alaca renkli, çok gösterişli bir bitkidir. Kışın sıcaklık en düşük 10 0C
olmalıdır. Aydınlık, doğrudan güneş almayan yerde iyi gelişir. Yazın bol
sulama yapılır. Tohum, çelik ve ayırma ile üretilir. Önemli hastalıları kök
çürüklüğü, zararlıları ise kırmızı örümcek ve unlu bitleridir.

Fotoğraf 1.13: Cordyline



Cyperus; Anavatanı Madagaskar’dır. Dipten başlayarak fazla sürgün veren,
yaprakları sürgün uçlarında şemsiye dizilişi gösteren, ince, uzun, uç kısımları
sivri, başakçıkları kahverengi bitkilerdir. Sıcaklığı 10 – 25 0C olan yerlerde
güzel gelişir. Yüksek orantılı nemden hoşlanır. Yarı gölge ve gölge ortam ister.
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Saksılarda sürekli su bulundurulmalıdır. Bol suya gereksinim duyarlar. Önemli
zararlıları beyazsinek ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.14: Cyperus



Dieffenbachia; Anavatanı Güney Amerika’dır. Yaprakları iri, sert, derimsi
yapıda, yeşil üzerine lekeli ya da alacalıdır. Sıcak ortamlardan hoşlanırlar. En
düşük 7 0C’ye kadar dayanır ama yaprak döker. Yüksek nispi nemden hoşlanır.
Yarı gölge ve gölge ortam ister. Mart-ağustos arası bol sulanmalıdır. Yapraklara
gerektiğinde günde iki kez bile su püskürtülebilir. Çelikle üretilir. Alt
yapraklarını dökmüş ise rahatlıkla budama yapılabilir. Önemli hastalıları
bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü, kurşuni küf ve antraknoz, zararlıları ise
kırmızı örümcek ve yaprak bitleridir.

Fotoğraf 1.15: Dieffenbachia
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Dracaena; Anavatanı tropik ve suptropik Asya ve Afrika’dır. Yaprakları rozet
dizilişli, şerit şeklinde, beyaz alacalı ve çok gösterişlidir. 10 0C’nin altında
yaprak döker. Alacalı yapraklıları aydınlık, yarı gölge ortamdan hoşlanır. Çok
aydınlık ortamda yaprakların alacası kaybolur. Nemin az olduğu yerlerde
yaprak dökerler. Önemli hastalıları bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü,
zararlıları ise kırmızı örümcek ve unlu bitleridir.

Fotoğraf 1.16: Dracaena



Ficus; Anavatanı tropik ve suptropik yağışlı ormanlardır. Yaprakları büyük,
elips şeklinde, kalın, derimsi yapıdadır. Birçok tür ve kültür formu vardır.
Bunların yaprakları küçük veya daha iri olanları mevcuttur. Sıcak ortamları
severler. Orantılı nem %70 – 80 arasında olmalıdır. Aydınlık ve yarı gölgeden
hoşlanırlar. Yazın bol, kışın az sulama yapılır. Çelikle üretilirler. Önemli
hastalıları yaprak dökülmesi, kök kanseri, kök çürüklüğü, kurşuni küf ve
antraknoz, zararlıları ise nematodlar, thrips, kabuklu ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.17: Ficus benjamin ve ficus elastica
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Monstera; Anavatanı Güney Amerika’dır. Yaprakları koyu yeşil, büyük,
parçalı ve delikli derimsi yapıdadır. Yaprak sapı uzun, gövdesi kuvvetli ve
odunsudur. Hava köklerine sahip olup bitki tırmanıcı yapıdadır. En düşük 7
0
C’ye kadar dayanırlar. Yüksek nispi nemden hoşlanırlar. Aydınlık, yarı gölge
ve gölge yerlerde iyi gelişir. Direkt güneş ışığından hoşlanmaz. Yazın bol
sulanmalı ve yapraklarına su püskürtülmelidir. Kışın su miktarı azaltılmalıdır.
Çelik ve hava daldırma ile üretilir. Hava köklerini kesmek doğru değildir.
Çünkü nem ihtiyacını hava kökleri ile sağlarlar. Önemli hastalıları kök
çürüklüğü, zararlıları ise sümüklü böcekler, kabuklu ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.18: Monstera



Philodendron; Anavatanı Kolombiya’dır. Yaprakları sert, parlak yeşil, uzunca
oval, alt yüzü kırmızımsı, gövdesi kırmızıdır. Tırmanıcı özelliğe sahiptir. En
düşük 13 0C’ye kadar dayanırlar. Aydınlık, doğrudan güneş almayan yarı gölge
yerlerde iyi gelişir. Ancak çok yoğun gölgede yaprakları sararır. Nisan – ekim
arası bol sulanmalıdır. Yapraklara su püskürtülmelidir. Kışın su miktarı
azaltılmalı ancak toprak nemli tutulmalıdır. Çelik ve hava daldırma ile üretilir.
Önemli hastalıları kök çürüklüğü, zararlıları ise sümüklü böcekler, kabuklu ve
unlu bitlerdir.
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Fotoğraf 1.19: Philodendron



