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GĠRĠġ
Sevgili öğrenci,
Etli yapraklı bitkiler „sukkulentler’ olarak tanımlanır. Sukkulentlerin esas özelliği
çok etli ve suyla dolu gövde ve/veya yapraklardan oluşmasıdır.
Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi ekstrem çevre koşullarına
habitusları ve yaşam biçimleriyle uyum sağlayan bitkilerdir. Bu özelliklerinin yanı sıra çiçek
ve tohumların ilginçliği, yapraklarının biçim, doku ve renk özellikleri bu bitkileri estetik
açıdan da ilginç bir hale getirmektedir. Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda
kullanılabilen bitkilerdir. Yetiştiriciliği ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır.
İç mekân bitkisi olarak kullanımının yanında, özellikle son birkaç yıldır, küresel
ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su tüketimini azaltmaya çalışan sıcak iklim bölgesi
belediyeleri alternatif yeşil alan bitki türleri arasında sukkulentleri yetiştirmektedirler.
Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine
alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familya ya ait cins ve türleri vardır.
Dünyadaki cins sayısı 500‟den fazla, tür sayısı ise 10.000 kadardır. Ülkemizde en fazla tür
sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri oluşturmaktadır.
Bu modül ile; etli yapraklı bitkileri daha iyi tanıyacaksınız. Bununla birlikte,
çeşitlerini özelliklerine göre ayırt edebileceksiniz ve yetiştirilme istekleri, bakımı ..vb.
hakkında verimli bilgiler edineceksiniz.
Teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde eğitim sistemimizde, bilgiye araştırarak
ulaşma dönemine girmiştir. Başarıya ve hedeflerine ulaşman için daha fazla çalışıp,
araştırmalar yapmalısın. Çalışmalarında ilerlemeyi ve gelişmeyi hedef almanı temenni eder,
derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Etli yapraklı bitkileri çeşit özelliklerine göre ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
1. Ülkemizde en çok hangi bölgelerde etli yapraklı bitkiler yetiştirilmektedir, nedenini
araştırınız?
2. Etli yapraklı bitkilerin ortak özellikleri nedir? Araştırınız.
3. En çok tercih edilen üretim şeklini ve nedenini araştırınız.

1. ETLĠ YAPRAKLI BĠTKĠLER
Etli yapraklı bitkiler „sukkulent‟ olarak tanımlanır. Dünyamızda milyonlarca kilometrelik
hemen hemen boş ve çok sert iklimli bölgeler bulunmaktadır. Buralarda çok az yağış alan
yerler vardır. Bu yağış miktarı yıl içinde düzensiz olarak dağılır. Normal akarsular yoktur.
Yağmur miktarı yılda 200-250 mm olan bu çok sıcak ve kuru bölgelerin hâkim bitki örtüsü
genellikle sukkulentlerdir.
Kısmen kayalık, kireçli ve kumlu olan bu bölgelere çöl, ya da daha yoğun terimi ile yarıçöl (desierto, praire, chaparral, matorral) adı verilir. Gerçek kum çölleri çok kurudur ve
sukkulent türleri dahi hiçbir bitki buralarda yetişmez. Çünkü; sukkulentler bile yaşamak için
bir miktar suya ihtiyaç duyarlar.

1.1. Tanımı Özellikleri
Sukkulent bitkinini esas özelliği çok etli ve suyla dolu gövde ve/veya yapraklardan
oluşmasıdır. Bütün kaktüsler sukkulent bitkilerdir, ancak bütün sukkulentler kaktüs değildir.

Fotoğraf 1.1: ÇeĢitli sukkulentler

Doğal ortamlarına uyum amacıyla uzun bir evrimsel gelişimin sonucunda ortaya çıkan bu
ileri derecede özelleşmiş bitki türlerinin birçok ortak özelliği vardır. Dolayısıyla kaktüsler ve
diğer sukkulent türlerinin serada ve evde bakımı az farkla birbirine benzer şekilde yapılır.
Ancak bir kısım türlerin kendine özgü özellikleri vardır.
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Sukkulent bitkinin biyolojik adaptasyonunun amacı kısaca şudur;
 Su olabilecek en hızlı şekilde absorbe edilmelidir. Suyun ne zaman ve ne miktarda
geleceği belli değildir.
 Kazanılan suyun kaybı minimum olmalıdır. Su depolanır, bazen bitkinin %95‟i
sudan ibaret olur.

