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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

622B00065

ALAN

Bahçecilik

DAL/MESLEK

İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI

Draceana Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI

Draceana yetiştiriciliğinde; fide yetiştirme, uygun koşulları
sağlama ve kültürel bakım konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak Draceana yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Tekniğine uygun olarak Draceana fidesi
yetiştirebileceksiniz.
2. Bitkinin en iyi gelişimi için uygun koşulları
sağlayabileceksiniz.
3. Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, açık
ortam, Draceana fidesi, saksı, torf, değişik harç karışımları,
gübre
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon
bilgisayar
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.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Saksılı bitkiler ev dekorasyonunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Nasıl ki bir peyzaj
düzenlemesinde dış mekân bitkilerinden faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç mekân
saksılı bitkilerinden faydalanırız. Göz alıcı saksılı bitkilerden yoksun bir evin dekorasyonu
tamamlanmamış sayılır. 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 ayak uydurmaları ancak bilinçli bir bakım
ve yetiştirme tekniği ile mümkündür. Aksi halde yanlış bakım sonucunda 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 dracaena yani Türkçe adı ile kardeşkanı da bunlardan biridir. Bu modül ile kardeş
kanının türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini bileceksiniz. Evinize aldığınız bir
kardeşkanına daha bilinçli bakacak ve onun daha güzel bir şekilde büyümesini
sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak Draceana fidesi yetiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Farklı Draceana çeşitlerinden sınıfa getirerek yaprak yapılarını inceleyiniz.

1. DRACEANA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fotoğraf 1.1 ve 1.2: Değişik Dracaena çeşitleri

1.1. Tanımı ve Önemi
Ana vatanı Asya ve Afrika’nın Tropik, Subtropik bölgeleridir. 50’ye yakın türü vardır.
En önemli türü doğal olarak yetiştirilen Dracaena Americana’dır. Ağaç formunda olan
Dracaena türleri fazla boylanmaz ancak geniş çap oluştururlar.
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Fotoğraf 1.3: Doğal olarak yetiştirilen Dracaena Americana

Dracaena’nın bitkiler âlemindeki yeri aşağıdaki gibidir:








Âlem
Şube
Sınıf
Familya
Cins
Tür
Türkçe Adı

: Plantae
: Magnoliophyta
: Liliopsida
: Liliaceae
: Dracaena
: D. deremensis
: Kardeş kanı

Yaprakları rozet dizilişlidir. Yapraklar şerit şeklinde, beyaz alacalı, sarı, gümüşi ve
çok dekoratiftir. Çiçeklenen türleri de vardır. Çiçekler; salkım şeklinde bileşik, beyaz veya
turuncu renklidir.

Fotoğraf 1.4: Dracaenalarda çiçek yapısı

Dracaena, Yucca
ve Cordyline ile birbirine benzediğinden karıştırılabilir.
Cordyline’den kök rizomlarının olmayışı ve turuncu sarımsı kök renkleri ile ayrılır.
Yucca’dan ise daha yumuşak olan yaprakları ile ayrılır. Aynı zamanda Yucca’nın yaprak
uçları sivri ve batıcıdır.
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Fotoğraf 1.5: Dracaena

Fotoğraf 1.6: Cordyline

Fotoğraf 1.7: Yucca

1.2. Çeşitleri


Dracaena Deremensis: Anavatanı Hondoras ve Panama’dır. Bütün yıl boyunca
güzel bir görünüm ortaya koyar. Ağaç formunda olanları yukkaya benzer.

Fotoğraf 1.8: Dracaena Deremensis

Yaprakları uzun ve rozet şeklindedir. Yaprak renkleri; parlak yeşil ve sarı, beyaz alaca
renklidir. Çiçek bileşik salkımlı, piramit formlu, beyaz ve turuncu renklidir.
Deremensis türünün bir çok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
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Dracaena deremensis compacta
Dracaena deremensis compacta variegata
Dracaena deremensis Warneckei
Dracaena deremensis Janet Craig
Dracaena deremensis Lemon lime
Dracaena deremensis White Stripe
Dracaena deremensis Yellow Stripe
Dracaena deremensis Green Stripe

Fotoğraf 1.9: D. deremensis Janet Craig

Fotoğraf 1.10: D. deremensis Lemon lime

Fotoğraf 1.11: D. deremensis Warneckei

Fotoğraf 1.12: D. deremensis compacta
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Fotoğraf 1.13: D. deremensis compacta
variegata