Sansevieria; Anavatanı Afrika’dır. Yaprakları şerit şeklinde, koyu yeşil, enine
çizgili olup uzundur. 15 0C’nin altında gelişemez. Orantılı nem %60 olmalıdır.
Aydınlık ve hafif güneşli ortamları sever. Yoğun gölgede kalırsa yapraklar
cılızlaşır. Kış döneminde saksı oldukça kuru tutulmalıdır. Çelik ve ayırma ile
üretilir. Önemli hastalıları yaş çürüklük, kök çürüklüğü, zararlıları ise unlu
bitlerdir.

Fotoğraf 1.20: Sansevieria
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Zantedeschia; Anavatanı Güney Afrika’dır. Yaprakları iri ve koyu yeşil renkli,
çiçekleri boru şeklinde, beyaz renktedir. Kışın en fazla 10 – 12 0C’ de
tutulmalıdırlar. Yüksek nispi nemden hoşlanırlar. Kışın çiçeklenme sırasında
aydınlık, yazın dinlenme döneminde gölge yerlerde bulundurulmalıdırlar. Kış
ve ilkbahar aylarında çiçekli dönemde bitki bolca sulanmalıdır. Yazın 10 günde
bir sulanmalıdır. Ayırma ile üretilirler. Önemli hastalıları virus, yaprak lekesi,
yaş çürüklük, zararlıları ise thirps, yaprak bitleri ve unlu bitlerdir.

Fotoğraf 1.21: Zantedeschia

1.3. Üretimi
Yapraklı bitkilerin çoğu sürgün ucu ve gövde çeliği ile üretilir. Bazı türler ise yaprak
çeliği, daldırma ve kök ayırma ile üretilirler.
Genellikle çelikler çabuk köklenir. Köklendirmeyi hızlandırmak için çeliklere IBA ve
NAA uygulanır. Ortam (sera) sıcaklığı gece; dış sıcaklıktan daha yüksek olmalıdır. Yüksek
ışık şiddeti ve sisleme ile kolay köklenirler. Eğer sisleme yapılmıyorsa sera gölgelenmeli ve
nisbi rutubeti arttırıcı tedbirler alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler
 Tohumların sağlıklı olmasına dikkat
ediniz.

 Tohumları temin ediniz.

 Kullanılan malzemenin steril olması ve
mantar oluşumunu zorlaştıracak
nitelikte olmasına dikkat ediniz.

 Harcı hazırlayınız.
 Harcı saksılara doldurunuz.

 Atacağınız tohumun miktarını iyi
ayarlayınız.
 Tohumları toprak üzerine dikkatlice
serpiniz.
 Tohum ekimi yapınız.

 Tohum ekim derinliğine dikkat ediniz.
 Çok ince tohumların üzeri örtülmez,
düzgün bir tahta parçasıyla hafifçe
bastırınız.
 Ortam sıcaklığını ve nemini
ayarlayınız.

 Saksıları uygun bir yere koyunuz.

 Çimlenen tohumları köklerine zarar
vermemeye özen göstererek başka
kasalara şaşırtınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

ÖLÇME SORULARI
1.

Çiçek türleri arasında güzel ve gösterişli yapraklarının etkileri, çiçeklerinin
etkilerinden daha fazla olan bitki grubuna………………………………….bitkiler adı
verilir.

2.

Dekoratif
yapraklı
bitkiler
genellikle
ev,
salon,
gibi……………………………………..yerlerde tercih edilir.

3.

Dekoratif yapraklı bitkinin……………………..mekâna uygun olmalı, hareketlerimizi
kısıtlamamalıdır.

4.

Agave americana bitkisinin……………………….rozet dizilişli, sivri uçlu, dikenli,
sukulent bir bitkidir.

5.

Cyperus bitkisi dipten başlayarak fazla sürgün veren,
uçlarında……………………………….dizilişi göstermektedir.

6.

Dracaena bitkisinin yaprakları………………..dizilişli, şerit şeklinde, beyaz alacalı ve
çok gösterişlidir.

7.

Monstera bitkisi………………………………..sahiptir ve tırmanıcıdır.

8.

Zantedeschia
bitkisinin
yaprakları
iri
çiçekleri………………..şeklinde, beyaz renktedir.

9.

Yapraklı bitkilerin çoğu………………………..ve……………………çeliği ile üretilir.

10.