Fotoğraf 1.2: Aloe bitkisi ve taze yapraklarındaki su

Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçülmüş, silindirik veya küresel şekiller almıştır.
Böylece transpirasyon alanı hacme göre azalmış olur. Hatta kaktüslerde büyük ölçüde kalkar.
Kaktüsler ve Euphorbia türlerinde ise yapraklar tümüyle ortadan kalkmıştır veya büyüme
mevsiminde bitkinin uç kısımlarında çok rudimenter olarak ve kısa bir süre görülürler.
Kaktüslerde yaprak fonksiyonları gövde tarafından yürütülmektedir. Bu gövdelerde
silindirik veya küreseldir. Fotosentez ve solunum alanlarının bu şekilde azalması, gövde tipi
sukkulentlerin büyüme hızını çok düşürmüştür.
Normal yapraklı fakat bulboz gövdeli bazı sukkulent türleri de vardır. Toprak altında
bulboz veya tuberoz yapıları olan, fakat vejetatif kısımları normal olan bitkiler sukkulent
değildir. Su gövde, yaprak ve kökte tutulur. Gövde ve yaprak tipi sukkulent terimi vardır ve
ama kök tipi sukkulent terimi yoktur. Ancak sukkulentlerde kökte de su tutuluyor olabilir.
Bu saydığımız adaptasyon şekillerini en çok gösteren birçok bitki familyasında az veya çok
sayıda sukkulent türleri bulunmaktadır.
Sukkulent bitki boyutları da büyük farklılıklar gösterir. Ağaç büyüklüğünden çakıl taşı
boyutuna kadar olanlar yan yanadır.
 Yaprak tipi sukkulentler; Yapraklar birçok formda olabilir; bazal rozetler, uzun dallar
ucunda rozetler veya spiral dizilen yapraklı çalımsı gibi. Sukkulent yaprakları, normal
yapraklarda çok farklıdır.
Bu değişim o derece değişik olabilir ki; Lithop‟lar gibi bazı türlerde bitkinin tüm
vejetatif kısmı birbirine yapışık bir çift çakıl taşı gibi iki yapraktan ibaret hal alabilir. Bir
kısım Aeonium ve Sempervivum türlerinde ise yapraklar hafifçe sukkulenttir ve normal
yaprağa benzerler.
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Fotoğraf 1.3: Bir çift çakıl taĢı gibi iki yapraktan oluĢan Lithoplar

Fotoğraf 1.4: Lithopların muhteĢem çiçeklerinden görünüm

 Gövde tipi sukkulent; Gerçekte bu iki tip arasında kesin sınır her zaman çizilmeyebilir.
Bazı sedum türleri her iki gruba da girebilir.
Kaktüslerin çok büyük kısmı gövde tipi sukkulenttir. Sukkulent gövde yapıları ripli,
tüberküllü veya segmentli olabilir. Bu gövdeler küresel veya silindiriktir.

Fotoğraf 1.5: Gövde yapıları tüberküllü olan Lolpohora Williamsii ve Mammilaria

Çöllerden ormanlara doğru yayılan bazı sukkulent türleri ilginç bir grup oluşturur. Epifitik
kaktüslerde olduğu gibi, yaprakları büyür, genişler ve sukkulent karakterini büyük oranda
kaybeder.
Sukkulentlerde ilginç bir fenomen ise Convergence denen, birbiri ile ilintisiz familyalara
mensup ve farklı kıtalarda bulunan iki türün çok benzer morfoloji göstermesi olayıdır.
Örneğin; Meksika kökenli bir kaktüs olan Astrophytum asterias ile Güney Afrika kökenli
Eupohorbia obesa‟nın organizmalar üzerinde çevre koşullarını düzenleyici etkisi çok güzel
örneklerdir.
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Fotoğraf 1.6: Astrophytum asterias ve Eupohorbia obesa

Farklı familyalardaki birçok sukkulent türünü dikenler oluşturmuştur. Dikenler orijin
aldıkları organel bakımından familyalara ve türlere göre farklılıklar gösterir. Kaktüslerde
diken, yaprak modifikasyonudur. Bazı familyalarda stipul'den, bir kısmında düşen yaprak
petiol'ünden köken alır.
Euphorbia'larda aynı genus içinde bile farklı diken oluşturan yapılar görülmektedir. Diken
kaktüsler için karakteristiktir. Çok değişik diken şekilleri görülür. Diken genel olarak sert
güneş ışınlarına karşı şemsiye görevi ve su içeren bitkiye erişmek isteyen hayvanlara karşı
koruyucu görevi yapar. Bazı türlerde diken su ve besin maddesi alımında da rol alır.

Fotoğraf 1.7: Bahçe ortamında kaktüsler

Bazı sukkulent türleri her zaman toprağa gömülü olarak yaşar. Bir kısmı ise kuru
mevsimde toprağa gömülür, yağışlı mevsimde yerden yükselir. Bu gömülmenin amacı
güneşten korunmak ve su kaybını en aza indirmektir.
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Fotoğraf 1.8: Sukkulent çeĢitleri

Sukkulentlerin çok gelişkin kök sistemleri vardır. Metrelerce uzağa yayılabilir. Daha çok
yüzeye yakın olan kökler, gelen suyu hızla tutar. Bazı türlerde ise derindeki suya ulaşmak
için kökler çok aşağılara uzanabilir. Saçak gibi çok yüzeysel kök sistemi en küçük bir
nemliliği bile tutabilecek yapıdadır.
Sukkulentler de bütün çiçekli bitkiler gibi çiçek açar. Özellikle kaktüslerin birçok türünde
çiçekler çok da güzeldir. Genellikle 4-5 yıllık kaktüsün her mevsim bir veya birkaç kere
çiçek açmaması için hiçbir neden yoktur. Sadece yaşadığı ortamın ideal, yani doğal
ortamlarına yakın olması gerekir. Kaktüslerin yedi yılda bir çiçek açtığı söylentisi, gerekli
şartların uygun olmadığı durumlarda geç çiçek açmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bitkilerin istekleri ve ortam şartları tam bilinmediği için Sukkulentlerin çiçek özelliklerinde
de çok büyük farklar gözlenir. Hiç göze çarpmayan bir sukkulent çok güzel veya büyük
çiçekler oluşturabilir. Bir kısım türlerde ise çiçek çok rudimenterdir ve dikkati çekmez.
Örneğin Euphorbia'larda çiçekler çok küçük ve belirsizdir, bazı organeller bulunmaz. Agave
türleri onyıllar boyu çiçek açmaz fakat birçok yavru bitki geliştirir. Açtığında ise çok büyük
miktarlarda tohum üretir ve ana bitki ölür. Kaktüs türü Echinopsis'lerin çiçekleri güzel
kokuludur.
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Fotoğraf 1.9: Echinopsis'lerin çiçekleri güzel kokuludur.