Fotoğraf 1.14: D. deremensis White Stripe

Fotoğraf 1.15: D. deremensis Yellow Stripe

Fotoğraf 1.16: D. deremensis Green Stripe



Dracaena arborea: Ana vatanı Kuzey Gine’dir. Yaprakları kılıç şeklinde ve
doğrudan gövdeye bağlıdır. Yaprakları çok damarlı, orta damarı kabarıktır. 3-4
m boy yapabilir.
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Fotoğraf 1.17: Dracaena arborea



Dracaena draco: Ana vatanı Kanarya Adaları’dır. Doğal olarak ağaç
formundadır. Yapraklar sapsızdır ve aynı noktadan çıkar. Yaprak yapısı çok sık
dokulu olup çok dekoratif bir bitkidir.

Fotoğraf 1.18: Dracaena draco



Dracaena marginata:Yaprakları ince, uzun ve rozet şeklindedir. Yaprak
renkleri parlak yeşil üzerine kırmızı alaca renklidir. Çiçekleri bileşik salkımlıdır.

8

Fotoğraf 1.19: Dracaena marginata

Marginata türünün birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazılar şunlardır:





Dracaena marginata bicolor
Dracaena marginata tricolor
Dracaena marginata colorama
Dracaena marginata magenta

Fotoğraf 1.20: D. marginata bicolor

Fotoğraf 1.21: D. marginata tricolor
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Fotoğraf 1.22: D. marginata colorama



Fotoğraf 1.23: D. marginata magenta

Dracaena fragrans: Doğal olarak Nijerya, Etopya ve Gine’de yetişir. Ağaç
formludur ve 5 metre kadar boylanabilir. Yapraklar; rozet şeklinde, parlak yeşil
renkli olup üzerinde açık renkli çizgiler bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.24: Dracaena fragrans

Güzel kokulu, sarımsı çiçekleri vardır. Oldukça dekoratif bir bitkidir. Alt türleri ise
şunlardır:




Dracaena fragrans lindeii
Dracaena fragrans masangeana
Dracaena fragrans victoriae
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Dracaena godseffiana: Ana vatanı Gine’dir. Yapraklar koyu yeşil renklidir. Sert
oval yapraklarının üzerinde sarı benekler vardır. Çoğunlukla aynı noktadan 2
veya 3 yaprak çıkar.

Fotoğraf 1.25: Dracaena godseffiana

Yapraklar düz, pürüzsüz sarımsı yeşil renktedir. Çiçek rengi hava sıcaksa kırmızı,
soğuksa yeşildir. Yapraklarından ve gövdeden kırmızı renkli bir sakız çıkarır. Bu yüzden bu
çeşide ejder kanı da denir.
Beyaz, yeşilimsi ve sarı renkte çiçek açar. Tohumdan oluşan renkli meyveleri vardır.
Dracaena Godseffiana ve Dracaena Kelleri alt türleridir.

1.3. Üretimi
Dracaenaların üretimi; tohum, çelik ve hava daldırma ile yapılır.
Dracaena türleri içinde tohum ile üretimi yapılan tür Dracaena draco’dur. Tohumların
çimlenmesi için kullanılan çimlendirme ortamı funda toprağı ve dişli dere kumu karışımıdır.
Çimlenen fideler 8 cm’ lik saksılara humusça zengin killi bahçe toprağı doldurularak dikilir.
Bir süre burada kalan fideler daha sonra 12x14 cm derinliğindeki saksılara alınırlar.
Hava daldırma yönteminde tepe sürgünün yaklaşık 15-20 cm altında yatay yönde bir
bilezik alınır. Alınan bu bileziğin etrafı yosun ile sarılarak ince plastik ile örtülür. Burada
köklendikten sonra saksıya alınır.
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Fotoğraf 1.26 ve 1.27: Daldırma yapımında kullanılan malzemeler ve bilezik alınması

Fotoğraf 1.28, 29, 30: Bileziğin alınması ve kabuğun kaldırılması

Fotoğraf 1. 31, 32, 33: Bileziğin torba ile kapatılarak harç ile doldurulması
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Fotoğraf 1. 34, 35, 36: Ortamın kapatılması ve daldırma yapılmış bitkinin görünüşü

Tepe çelikleri, yaşlı gövdelerde oluşan sürgünlerden Mart ve nisan aylarında alınır.
Çeliklerin uzunluğu 7,5 cm’dir. Alınan bu çelikler, 25-30 0C’de köklendirmeye alınırlar.
Köklenen çelikler önce küçük saksılara daha sonra da büyük saksılara dikilirler.