Dekoratif yapraklı
köklenirler.

ve

lokanta

yaprakları

koyu

bitkiler………………………………ve

otel,

yeşil

sisleme

sürgün

renkli,

ile

kolay

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda dekoratif
yapraklı bitkilerde çelik ile üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Anaç bitki temin ettiniz mi?

2.

Çeliklerin sağlıklı olmasına dikkat ettiniz mi?

3.

Dikim yapacağınız kapları temin ettiniz mi?

4.

Harcı hazırladınız mı?

5.

Harcı kaplara doldurdunuz mu?

6.

Çeliklerinizi uygun aralıklarla diktiniz mi?

7.

Dikim yaptığınız kapların sislemesini yaptınız mı?

8.

Çelik kaplarınızı uygun sıcaklık ve nemli ortama aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise bir sonra ki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak bakım yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bitkiler için ilave ışık ve karartma nasıl yapılabilir araştırınız.

2. YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bitkileri düzenlemede kişisel zevkler ön plandadır. Bitkilerin daha çok ışıktan kolayca
yararlanabileceği pencere kenarlarına konulurlar. Pencerenin bitkiye sağladığı yarar yanında
bazı sakıncaları da vardır. Bu sakıncalardan birisi bitkiyi direkt güneş ışığına maruz
bırakmasıdır. Diğer bir sakınca ise kışın oda ısıtıldığı zaman bitkinin her tarafı ısınırken,
pencereye bakan diğer tarafının soğukla karşı karşıya kalmasıdır. Bu nedenle pencere
kenarlarına bitki koyulurken sıcaklık değişiminden etkilenmeyecek bitki türleri seçilmelidir.
Bitkilerin düzenlenmesi sırasında, ışık, sıcaklık ve nem gibi özel istekler göz önünde
bulundurulmalıdır. Birbirleri ile benzer istekleri olan bitkiler bir araya getirilmelidir. Hava
cereyanına maruz bırakılmamalı, günlük bakımı için kolay ulaşılabilecek bir yerde
bulundurulmalıdırlar. Genellikle uzun boylu olan bitkiler arkaya, kısa boylu bitkiler ön
kısma alınmalı ve yaprak şekli ile renk uyumu iyi ayarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.1: Aynı isteklere sahip bitkiler
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2.1. Yetişme İstekleri
Yapraklı bitkilerinde normal gelişmesi için ışık, sıcaklık, nispi nem, sulama ve
gübreleme gibi optimum çevre koşulları vardır. Bu koşulların hepsini her bitki için tek bir
ortamda sağlamak güçtür. İstekleri birbirine benzeyen bitkiler 2 – 3 grupta toplanarak bir
ortama konulabilir. Buna göre ortam şartları ayarlanır.

2.1.1. Işık
İç mekanlarda yetiştirilen bitkilerin doğadaki gibi özümleme yapabilmeleri ve yaşayıp
gelişebilmeleri için ışık önemli bir etmendir. Bu bitkiler çeşitlerine göre tropik kökenli
oldukları için az ışığın bulunduğu ortamlara uyum sağlayabilir. Fakat çoğu iyi ışık
sağlanabilen ortamlarda daha iyi yaşayıp gelişebilmektedir. Açık havadaki ışık oranına
kıyasla iç mekanlarda ışık oranı daha azdır. Bu bitkiler gelişme dönemlerinde iyi ışık alan
yerlerde, dinlenme döneminde az ışık olan yerelerde bulundurulabilir. Genelikle ışığın az
olduğu durumlarda yapay ışık kullanılabilir. Güneş ışığına benzese bile yapay ışık güneş
ışığına eşdeğer değildir. 5-6 saatlik güneş ışığının verdiğini 5-6 saat yapay ışık veremez.
Bitkilerin gelişebilmeleri için günde yaklaşık 12-16 saat yapay ışıklandırma kullanılmalıdır.
Yapay ışıklandırma yaparken nem oranına dikkat edilmelidir. Saksı altına su dolu kaplar
konulabilir.

Fotoğraf 2.2: Kapalı ortamda ışıklandırma
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Bilhassa gösterişli yaprakları için yetiştirilen çiçeklerin çoğu tropik kökenlidir. En iyi
11.000 - 33.000 lükslük ışıkta (Parlak yaz günlerinde 11.000 lüks, tam bulutlu kış
günlerinde 5500 lüks) yetişirler. Bu nedenle yazın seralarda mutlaka gölgelendirme
yapılmalıdır. Ayrıca spesifik özellik gösteren aglaonema, fittonia ve maranta gibi cinsler
daha düşük ışık şiddetindeki (7500 – 13000 lüks) ışıkta yetişirler. Ülkemiz kuzey enlem
derecesinde yer aldığından yaz günlerinin uzun bir zaman diliminde 33000 lükslük bir ışık
şiddetine sahiptir. Bu nedenle yazın kuvvetli gölgeleme yapılmalıdır. Sonbaharda gölgeleme
kaldırılmalıdır.