Çiçekten sonra yine bütün çiçekli bitkilerde olduğu gibi, kaktüs ve diğer sukkulentlerde de
meyve oluşur. Bir başka yanlış inanış da kaktüs meyvelerinin zehirli olduğudur. Bunun
aksine birçok kaktüs türünün meyveleri yenebilir. Mammillaria ve akraba türlerinin kırmızı
meyveleri çilek tadındadır. Meksikalılar Garambullo dedikleri küçük Myrtillocactus
meyveleri için özel üretim yaparlar. Opuntia ficus-indica(babuç inciri) meyveleri da
lezzetlidir. Ülkemizin güney sahillerinde ve tüm Akdeniz çevresinde doğal olarak yetişen bu
kaktüsün meyvelerini, yöre köylüleri pazarda satmaktadır. Bu kaktüs gerçekte Meksika
kökenlidir. Denizciler tarafından yüzyıllar önce taşınmış, zamanla adapte olarak bölgenin
florasına dâhil olmuştur.

Fotoğraf 1.10: Opuntia ficus-indica(babuç inciri)
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Sukkulentlerde su ekonomisi üzerine yapılan araştırmalar birçok fizyolojik mekanizmayı
ortaya çıkarmıştır:
CRASSULEAN ACID METABOLISM (CAM) :En önemli bulgulardan biridir.
Sukkulentlerin çoğunda izlenen bu biyokimyasal sistem, karbondioksitin geceleri, bitkinin
solunum yolu olan porlar (stoma) açıkken tutularak depo edilmesini ve gündüz porlar su
kaybını engellemek için kapalı iken fotosentezin devam etmesini sağlar.
Gece: CO2 + H2O ----> Malic asit ... Stomata açık
Gündüz: Malic asit parçalanır ---> CO2 + H2O + Günışığı ----> Sekerler (CHO) + O2 ...
Stomata kapalı.
Kaktüsler, Agaveler, Crassulaceae ve Euphorbiaceae sukkulent üyeleri ile sukkulent
orkideler, Liliaceae ve Vitaceae türlerinde görülür. Bu yolla yapılan fotosentez işlemi
normalden daha az enerji sağlar ve dolayısıyla bitkinin büyüme hızı da düşük olur. Bazı
türler ise bol su bulunan zamanlarda normal fotosentez yapar ve sonra CAM kullanır.
Bazı sukkulentler toksik ve kötü kokulu alkoloidler içerir. Bunlar böcek ve parazitlerden
korunmayı sağlar. Bazı kaktüs türleri psikotrop maddeler içerir. Bir kaktüs genusu olan
Lophophora türlerinden gövdelerinin kurutulup kaynatılması ile kokaine benzer etkileri olan
ve Mescaline denen bir madde elde edilir. Eski Aztek ve Inka kabilelerinin dini törenlerinde
en önemli rolü hallusonejik etkileri nedeni ile bu kaktüs oynardı. Peyote de denen bu madde
günümüzde hala bazı ilkel Amazon kabilelerinde kullanılmaktadır. Diğer uyuşturucu içeren
maddeler gibi bunun da bazı ülkelerde izinsiz üretilmesi yasaktır.

Fotoğraf 1.11: Lophophora

Kaktüs türleri olan Epithelantha micromeris ve Trichocereus pachanoi 'de de hallusinojenik
etkili alkaloidler bulunmaktadır.Sukkulentler eski zamanlardan beri insanlarca bilinmekte ve
kullanilmaktadir. Meksika yerlilerinin bazi tür Opuntia'larin meyve ve gövdelerini yiyecek
maddesi olarak kullandığı yapılan kazılarda görülmüştür. Opuntia ficus-indica meyveleri için
tarım alanlarında hala üretilmektedir. Çeşitli kaktüs ve sukkulent türlerinden alkollü ve
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alkolsüz içecekler, çeşitli yerel tatlılar yapılır. Bir Meksika içkisi olan tekila, bazı kaktüs
türleri ve Agave'den elde edilir. Yerel küçük el sanatlarında, bölgenin doğal florasını
oluşturan sukkulentlerin yaprak, fiber ve dikenlerinin önemli kullanımı vardır.