Fotoğraf 1.37, 38: Çelik alınacak anaç bitki ve çeliğin alınması
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Fotoğraf 1. 39, 40, 41: Alınmış çelik parçası ve köklendirme ortamına dikilmesi

Bir başka üretim şekli ise üretim yastığına yatırılan yaşlı gövdelerin veya bunların
sürgünlerinden alınan 5 - 5,5 cm uzunluğundaki çeliklerin köklendirilmesidir. Alınan bu
çelikler, eşit miktarda turba ve kum karışımına dikilirler. Uygun köklenme sıcaklığında hava
sıcaklığı 20-22 0C üretim yastıklarında 20-25 0C sıcaklıklarda çelikler 4-5 haftada
köklenirler.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem 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 ve çeşit
özelliği taşımasına 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 işlemini sabah yapınız.

 Köklendirme ortamına dikiniz.

 Köklendirme ortamını uygun sıcaklıkta
ayarlayınız.

 Köklenene kadar bakım işlemlerini
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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.
1.

Dracaena …………………………….familyasındandır.

2.

Yapraklar ………şeklinde, ………………………, sarı, gümüşi ve çok dekoratiftir.

3.

Dracaena deremansis çiçekleri ……………………, piramit formlu, …………… ve
………………….renklidir.

4.

Dracaena’ların üretimi …………., ………….. ve ………………………. ile yapılır.

5.

Tepe çelikleri yaşlı gövdelerde oluşan sürgünlerden …………-……….. aylarında
alınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Dracaenalarda
çelik ile üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?
2. Köklendirme ortamını hazırladınız mı?
3. Çelikleri alacağınız dalları belirlediniz mi?
4. Çelikleri 7,5 cm uzunluğunda aldınız mı?
5. Köklendirme ortamına diktiniz mi?
6. Bakım işlemlerini yaptınız mı?
7. Köklenmeyi tespit ettiniz mi?
8. Uygun saksılara diktiniz mi?
9. 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 diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bitkilerin optimum gelişimi için uygun yetişme koşullarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Tüm Dracaena çeşitlerinin sıcaklık istekleri aynı mıdır? Araştırınız.
 Orantılı nem değişikliği Dracaena çeşitlerini nasıl etkiler? Araştırınız.

2. EKOLOJİK İSTEKLERİ
2.1. Sıcaklık
Dracaenalar için en uygun sıcaklık 15 - 18 0C’dir. Dayanıklı türler, kışı 10 - 12 0C’de
geçirebilirler. Dracaenelar gelişme döneminde 22 - 24 0C, dinlenme döneminde ise 12 - 15
0
C sıcaklığa gereksinim duyarlar. Bitki 10 0C’ ye kadar canlılığını devam ettirir. Ancak
bundan sonraki sıcaklıklarda bitki zarar görür.

Fotoğraf 2.1: Dracaena serası
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2.2. Orantılı Nem
Yüksek nispi nem ister. Bu oran % 80-85 dolaylarında olmalıdır. Nispi nemin düşük
olduğu yerlerde bulunan Dracaenalarda yaprak uçlarında sararmalar meydana gelir. Bir süre
sonra yaprakların döküldüğü görülür.

Fotoğraf 2.2: Dracaena serasında havalandırma
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2.3. Işık
Yarı gölge yerlerde bulunmalıdır. Özellikle alacalı olan türlerde buna daha çok dikkat
edilmelidir. Alacalı türler aydınlık, yarı gölge yerleri severler. Eğer alacalı olan türler çok
aydınlık yerlere konulursa alaca renkleri zamanla kaybolur.

Fotoğraf 2.3: Dracaenaların ev içinde kullanımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Termometre ve nemölçer temin ediniz.

 Bitkinin sıcaklık ve oransal nem
değerlerini iyice biliniz.

 Dracaenaları 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 düşünüz.
 Sislemeyi ihmal etmeyiniz.
 Nem değerleri düşük ise sisleme yapınız.

 Gerekirse günde 1-2’ den fazla sisleme
yapınız.
 Ortamın uygun hale getirildiğine emin
olunuz.