Fotoğraf 2.3: Seralarda kullanılan lambalar

Işık isteği çok önemlidir. Bitkiye istediğiniz kadar iyi bakın, ışık yeterli değilse iyi
sonuç alamazsınız. Işık şiddeti sıcaklık normal olsa dahi bitki gelişmelerini sınırlayıcı bir
faktördür. Tropik kökenli yapraklı bitkiler çok geniş sınırlar içerisinde düşük ışık şiddetinde
yetişebilirler. Fakat ışık şiddeti çok düşük ise büyüme optimum ışıktan daha yavaş olur ve
yapraklar koyu renk alır. Eğer ışık şiddeti çok yüksek olursa büyüme çabuk olur ancak yeni
yapraklar küçük ve açık yeşil renkte olur. Işık şiddetinin düşüp yükselmesi yaprak içindeki
kloroplastların yerleşmesini etkiler.

Fotoğraf 2.4: Kapalı ortamda ışıklandırma
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Bitkiler seralardan ev gibi ortamlara getirildiğinde düşük ışık şiddetine uyum
sağlamaya çalışırlar. Bunun sonucu klorofil kaybıyla beraber yaprakta dökülmeler olur.
Yaprak kaybı bitki ortamdaki ışık şiddetine uyuncaya kadar devam eder. Bu dönemde
büyüme kaydedilmez. Yeni çıkan yapraklarda daha uzun ve cılız olur. Bazı bitkilerde gövde
ve dallar sararır. Örneğin; ficus benjamin, asparagus ve pelargonium gibi bitkiler hemen
yapraklarını dökerler. Palmiye, zambak ve diffenbachia gibi bitkilerin yapraklarının ayrılma
noktası yoktur. Bunlar sararır, aşağıya sarkarak kurur. Kuruduktan sonra da gövdeye asılı
kalırlar.
İyi ışık almayan kapalı mekânlarda, özellikle kışın kuzey pencerelerden gelen ışığın az
olduğu mekânlarda birçok türde bitkinin yetişmesi için bu ışık yetersiz kalmaktadır. Bu
durumda gün ışığının yapay ışıkla takviyesi gerekir. Bu konuda 20 Watlık ve 60 cm boyunda
iki floresans tüpten oluşan bir floresans lamba grubu 60 x 100 cm genişlik ve boydaki bir
sahaya, bitkinin yetişmesi için yeterli ışığı verebilir (1 m mesafeden). Bu saha 100–150 cm
genişlikte olursa bunun için 120 cm boyunda floresans lambaların kullanılması uygun
olmaktadır. Işığın üstten verilmesi de önemlidir. Zira yaprakların klorofil tabakaları üst
yüzeylerindedir. Böylece bu ışık fotosenteze çok daha müsait yönde etki yapar. Bazı bitki
türlerini yukardan verilen 1600 lux'lük bir ışıkla, daha iyi yetiştirmek mümkün olmaktadır.
Örneğin Draceana ve Philodendron ailesine ait türler 550–800 lux'lük bu şekildeki bir ışıkta
dahi canlılıklarını devam ettirebilmektedirler. Ancak bu türler de daha uzun süre yapraklı
kalmaları ve büyüme yapabilmeleri için bundan daha fazla entansitede ışığa gereksinim
duyarlar. Özellikle olgun kalın yapraklar fazla entansitede ışık görürlerse 4–8 hafta sonra
yeniden parlak durumlarına ulaşırlar. Işığın üstten fakat hiç değilse iki taraftan gelmesi daha
etkin ve simetrik bir büyüme sağlar. Ancak lüzumundan yüksek entansitede ışığın da zararlı
olduğu bilinmelidir. Yumuşak (soft) ışıklar daha emniyetle kullanılır. Işığın kısa sürelisi de,
uzun sürelisi de zararlıdır. Işığın bütün gün devam ettirilmesi yoluna asla gidilmemelidir.
Zira birçok bitki türü gelişmelerinde belirli bir karanlık devre geçmesine ihtiyaç duyarlar. Bu
karanlıkta geçen süre onlar için bir dinlenme devresi olduğu gibi, ışıkta oluşturulan asimilant
maddelerin bitki organlarına taşınması ve depolanmasını sağlayan bir zaman aralığı olarak
da hizmet görür. Bu yüzden bu bitkilerde ışıklandırma daha uzun süre devam ettirilirse
fizyolojik rahatsızlıklar ve hastalıklar ortaya çıkar.