Fotoğraf 1.12: Epithelantha micromeris ve meyvesi ile Trichocereus pachanoi

Avrupa'ya çok uzak yarı-çöllerden gelen kaktüs ve diğer sukkulentlerin evlerin pencere
kenarlarına yerleşmesi olayı ilginçtir. Doğal ortamlarındaki iklime uymak için gösterdikleri
ileri adaptasyon şekileri, bunların çok dayanıklı ev bitkileri olmasını da sağlar. Uzun süreler
susuz kalmaları veya çok düzensiz sulanmaları bir zarar görmelerine neden olmaz. Birçok
kaktüs ve diğer sukkulent türü ise doğal ortamlarının dışında ancak sera şartlarında
korunabilir. Kötü bakıma kaktüsler kadar dayanabilen başka ev bitkisi yok gibidir. Aynı
saksıda uzun yıllar kalabilirler. Kaktüs ve diğer sukkulentleri tahrip edebilecek tek durum
çok fazla sulayarak bir bataklık bitkisi gibi davranmaktır.
Kaktüsler ile birlikte Agave, Gasteria, Haworthia, Sansevieria, Aloe türleri ile nonsukkulent xerophyt'ler olan Dracena ve Bromeliad türleri, ev çiçeklerine ayıracak fazla
zamanı olmayanlar için idealdir. Bunları büyük yapılı formları geniş giriş, salon, büro,
koridor ve merdivenler gibi yerlerde fazla bakim gerektirmeden dekoratif olarak
kullanılabilir. Dayanıklılıkları dışında, egzotik şekil ve renkleri de önemli süsleyici öğelerdir.
Uzman kaktüs ve sukkulent üreticileri ve koleksiyoncular tarafından tanınan sayısız tür ise
özel bakım gerektirir.
Hemen tüm Batı ülkelerinde çok sayıda kaktüs-sukkulent meraklıları derneği, bunların web
siteleri, forumları, etkinlikleri ve düzenli yayınlanan popüler veya bilimsel dergileri vardır.
Ayrıca internette sayısız meraklı koleksiyoncunun bitkilerini sergiledikleri özel web siteleri,
fotoğraf paylaşım sitelerinde özel sayfaları bulunmaktadır.
Ülkemizde ise kaktüs/sukkulent meraklısı fazla değildir. Spesiyalist üretici ise, 2-3 kadar,
koleksiyonculuktan üretime geçen seracı dışında, yoktur. Bunlarda da daha çok popüler
kolay türler bulunmaktadır.
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Fotoğraf 1.13: Sukkulentlerin dıĢ ortamda kullanılması

Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi ekstrem çevre koşullarına habitüsleri
ve yaşam biçimleriyle uyum sağlayan bitkilerdir. Bu özelliklerinin yanı sıra çiçek ve
tohumların ilginçliği, yapraklarının biçim, doku ve renk özellikleri bu bitkileri estetik açıdan
da ilginç bir hale getirmektedir.
Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kolaylıkla yetiştirilebilen bitkileridir.
Yetiştiriciliği ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır. Ve peyzajda kullanımında
mükemmel bir görüntü sağlamaktadır.
Sukkulent bitkilerin, özellikle son birkaç yıldır, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı
olarak su tüketimini azaltmaya çalışan sıcak iklim bölgesi belediyelerinin alternatif yeşil alan
bitki türleri arasında yer almaya başladıkları bilinmektedir.

Fotoğraf 1.14: Sukkulentler yetiĢtirildiği ortamda
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1.2. ÇeĢitleri
Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine alternatif
olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familya ya ait cins ve türleri vardır.
Dünyada Cactaceae familyası, sayı bakımından en fazla sukkulent cins ve türü içerir. Bu
familyayı sırasıyla Amaryllidaceae ve Euphorbiaceae familyaları izlemektedir. Dünyadaki
cins sayısı 500‟dan fazla, tür sayısı ise 10.000 kadardır.
Ülkemizde yukarıda bahsedilen familyalara ait bitki türleri bulunmakla birlikte, en fazla tür
sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri oluşturmaktadır.
Familyalarına göre, bazı sukkulent bitki cinsleri;
 Agavaceae: Agave, Beschorneria, Chlorophytum, Furcraea, Hesperaloe, Hesperoyucca,
Yucca

Fotoğraf 1.15: Agavaceae familyasından Agave ve Yucca bitkileri

 Aizoaceae: Aizoanthemum, Aizoon, Galenia, Sesuvium, Tetragonia, Trianthema, Zaleya
 Subfamily Mesembryanthemoideae
(Syn.
Mesembryanthemaceae):
Acrodon, Aethephyllum, Aloinopsis, Amoebophyllum Amphibolia,
Antegibbaeum, Antimima, Apatesia, Aptenia, Arenifera, Argyroderma,
Aridaria, Aspazoma, Astridia, Bergeranthus, Berrisfordia, Bijlia, Braunsia,
Brianhuntlia, Brownanthus, Calamophyllum, Carpanthia, Carpobrotus,
Carruanthus, Caryotophora, Caulipsilon, Cephalophyllum, Cerochlamys,
Chasmatophyllum, Cheiridopsis, Circandra, Cleretum, Conicosia,
Conophytum, Corpuscularia, Cylindrophyllum, Dactylopsis, Delosperma,
Dicrocaulon,
Dinteranthus,
Diplosoma,
Disphyma,Dorotheanthus,
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Dracophilus, Drosanthemum, Eberlanzia, Ebracteola, Ectotropis,
Enarganthe, Erepsia, Esterhuysenia, Eurystigma, Faucaria, Fenestraria,
Frithia, Gibbaeum, Glottiphyllum, Halenbergia, Hallianthus, Hameria,
Hartmanthus, Hereroa, Herrea, Herreanthus (Conophytum), Hydrodea,
Hymenogyne, Ihlenfeldtia, Imitaria, Jacobsenia, Jensenbotrya, Jordaaniella,
Juttadinteria, Kensitia, Khadia, Lampranthus, Lapidaria, Leipoldtia, Lithops,
Machairophyllum,
Malephora,
Marlothistela,
Maughaniella,
Mesembryanthemum,
Mestoklama,
Meyerophytum,
Micropterum,
Mimetophytum, Mitrophyllum, Monilaria, Mossia, Muiria, Namaquanthus,
Namibia, Nanathus, Nelia, Neohenricia, Neorhine, Nycteranthus, Octopoma,
Odontophorus, Oophytum, Ophthalmophyllum, Orthopterum, Oscularia,
Ottosonderia, Pherelobus, Phiambolia, Phyllobolus, Platythyra), Pleiospilos,
Polymita, Prenia, Psammophora, Psicaulon, Rabiea, Rhinephyllum,
Rhombophyllum, Ruschia, Ruschianthemum, Ruschianthus, Ruschiella,
Saphesia, Sarozona, Sceletium, Schlecteranthus, Schwantesia, Scopologena,
Semnanthe (Erepsia), Skiatophytum, Smicrostigma, Sphalmanthus,
Stayneria, Stoeberia, Stomatium, Synaptophyllum, Tanquana, Titanopsis,
Trichodiadema, Vanheerea, Vanzijlia, Viokia, Wooleya, Zeuktophyllum