 Ortamı bitkiye uygun hale getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.
1.

Dracaenalar için en uygun sıcaklık …………………….. 0C’ dir.

2.

Dracaenelar gelişme döneminde ……………………..0C, dinlenme döneminde ise
…………… 0C sıcaklığa gereksinim duyarlar.

3.

Dracaenalarda nispi nem % …………………… dolaylarında olmalıdır.

4.

Dracaenalar …………………….. yerlerde bulunmalıdır.

5.

Alacalı olan türler çok aydınlık yerlere konulursa ……………………………..
zamanla kaybolur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Dracaena
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
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Saksı değiştirme zamanı gelen bir Dracaena bitkisi bulunuz ve saksısını
değiştiriniz. Saksı değişimi sırasında nelere dikkat ettiğinizi anlatınız.



Dracaenalarda karşılaşılan hastalık ve zararlılarla nasıl mücadele edildiğini
araştırınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ
3.1. Saksı Değiştirme
Dracenalarda saksı değiştirme genç bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde ise 2-3 yılda bir
ilkbaharda yapılır.
Dracaenalarda saksı harcı olarak şu karışımlar kullanılır:


2 kısım kompostlu orta tın, 1 kısım torf, 1 kısım kum. Bu karışımın her 100
litresine 120 gr. Süperfosfat ve 60 gr kükürt katılır. Dracaenalar özellikle bu
karışımda iyi gelişir.



8 kısım turba, 3 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım kum



4 kısım tınlı toprak, 2 kısım turba, 1 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım kum

Saksı değiştirme sırasında yapılacak işlemler şunlardır:


Saksısı değiştirilecek olan Dracaena’nın toprağı hafifçe nemlendirilir.



Dracaenanın 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. Kök ve gövde budaması yapılır.
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Fotoğraf 3.1 ve 3.2: Saksısı değiştirilecek bitki ve saksıdan çıkarılması



Bundan sonraki işlem, 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 küçük saksı kırığı konulmalıdır.



Yeni saksıya dikim sırasında bitki sol el ile saksı ortasına gelecek biçimde
ve istenilen yükseklikte tutulur. Sağ elle kök yumağı ile saksı arasında
kalan boşluğa yeni hazırlanan harç doldurulur ve 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.
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Fotoğraf 3.3 ve 3.4: Saksıdan çıkarılmış bitki ve diğer saksıya alınması

Fotoğraf 3.5 ve 3.6: Yeni saksıya dikilmesi ve yanlarının doldurulması



Saksı değiştirme işlemi bittikten sonra toprak tümüyle nemli duruma
gelinceye kadar sulanır. Daha sonra az su verilmeli, ama sık sık su
püskürtmelidir.
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Fotoğraf 3.7 ve 3.8: Yeni saksısına alınmış bitki ve can suyu verilmesi



Bitkilere kök sisteminde oluşan yaralar kapanmadan ve yeni kökler
oluşmadan önce 4 - 6 hafta süreyle gübre verilmemelidir.

3.2. Gübreleme
Gelişme döneminde mayıs ve eylül aylarında iki haftada bir 1-2 g/l yapraklı bitkiler
için hazırlanmış gübrelerle gübreleme yapılmalıdır. Kontrollü sera koşulları dışındaki
alanlarda dinlenme döneminde gübreleme yapılmamalıdır. Gereğinden fazla gübreleme,
alaca yaprakların zamanla kaybolmasına neden olacağından sakıncalıdır.

3.3. Sulama
Gelişme dönemi olan yaz aylarında bol miktarda sulama yapılmalıdır. Yapraklara
günde 2 kez su püskürtülmelidir. Çünkü orantılı nemim düşük olduğu yerlerde bulunan
bitkilerin yaprakları kısa zamanda dökülür. Kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır. Bitkinin
dinlenme dönemi ekim ve ocak aylarıdır.
Bitkinin yaprak ile gövdenin birleştiği yerde bulunan çukurlarına su dökülerek de
sulama yapılabilir.