Fotoğraf 2.5: Kapalı ortamlarda kullanılan bitki gelişimini destekleyici lambalar

İç mekânlarda tespit edilen ışık miktarı o andaki dış ışığın miktarına göre değişir. Bu
durumda hem dışardaki dolu ışık entansitesi ve hem de o andaki iç mekândaki ışık
entansitesi tespit edilerek oranlanır. Zira iç mekândaki doğal ışık dıştaki ışığa bağımlıdır. İç
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mekân yetiştiriciliğinde ışık konusunda bizi iki husus direkt ilgilendirir. Biri bitkiye ulaşan
aktüel ışık miktarı yani bu bitkinin yüzeyindeki ışık entansitesidir. Diğeri de büyümeyi
etkileyen ışığın kalitesidir. Bunlara yaprakları için yetiştirilen Croton, Peporomia, Pilea, Rex
begonya, Diffenbahia, Sansaverialarda eklenebilir. Eğreltilerde de ışık entansitesini ve
ışıklanma süresini uzatarak fotosentezi arttırmak, dolayısıyle gelişmeyi hızlandırmak
mümkün olmaktadır. Bunun için geceleri 1 m yükseklikten 400 W yüksek basınçlı bir civa
lambası ile 8 m2'lik bir sahayı ışıklandırmak üzere yerleştirilen büyük bir grup 8 saat yapay
ışık verilerek en iyi sonuç sağlanabilir.

2.1.2. Sıcaklık
Yapraklı bitkiler türlerinin büyük bir çoğunluğunun serada yetişmesi için gerekli gece
sıcaklığı 21 0C, gündüz sıcaklığı 24 – 26 0C’dir. Bitkilerin büyük çoğunluğu 15 0C de uzun
süre kalabilir. Fakat bunlar çok yavaş büyür ya da hiç büyüyemez. Gece sıcaklığının 15
0
C’nin altına nadiren düştüğü subtropik iklim bölgelerinde yapraklı bitkilerin pek çoğu
dışarıda yetişebilir. Çok yüksek gece sıcaklığında bitkiler hafif soluk renkli olur ve
taşındıklarında düşük sıcaklıkta yapraklar zarar görür. Aşırı bir şekilde alçak ve yüksek
sıcaklıklar bitkinin gelişimini olumsuz etkiler ve hatta gelişim durabilir. Bitki cılız bir
görüntüye kavuşur.

Fotoğraf 2.6: Kapalı ortamda bitkiler

Sıcaklığın termostatlarla kontrol edildiği kaloriferli binalarda sıcaklık bitkiler
açısından çok problem yaratmaz. Genellikle bu binaların sıcaklığı 15 – 20 0C arasındadır. Bu
sıcaklık birçok yapraklı bitki için düşük olabilir. Bu yüzden burada büyüme yavaş
gerçekleşir. Fakat bitkiye zarar gelmez.
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2.1.3. Nem
Tropik kökenli yapraklı bitkilerde ortam nemi % 70 – 80 arasında olmalıdır. Sera
yazın iyi gölgelenmiş ise sadece sera tabanını ıslak tutmak yeterlidir. Normal ışık alan
ortamlarda bitkiyi sulamak nem kontrolünü sağlamak açısından yeterlidir. Ancak özellikle
yetişme koşullarında % 40’ın altına nem düşmemelidir.
Yapraklı salon bitkilerinin anavatanı genelde tropik bölgeler olduğu için bu ihtiyaçları
giderilmezse yaprakları uçlarından kurumaya başlar, solgun ve donuk bir renk alır. Böylece
dekoratif özelliğini büyük ölçüde kaybeder. Her gün bitkilerin yapraklarını nemlendirmekte
fayda vardır. Bunun içinde mutlaka kireçsiz su kullanılmalıdır.
Normal ışık ve sıcaklık şartlarında, yeterli sulama ile bitkiler düşük nemlerde iyi
yetişir. Nispi nemin çok yüksek olması ise mildiyo ve diğer öldürücü yaprak hastalıklarının
gelişmesine neden olur. Ortam içerisinde hava sirkülasyonu sağlanması ve koruyucu ilaçlarla
bu hastalıklar önlenebilir. Yüksek orantılı nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli ışıktan
kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltarak bitkide dengeli bir gelişme sağlar. Bu nedenle iç
mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde orantılı nemin önemi büyüktür. Tropikal kökenli
bitkilerin nem ihtiyacı % 80’in üzerinde, diğer bitkilerin nem ihtiyacı ise % 60-70’tir.
Bitkilerin çoğu tropik ve subtropik kökenli olduğundan yalnızca topraktaki nem
gelişmeleri için yeterli olmamakta, havadaki neminde yeterli miktarda olması gerekmektedir.
Seralarda orantılı hava neminin istenilen düzeyde tutulabilmesine karşılık, yazın orantılı
nemi çok düşük olan veya kışın kaloriferle ısıtma yapılan yerlerde süs bitkilerinin çoğuna sık
sık su püskürtülmesi gereklidir. Kışın orantılı nemi çok düşük olan, sözgelimi kaloriferle
ısıtma yapılan yerlerde bulundurulan bitkilere püskürtülen suyun yaklaşık olarak oda
sıcaklığında olması uygundur. Püskürtme yapılamadığı durumlarda, bitkilerin yapraklarını
ıslak bir sünger veya bez ile silerek nemlendirmek gerekir.