Fotoğraf 1.16: Aizoaceae familyasından Aptenia ve Carpobrotus bitkileri

 Amaranthaceae: Arthraerua
 Amaryllidaceae: Ammocharis, Apodolirion, Boophone, Brunsvigia, Crinum, Crossyne,
Cryptostephanus, Cyrtanthus, Gethyllis, Habranthus, Haemanthus, Hessea, Nerine,
Pancratium, Rauhia, Scadoxus, Strumaria, Zephyranthes

12

Fotoğraf 1.17: Amaryllidaceae familyasından Ammocharis ve Cyrtanthus bitkileri

 Anacardiaceae: Operculicaria, Pachycormus
 Apiaceae: Steganotaenia
 Apocynaceae: Adenium, Mandevilla, Pachypodium, Plumeria

Fotoğraf 1.18: Apocynaceae familyasından Adenium ve Mandevilla bitkileri



Subfamily Asclepiadoideae (Syn. Asclepiadaceae): Absolmsia, Asclepias,
Australluma, Aspidoglossum, Aspidonepsis, Baynesia, Brachystelma,
Caralluma, Ceropegia, Chlorocyathus, Cibirhiza, Cordylogyne, Cynanchum,
Dischidia, Dischidiopsis, Duvalia, Duvaliandra, Echidnopsis, Edithcolea,
Eustegia, Fanninia, Fockea, Glossostelma, Hoodia, Hoya, Huernia,
Huerniopsis, Ischnolepis, Larryleachia, Lavrania, Marsdenia, Matelea,
Miraglossum, Notechidnopsis, Odontostelma, Ophionella, Orbea,
Orbeanthus, Pachycarpus, Parapodium, Pectinaria, Periglossum, Petopentia,
Piaranthus, Pseudolithos, Quaqua, Raphionacme, Rhytidocaulon,
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Riocreuxia, Sarcorrhiza, Sarcostemma, Schizoglossum, Schlechterella,
Stapelia, Stapelianthus, Stapeliopsis, Stathmostelma, Stenostelma,
Stomatostemma, Tavaresia, Trachycalymma, Tridentea, Tromotriche,
Tylophora, Whitesloanea, Woodia, Xysmalobium
Araceae: Zamioculcas
Araliaceae: Cussonia
Asparagaceae: Myrsiphyllum (Asparagus)
Asphodelaceae: Aloe, Astroloba, x Astroworthia, Bulbine, Bulbinella, Chortolirion,
Gasteria, Haworthia, Poellnitzia, Trachyandra

Fotoğraf 1.19: Asphodelaceae familyasından Bulbinella ve Haworthia bitkileri

 Asteraceae: Arctotheca, Baeriopsis, Cadiscus, Chrysanthemoides, Coulterella,
Crassocephalum, Didelta, Emilia, Eremothamnus, Gymnodiscus, Gynura,
Hillardiella, Lopholaena, Monoculus, Nidorella, Osteospermum, Othonna,
Phaneroglossa, Poecilolepis, Polyachyrus, Pteronia, Senecio, Solanecio, Tripteris

Fotoğraf 1.20: Asteraceae familyasından Chrysanthemoides ve Gynura bitkileri

 Balsaminaceae: Impatiens
 Basellaceae: Anredera, Basella
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Begoniaceae: Begonia
Bombacaceae: Adansonia, Cavanillesia, Ceiba, Pseudobombax
Boraginaceae: Heliotropium
Brassicaceae: Heliophila, Lepidium
Bromeliaceae: Abromeitiella
Burseraceae: Boswellia, Bursera, Commiphora
Cactaceae:Acanthocalycium, Acanthocereus, Ariocarpus, Armatocereus, Arrojadoa,
Arthrocereus, Astrophytum, Austrocactus, Aztekium, Bergerocactus, Blossfeldia,
Brachycereus,
Browningia,
Brasilicereus,
Calymmanthium,
Carnegiea,
Cephalocereus, Cephalocleistocactus, Cereus, Cintia, Cipocereus, Cleistocactus,
Coleocephalocereus, Copiapoa, Corryocactus, Coryphantha, Dendrocereus,
Denmoza, Discocactus, Disocactus, Echinocactus, Echinocereus, Echinopsis,
Epiphyllum, Epithelantha, Eriosyce, Escobaria, Escontria, Espostoa, Espostoopsis,
Eulychnia, Facheiroa, Ferocactus, Frailea, Geohintonia, Gymnocalycium,
Haageocereus, Harrisia, Hatiora, Hylocereus, Jasminocereus, Lasiocereus,
Leocereus, Lepismium, Leptocereus, Leuchtenbergia, Lophophora, Maihuenia,
Malacocarpus,
Mammillaria,
Mammilloydia,
Matucana,
Melocactus,
Micranthocereus, Mila, Monvillea, Myrtillocactus, Neobuxbaumia, Neolloydia,
Neoraimondia, Neowerdermannia, Obregonia, Opuntia, Oreocereus, Oroya,
Ortegocactus, Pachycereus, Parodia, Pediocactus, Pelecyphora, Peniocereus,
Pereskia, Pereskiopsis, Pilosocereus, Polaskia, Praecereus, Pseudoacanthocereus,
Pseudorhipsalis, Pterocactus, Pygmaeocereus, Quiabentia, Rauhocereus, Rebutia,
Rhipsalis, Samaipaticereus, Schlumbergera, Sclerocactus, Selenicereus, Stenocactus,
Stenocereus, Stephanocereus, Stetsonia, Strombocactus, Tacinga, Thelocactus,
Turbinicarpus, Uebelmannia, Weberbauerocereus, Weberocereus, Weingartia,
Yungasocereus