3.4. Budama
İyi gelişme göstermeyen bitkilerin üst kısımları tamamen kesilerek çelik amacıyla
kullanılır. Ayrıca bitkide kuruyan yapraklar kesilerek uzaklaştırılır.
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Fotoğraf 3.9: Bitkide kuruyan yaprakların temizlenmesi

3.5. Hastalık ve Zararlıları
Önemli hastalıkları Bakteriyel yaprak leke hastalığı ve Kök çürüklüğüdür. Zararlıları
ise Kırmızı örümcekler, Thripsler ve Unlu bitlerdir. Hastalık ve zararlılar görüldüğünde
uygun Fungusit ve İnsektisitlerle mücadele edilir.


Bakteriyel yaprak leke hastalığı (Alternia): 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 Fungusitlerle ilaçlama yapılmalıdır.

Kök çürüklüğü: Köklerin büzüşmesi ve kahverengileşmesi ile ortaya çıkar. Bu
belirtiler gövdeye kadar ilerler ve bitki hastalanarak solar ve ölür.
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Mücadele yöntemleri şunlardır:






Dikim yapılacak harç sterilize edilmelidir.
Bitki için en uygun pH değeri uygulanmalıdır.
Fazla su ve gübre verilmemelidir.
Toprak sıcaklığı aniden düşürülmemelidir.
Çoğaltma yerleri belirli zamanlarda değiştirilmelidir.



Kırmızı örümcekler: 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.



Thripsler: Yaprak thripsleri etkilidir. Yaprağın özsuyunu emerek kıvrılmalara
neden olur.




Mücadelesinde akar öldürücü ilaçlar kullanılmalıdır.

Unlu bitler: Çiçek saplarından beslenirler. Yapraklarda sararma ve erken
dökülme görülür. Bol ballı madde salgılamaları nedeniyle Fumajine neden olur.
Bu yüzden de karıncalar tarafından ziyaret edilir.


Mücadelesinde biyolojik savaş yapılmalıdır. Saksı içindeki yapraklar ıslak
bir pamukla elle temizlenmelidir. Bunların yanında İnsektisitlerle de
mücadele edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Saksı değiştirme zamanı gelmiş
Dracaena bitkisi alınız.

 Bitkinin saksı değiştirme zamanının
geldiğine emin olunuz.

 Bir numara büyük saksıyı da alınız.

 Saksıyı çok büyük numara seçmeyiniz.

 Uygun dikim harcını temin ediniz.

 Bitkiyi 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 deliklerini 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.
 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.

30

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.
1.

Dracaenalarda saksı değiştirme
…………………….. yapılır.

yaşlı

bitkilerde

…………..

2.

Saksının dip kısmında mutlaka ………………………………… bulunmalıdır.

3.

Gelişme döneminde
yapılmalıdır.

4.

İyi gelişme göstermeyen bitkilerin üst kısımları
…………………………………………… kullanılır.

5.

Zararlıları ………………………………, ………………………….ve unlu bitlerdir.

…………………………………..

aylarında

tamamen

yılda

bir

gübreleme

kesilerek

DEĞERLENDİRME
Yanıtlarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Dracaenalarda
saksı değiştirme 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
MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.
1.

Dayanıklı türler kışı ………………….. 0C’de geçirebilirler.

2. Nispi nemin düşük olduğu yerlerde bulunan Dracaenalarda ………………………...…..
sararmalar meydana gelir.
3.

Gereğinden
fazla
gübreleme
…………………………………….
kaybolmasına neden olacağından sakıncalıdır.

4.

Gelişme dönemi olan yaz aylarında bol miktarda ………………………...….
yapılmalıdır.

5.

Önemli
hastalıkları;
……..………………’dür.

bakteriyel

…………………….

zamanla

hastalığı

ve

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Liliaceae

2

Şerit, beyaz alacalı
Bileşik salkımlı,
beyaz, turuncu
Tohum, çelik, hava
daldırma
Mart-Nisan

3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

15–18
22–24, 12-15
80–85
Yarı gölge
Alaca renkleri

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

2–3, ilkbaharda
Drenaj delikleri
Mayıs-Eylül
Çelik amacıyla
Kırmızı örümcek,
thrips

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

10–12

2

Yaprak uçlarında

3

Alaca yaprakların

4

Sulama
Yaprak leke, kök
çürüklüğü

5

34

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


KORKUT Doç. Dr. A. , Prof. Dr. İ. H. İNAN, Saksılı Süs Bitkileri, Hasad
Yayıncılık, 1995.



Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1993-1994
Güz Yarıyıl, Yayınlanmamış Öğrenci Çalışmaları, Adana, 1993.

35