Fotoğraf 2.7: Kapalı ortamda sıcaklık ve nem ölçer
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Bitkiler için insanlarda olduğu gibi temiz hava mutlaka gerekli değildir. Eğer bitkiler
kapalı alanlarda yalnız başlarına yetiştiriliyor iseler, hava değişimi olmaksızın uzun süre
normal bir gelişim gösterebilirler. Ancak bulunduruldukları ortamın havası yapay yollarla
kirletilirse bitkiler bundan zarar görebilir ve dolayısıyla zaman zaman havanın
değiştirilmesine ve temizlenmesine gereksinim duyarlar. Havalandırma sırasında bazı
konuların gözden uzak bulundurulmaması gerekir. Özellikle havanın soğuk dalgalar halinde
doğrudan bitkilerin üzerine gelmemesi gerekir. Bunun için üstteki pencereleri açmak veya
pencerenin bir kanadını bitkilere soğuk esinti gelmesin diye koruyucu olarak kullanacak
şekilde camı açmak ya da iletim sağlanabiliyor ise içerdeki başka bir odanın penceresini
açmak iyi olur.

2.2. Bakım Önlemleri
Dekoratif yapraklı bitkiler ortama yerleştirdikten sonra diğer iç mekân bitkilerine
oranla daha az da olsa mutlaka bakıma gereksinim duyarlar. Bu yüzden sürekli bitkileri
kontrol etmek gerekir. Bitkinin gereksinimleri ne fazla ne de az karşılanmalıdır. Aksi
takdirde bitki bize olumsuzluklar konusunda ipuçları verir.
Bunlara kısaca değinecek olursak eğer;


Bitkinin çok az ışık alması; bitki uzun ve sağlıksızdır. Yapraklarının arası
fazla aralıktır. Büyüme durmuştur. Yapraklar normalden daha küçük ve
soluktur. Çiçekleri ya hiç yoktur ya da çok cılızdır. Dallanmasını güçlendirmek
için bitkiyi kısaltmak gerekir ve daha ışık alabileceği bir yere taşınmalıdır.



Bitkinin çok az sulanması; bitki ya çok az ya da hiç büyümez. Yaprakları
zayıftır. Alt yapraklar düşer. Çözümü ise; bu saksılar su dolu bir kap içinde 10
dakika bekletilmelidir. Saksı tabağına yerleştirmeden önce suyun süzülmesi
beklenmelidir. Eğer sürekli bu sorun karşımıza çıkıyorsa bitkinin saksısı
değiştirilmelidir.



Çok soğuk ortamda olması ise; çiçekler kısa ömürlüdür. Yapraklar kıvrılır ve
düşer. Çözümünde hava akımından uzak sıcak bir yere taşınmalıdır.



Az nemli ortamda olması; yaprak uçları kahverengileşir ve kurur. Yaprak
kenarları sararır ve yapraklar dökülür. Çözümünde banyo, mutfak gibi daha
nemli bir ortama taşınmalıdır.



Az besin alması; bitki büyüyemez. Bu durumda uygun gübreleme programı
uygulanmalıdır.



Fazla su verilmesi; yapraklar az büyür. Zayıftır ve kolayca dökülür. Bitkiyi
daha sıcak bir ortama taşınmalıdır. Saksının drenajı sağlanmalıdır. Sadece
gerektikçe su verilmelidir.



Fazla sıcak ortamda; bitki kış aylarında sağlıksız büyüme gösterir.
Yaprakların kenarları kahverengileşir. Alt yapraklar solar ve dökülür. Bitkiyi
daha serin bir ortama taşımalıyız.
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Fazla nemli ortamda; yapraklarda, çiçekte ve sapında gri küf (botrytis) oluşur.
Bitki daha kuru bir ortama taşınmalıdır.



Fazla besin verilmesi; yapraklar kahverengileşir ve büzüşür. Bitki sağlıklı bir
görünüm alana kadar çiçeği sulamamak gerekir.