Fotoğraf 1.21: Cactaceae familyasından Discocactus ve Stenocactus bitkileri

 Campanulaceae: Brighamia
 Capparidaceae: Maerua
 Caricaceae: Carica, Jacarathia
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 Chenopodiaceae: Atriplex, Chenopodium, Dissocarpus, Einadia, Enchylaena,
Eremophea, Halopeplis, Maireana, Malacocera, Neobassia, Osteocarpum, Rhagodia,
Roycea, Halosarcia, Salicornia, Salsola, Sarcocornia, Sclerochlamys, Sclerolaena,
Sueda, Tecticornia, Threlkeldia

Fotoğraf 1.22: Chenopodiaceae familyasından Enchylaena ve Threlkeldia bitkileri

 Commelinaceae: Aneilema, Callisia, Cyanotis, Tradescantia, Tripogandra
 Convolvulaceae: Ipomea, Merremia, Stictocardia, Turbina
 Crassulaceae: Adromischus, Aeonium, Afrovivella, Aichryson, Bryophyllum,
Cotyledon, Crassula, Cremnophila, × Cremnosedum, Dudleya, Echeveria,
Graptopetalum, Hylotelephium, Hypagophytum, Kalanchoe, Lenophyllum,
Meterostachys, Monanthes, Orostachys, Pachyphytum, Perrierosedum, Phedimus,
Pistorinia, Prometheum, Pseudosedum, Rhodiola, Rosularia, Sedella, Sedum,
Sempervivum, Sinocrassula, Thompsonella, Tacitus, Tylecodon, Umbilicus, Villadia

Fotoğraf 1.23: Crassulaceae: familyasından Crassula, ve Sempervivum bitkileri

 Cucurbitaceae: Acanthosicyos, Apodanthera, Brandegea, Cephalopentandra,
Ceratosanthes, Citrullus, Coccinia, Corallocarpus, Cucumella, Cucumis, Cucurbita,
Cyclantheropsis, Dactyliandra, Dendrosicyos, Doyera, Eureindra, Fevillea,
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Gerrandanthus, Gynostemma, Halosicyos, Ibervilla, Kedostris, Lagenaria, Marah,
Momordica, Neoalsomitra, Odosicyos, Parasicyos, Syrigia, Telfairia, Trochomeria,
Trochomeriopsis, Tumamoca, Xerosicyos, Zehneria, Zygosicyos

Fotoğraf 1.24: Cucurbitaceae familyasından Cephalopentandra ve Gynostemma bitkileri













Didiereaceae: Alluaudia, Alluaudiopsis, Decaria, Didierea
Dioscoreaceae: Dioscorea
Doryanthaceae: Doryanthes
Ericaceae: Sphyrospermum
Eriospermaceae: Eriospermum
Euphorbiaceae: Cnidoscolus, Euphorbia, Jatropha, Monadenium, Pedilanthus,
Synadenium
Fabaceae: Delonix, Dolichos, Erythrina, Lotononis, Neorautanenia, Pachyrhizus,
Tylosema
Fouquieriaceae: Fouquieria
Geraniaceae: Monsonia, Pelargonium, Sarcocaulon
Gesneriaceae: Aeschynanthus, Alsobia, Chirita, Codonanthe, Columnea,
Nematanthus, Sinningia, Streptocarpus
Hyacinthaceae: Albuca, Bowiea, Daubenya, Dipcadi, Drimia, Drimiopsis, Eucomis,
Hyacinthus, Lachenalia, Ledebouria, Litanthus, Massonia, Merwilla, Namophila,
Ornithogalum, Polyxena, Pseudogaltonia, Pseudoprospero, Resnova, Rhadamanthus,
Rhodocodon, Schizobasis, Schizocarphus, Spetaea, Urginea, Veltheimia,
Whiteheadia
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Fotoğraf 1.25: Hyacinthaceae familyasından Hyacinthus ve Whiteheadia bitkileri

 Hypoxidaceae: Empodium, Hypoxis, Pauridia, Saniella, Spiloxene
 Icacinaceae: Pyrenacantha
 Iridaceae: Babiana, Chasmanthe, Crocosmia, Devia, Dierama, Dietes, Duthiastrum,
Ferraria, Freesia, Geissorhiza, Gladiolus, Hesperantha, Ixia, Lapeirousia,
Melasphaerula, Micranthus, Moraea, Pillansia, Radinosiphon, Romulea, Sparaxis,
Syringodea, Thereianthus, Tritonia, Tritoniopsis, Watsonia, Xenoscapa

Fotoğraf 1.26: Ġridaceae familyasından Freesia ve Gladiolus bitkileri

 Lamiaceae: Aeollanthus, Dauphinea, Perrierastrum,
Solenostemon, Tetradenia, Thorncroftia
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Plectranthus,

Rotheca,

Fotoğraf 1.27: Lamiaceae familyasından Rotheca ve Tetradenia bitkileri

 Loasaceae: Schismocarpus
 Loranthaceae:
Actinanthella,
Agelanthus,
Erianthemum,
Helixanthera,
Moquiniella, Oncocalyx, Pedistylis, Plicosepalus, Septulina, Tapinanthus, Vanwykia

Fotoğraf 1.28: Loranthaceae familyasından Agelanthus ve Tapinanthus bitkileri







Melastomataceae: Medinilla
Meliaceae: Entandrophragma
Menispermaceae: Chasmanthera, Stephania, Tinospora
Molluginaceae: Hypertelis
Moraceae: Dorstenia, Ficus
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Moringaceae: Moringa
Nolanaceae: Nolana
Nolinaceae: Beaucarnea, Calibanus, Dasylirion, Nolina
Orchidaceae: Acampe, Aerangis, Ansellia, Bolusiella, Bulbophyllum, Calanthe,
Cyrtorchis, Oberonia, Polystachya, Tridactyle, Vanilla, Eulophia, Liparis,
Oeceoclades, Acroliphia, Bartholina, Bonatea, Brachycorythis, Brownleea,
Centrostigma, Ceratandra, Corycium, Cynorkis, Didymoplexis, Disa, Disperis,
Dracomonticola, Eulophia, Evotella, Gastrodia, Habernaria, Holothrix, Huttonaea,
Neobolusia, Nervilia, Plicosepalus, Pachites, Platycoryne
 Subfamily Epidendroideae: Phalaenopsis

Fotoğraf 1.29: Orchidaceae familyasından Cyrtorchis ve Phalaenopsis bitkileri










Oxalidaceae: Oxalis
Passifloraceae: Adenia
Pedaliaceae: Holubia, Pterodiscus, Sesamothamnus, Uncarina
Phyllanthaceae: Phyllanthus
Phytolaccaceae: Phytolacca
Piperaceae: Peperomia
Poaceae: Dregeochloa
Portulacaceae: Amphipetalum, Anacampseros, Avonia, Calyptrotheca, Ceraria,
Cistanthe, Calandrinia, Dendroportulaca, Grahamia, Lewisia, Parakeelya,
Portulaca, Portulacaria, Schreiteria, Talinella, Talinum
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Fotoğraf 1.30: Potulacaceae familyasından Dendroportulaca ve Portulaca bitkileri

 Rubiaceae: Anthorrhiza, Anthospermum, Hydnophythum,
Myrmecodia, Myrmephythum, Phylohydrax, Squamellaria

Fotoğraf 1.31: Rubiaceae familyasından Myrmecodia ve Anthospermum bitkileri






Ruscaceae: Cordyline, Dracaena, Sansevieria
Sapindaceae:Erythrophysa
Sterculiaceae: Brachychiton, Sterculia
Urticaceae: Laportea, Obetia, Pilea, Pouzolzia, Sarcopilea
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Hydrophylax,

Fotoğraf 1.32: Urticaceae familyasından Laportea ve Pilea bitkileri






Viscaceae: Viscum
Vitaceae: Cissus, Cyphostemma
Xanthorrhoeaceae: Xanthorrhoea
Zygophyllaceae: Augea, Seetzenia, Zygophyllum, olarak sıralanabilir.

Fotoğraf 1.33: Zygophyllaceae familyasından Augea ve Seetzenia bitkileri

1.3. Üretimi
Sukkulentler hem generatif (tohum ile), hem de vegetatif (çelik, aşı, ayırma ile)
yöntemlerle üretilebilmektedir. Ama genellikle vegetatif üretim yöntemi tercih edilmektedir.
Sukkulentlerde generatif üretim;
 Tohum ile üretim
Düşük maliyetle genç bitkiler elde etmenin ve tehdit altındaki türleri koruyabilmenin yolu,
üretmekten geçer. Tohumlar genellikle 1 yıl bekletildikten sonra ekilir. Ancak bazı sukkulent
türlerinin (Epiphyllum..vb ) tohumları taze iken ekilmelidir.
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Fotoğraf 1.34: Epiphyllum

Çimlenme süresini kısaltmak için, iri ve sert kabuklu tohumlar ekimden önce suda ıslatılır
veya mekaniksel yollarla aşındırılır.
Ekim ilkbaharda (Mart-nisan aylarında) yapılır. Tohumların çimlendirilmesinde, kullanılan
harcın steril olmasına dikkat edilmelidir.
En iyi ekim harcı yarı yarıya ithal ince torf(TKS-1) ile 1-2 mm kalınlığında pomza(pumis)
karışımıdır. Bu karışıma bir miktar odun kömürü tozu eklenmesi yararlıdır. Tohumlar, yine
hacim olarak eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, dişli dere kumu ve odun kömürü karışımına
da ekilebilirler. Harçta kullanılan materyalin çok iri taneli olması da uygun değildir, çünkü
bu durumda da tohumlar yeterli rutubeti alamayabilirler.