2.3. Sulama
Yapraklı bitkiler kaliteli su ile sulanmalıdır. Toprak tuzluluk miktarı Ec= 0,75
mmhos/cm’dan daha az ise iyi bir sulama suyudur. Sulama yeterli olmalıdır. Bazen fazla su,
bitkiyi susuz kalmaktan daha çabuk öldürebilir. Sulamadan önce bitkinin toprağı kontrol
edilmelidir. Kurumaya yüz tutmuş ve ufalanıyorsa sulanmalıdır. İstisnalar dışında saksının
dibinde su birikmesine izin verilmemelidir. Aksi takdirde çürümeye sebep olabilir. Daima
ılık ve dinlenmiş su kullanılmalıdır.
Bitki yetiştirirken en önemli konulardan biri sulamadır. Bitkilerin ne kadar sık
sulanması gerektiği de en çok sorulan sorulardan biridir.
Bu konuda etkili olan etmenleri özetlersek:


Bitki çeşidi en önemli etkendir. Mesela, kurak ortamda yaşayan ve dokuları
içinde bol su depo eden kaktüsler ve sukkulent bitkiler; palmiyeler, eğreltiler ve
siklamenlere göre suya daha az gereksinme gösterirler.



Bitkiler etkin gelişme dönemlerinde, dinlenme dönemlerine göre suya daha çok
gereksinme duyarlar.



Eğer kökler toprak içerisinde fazlaca yayılıp tüm saksıyı doldurmuş ise su bitki
tarafından kolayca alınır ve topraktaki nem kısa sürede kaybolur. Bu durumda
bitkileri sık sulamak gerekir.



Bazı topraklar fazla oranda su tutar ve daha uzun sürede kururlar. Bu nedenle su
tutma kapasitesi düşük olan kumlu topraklarda yetiştirilen bitkileri, humusca
zengin tınlı topraklardakine oranla daha sık sulamak gerekir.



Bitkinin güneş ışınları altında, gölgede veya yapay ışık altında olması da
topraktaki nem durumunu ve bitkinin su kaybını etkiler. Güneş altında veya
yapay ışık altında, bitki daha fazla terleme yapacağı için, gölge bir yerdeki
bitkiye oranla daha çok suya gereksinme gösterir.



Su, bitki için önemlidir, ama aşırı sulama da hiç su vermemek kadar tehlikelidir.
Önemli olan nokta bitkileri her gün gözlemek ve her akla geldiği zaman değil,
suya gereksinim gösterince sulamaktır. Gerçekten, süs bitkilerinden çoğunun
genellikle saksı toprağının kuru tutulmasından çok, sürekli bir şekilde nemli
tutulma sonucu zarar gördükleri yetiştiriciler tarafından bilinen bir olgudur. Bu,
ise yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kimselerin bitkiye ne denli bol su
verilirse o denli iyi gelişir şeklinde yanlış bir önyargıya sahip olmalarının bir
sonucudur.
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2.4. Gübreleme
Bitkiler düzenli olarak beslenmelidir. Yavaş eriyen gübreler ya da sıvı gübre
kullanabilir. Tropik kökenli yapraklı bitkiler diğer besin elementlerine göre daha çok
nitrojene gereksinim duyarlar. Genel olarak her sulamada sulama suyu ile birlikte sıvı olarak
uygulanırlar. NPK’nın 30–10–10 veya 30–20–10 formülleri 400 litre suya 500 gr hesap
edilerek kullanılır.
Yapraklı bitkiler organik maddece zengin toprak karışımlarını tercih ederler.
Karışımlarda daha çok turba, perlit, yaprak çürüntüsü kullanılır.

2.5. İlaçlama
Süs bitkileri çoğunlukla duyarlı ve yüksek düzeyde ıslah edilmiş bitkiler olup,
kültürleri de doğal olmayan koşullarda gerçekleştiğinden hastalıklara daha çok maruz
kalmaktadır.
Bitkilerde hastalık etmeni başlıca iki kısımda toplanmaktadır. Bunlar cansız hastalık
etmenleri ve canlı hastalık etmenleri olarak ayırabiliriz. Cansız hastalık etmenleri elverişsiz
toprak ve iklim şartlarından meydana gelmektedir. Hatalı tarımsal işlemlerde etkili
olmaktadır. Canlı hastalık etmenleri bitkisel olanlar bakteri, virus, fungus ve çiçekli
parazitlerdir.
Hastalık ve zararlılara karşı tedbiri baştan almak gerekir. Daima güvenilir yerlerden
alışveriş yapılmalıdır. Gelişigüzel toprak kullanılmamalıdır. Ayrıca iyi bakılan, havadar
mekânlarda yetişen bitkiler kolay hastalanmaz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Dekoratif yapraklı bitkilerin kullanıldığı ortamdaki sıcaklık ve oransal nem
düzenlemesi yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz.

 Dereceyi dikkatli okuyunuz.

 Kullandığınız bitkiler hakkında bilgi
sahibi olunuz.

 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem
değerlerini iyice biliniz.
 Sıcaklığın bitkilerinizin yetiştiği
minumum değerin altına düşmemesine
dikkat ediniz.

 Ortam sıcaklığını ölçünüz.

 Bitkilerin istediğine uygun ortam
seçmeye özen gösteriniz.
 Kontrolleri sık sık ve düzenli yapınız.

 Havanın nemini ölçünüz.

 Nemölçeri dikkatli okuyunuz.
 Ortamınızın ışık almasını sağlayınız.

 Işık şiddettini ayarlayınız.

 Ortamı bitkiye uygun hale getiriniz.

 Ortamın uygun hale getirildiğine emin
olunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

ÖLÇME SORULARI
1.

İç
mekânlarda
yetiştirilen
bitkilerin
doğadaki
gibi
…………………………..yapabilmeleri ve yaşayıp gelişebilmeleri için ışık önemli bir
etmendir.

2.

Dekoratif yapraklı bitkiler çeşitlerine göre tropik kökenli
için………………ışığın bulunduğu ortamlara uyum sağlayabilir.

3.

Gösterişli yaprakları için yetiştirilen çiçekler en iyi…………………………..lükslük
ışıkta yetişirler.

4.

Işık şiddeti………………………..ise büyüme optimum ışıktan daha yavaş olur ve
yapraklar koyu renk alır.

5.

Işık şiddeti…………………………..olursa büyüme çabuk olur ancak yeni yapraklar
küçük ve açık yeşil renkte olur.

6.

Birçok bitki türü gelişmelerinde belirli bir………………………….geçmesine ihtiyaç
duyarlar.

7.

Eğreltilerde ışık entansitesini ve ışıklanma süresini uzatarak fotosentezi arttırmak için
geceleri 1 m yükseklikten…………………W yüksek basınçlı bir civa lambası
kullanılmalıdır.

8.

Yapraklı bitki türlerinin büyük bir çoğunluğunun serada yetişmesi
gerekli…………….sıcaklığı 21 0C, ………………..sıcaklığı 24 – 26 0C’dir.

9.

Yapraklı salon bitkilerinin……………………………..ihtiyaçları
yaprakları uçlarından kurumaya başlar, solgun ve donuk bir renk alır.

giderilmezse

10.

Tropik kökenli yapraklı bitkiler diğer besin
çok………………………….gereksinim duyarlar.

göre

elementlerine

oldukları

için

daha

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda dekoratif
yapraklı bitkilerde ortam sıcaklığı ve oransal nem düzenleme uygulaması yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?

2.

Ortamın sıcaklığını ölçtünüz mü?

3.

Ortamın sıcaklığını dekoratif yapraklı bitkilerin isteğine göre
ayarladınız mı?

4.

Ortamın nemini ölçtünüz mü?

5.

Ortamın sıcaklık ve nemi istenen seviyeye getirdiniz mi?

6.

Işık şiddettini ayarladınız mı?

7.

Bitkiniz sağlıklı gelişiyor mu?

8.

Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?

9.

Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Çiçek türleri arasında güzel ve gösterişli yapraklarının etkileri, çiçeklerinin
etkilerinden daha fazla olan bitki grubuna…………………………….yapraklı bitkiler
adı verilir.

2.

Dekoratif yapraklı bitkiler genellikle…………..,………….,…………,………….gibi
bakımın kolay olamadığı yerlerde tercih edilir.

3.

Bitkiler………………………….yaprak ve gövdeleri ile uzun yıllar istenilen etkiyi
bırakabilirler.

4.

Yapraklı bitkilerin çoğu………………………. ile bazı türler ise yaprak çeliği,
daldırma ve ayırma ile üretilirler.

5.

Çeliklerde…………………………….hızlandırmak için çeliklere IBA ve NAA
uygulanır.

6.

Yapraklı bitkilerinde normal gelişmesi için ışık, sıcaklık, nispi nem, sulama ve
gübreleme gibi…………………………………….çevre koşulları vardır.

7.

Yapay ışıklandırma yaparken………………………………oranına dikkat edilmelidir.

8.

Sıcaklığın………………………………………..kontrol edildiği kaloriferli binalarda
sıcaklık bitkiler açısından çok problem yaratmaz.

9.

Nispi nemin çok yüksek olması ise……………………………………….. gelişmesine
neden olur.

10.

NPK’nın 30–10–10 veya 30–20–10 formülleri………………litre suya 500 gr hesap
edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dekoratif yapraklı
Bakımın kolay
olmadığı
Büyüklüğü
Yaprakları
Şemsiye
Rozet
Hava kökleri
Boru
Sürgün ucu, gövde
Yüksek ışık şiddeti

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Özümleme
Az
11.000 - 33.000
Çok düşük
Çok yüksek
Karanlık devre
400
Gece, gündüz
Sıcaklık
nitrojene

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dekoratif
Ev, salon, otel, lokanta
Dekoratif
sürgün ucu ve gövde
çeliği
Köklendirmeyi
Optimum
Nem
Termostatlarla
mildiyo ve diğer
öldürücü yaprak
hastalıklarının
400
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