Fotoğraf 1.35: Çimlenme ve fide
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Çimlendirme ortamının yüzeyine 3-4 mm aralıklarla ekilen tohumların üzerleri kendi
irilikleri kadar harç tabakası ile örtülür. Çok ince tohumların üzeri örtülmez, düzgün bir tahta
parçasıyla hafifçe bastırılır. Ekim işi bittikten sonra tohum yastığı süzgeçli kova ile sulanır
koruyucu olarak mantara karşı ilaçlanır ve üzeri camla örtülür. Sukkulenterin çoğu ışıkta
çimlendiklerinden, yastık veya kasalar aydınlık bir yerde bulundurulur. Çimlenme süresinde
ortam aynı şekilde nemli kalmalı; sıcaklık gündüz ortalama 25 oC, gece ise 18-20 oC
dolayında tutulmalıdır. Sukkulent cinslerine bağlı olarak çimlenme 4 gün ile 1 yıl içerisinde
olmaktadır.
Sukkulentlerde vegetatif üretim;
 Gövde çelikleri
Gövdenin alt tarafında, köke yakın bölgede ya da kökte su biriktirme yeteneği olan
sukkulentler hariç pek çok sukkulent bu yolla üretilebilir. Bitkinin uykudan uyanıp yeniden
büyümeye başladığı dönem olan ilkbahar ve erken yaz dönemlerinde gövde çeliği
alınmalıdır.
Kök atmadan solmasına engel olabilmek amacıyla, kesilen parça fazla uzun olmamalıdır.
Sağlıklı bir bitkinin sağlıklı bir gövdesi seçilmeli, yeni patlayacak olan bir göz ya da bir
dalın hemen üzerinden keskin bir bıçakla kesilmelidir. Kesilen dal, 4-8 cm kalacak biçimde
kısaltılmalıdır. Aşağıya yakın olan yapraklar ayıklanmalı, yara yerleri kuruyacak kadar bir
süre için birkaç günlüğüne ılık bir yerde bırakılmalıdır. 1/3‟ü kaktüs karışımı, gerisi pumice
(pomza) ya da perlitle doldurulmuş olan bir saksıya dikilebilir. Hafif rutubetli tutulup,
havadar ve gölge bir yerde bekletilmelidir. Direkt güneş ışığı almamasına dikkat edilmelidir.
İyi bir bakım sonunda 2-6 hafta içinde köklenme gerçekleşecektir.
Asclepiadaceae ailesinden bazı sukkulentler ve Euphorbia‟ların tamamı, kesildiğinde (ya
da yaralandığında) beyaz, süt gibi bir sıvı akar. Kanayan yerin dondurulabilmesi için kesik
yeri bir iki dakika kadar musluğun altında tutmak kanamayı engeller. Bu sıvıyı göz ve ciltle
temas ettirmemesi gerekir, tahriş edicidir. Hatta bazı cinslerde çok zehirli ve kanserojendir.
Gövde üzerindeki kanamaları üzerine ıslak bez koyarak engelleyebilirsiniz.
 Yaprak çelikleri
Sukkulent üretmenin kolay ve efektif bir yolu da yaprak çelikleridir. Birçok tür bu yolla
kolaylıkla çoğaltılabilir. Örneğin; Gasteria veya Haworthia.
Yaprak kesimi ya da kopartılması işlemi bitki aktif olarak büyümekteyken yapılmalıdır.
Yalnız yaprak gövdede hiç parça kalmayacak şekilde ayrılmalı, daha iyisi gövdeden küçük
bir parça ile ayırmalıdır.
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Fotoğraf 1.36: Yaprak çeliklerle üretilebilen Gasteria ve Haworthia

Böyle bir dönemde ayrılan yaprak öncelikle kuru bir yerde bir süre bekletmeli, yaranın
kuruması ve kabuk bağlamasına (kallus) izin vermeli, sonra da içine kaktüs karışımı konmuş
olan bir küçük saksıya dikmelidir. Kısmi gölge bir yerde, 3 ile 12 hafta içinde köklenecektir.

Fotoğraf 1.37: Yaprak ile üretim

 Kısmi gövde çelikleri
Sukkulentlerde yassı, yaprağımsı gövdeye sahip bitkiler ve pek çok kolon biçimli türler
tüm gövde parçası yerine kısmi bir parça ile de üretilebilirler. Bu kısım, uyku döneminin
sonunda, yani ilkbahar başlarında alınmalıdır. Genellikle 3-12 hafta arası bir sürede
köklenme olur.
Diğer yöntemlerde gördüğümüz gibi, kesilmiş olan bölüm bir süre yaraların kabuk
bağlaması için dışarıda bekletilmeli, sonra 1/3‟ü kaktüs toprağı karışımı, gerisi perlit ya da
pomza doldurulmuş bir saksıya dikilmelidir.
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 AĢı ile Üretim
Köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde çürüyebilen;
özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşu nedeniyle kendi kendilerine
yaşayamayan; az veya çok yavaş büyüyen veya kök problemi olan sukkulent türlerinde
uygulanmaktadır.
Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olmayan ve hızlı büyüyen türler seçilir.
Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki sukkulenttin aynı familyadan olması ve ana
damarlarının bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır. Aşılama için en uygun
zaman sukkulentlerin büyümeye başladıkları dönemdir.
Sıcak havalarda yapılan sukkulentlerin birbiriyle kaynaşması, 2-3 gün ile birkaç hafta
arasında değişir.
Anaç olarak kullanılacak sukkulenttin aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 yıllık
olmalıdır. Kök problemi olanlar hariç sukkulentlerde bu üretim şekli pek tercih edilmez.
Genellikle kaktüs türlerinde uygulanmaktadır.

Fotoğraf 1.38: AĢı ile üretim
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sukkulentlerde tohum ile üretim yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Tohumları temin ediniz.
 Tohumların sağlıklı olmasına dikkat
ediniz.
Unutmayınız! Tohum ekimi ilkbaharda
(Mart-nisan aylarında) yapılır.
Fotoğraf 1.1: Tohum

 Tohumların çimlendirilmesinde, yarı
yarıya ithal ince torf ile 1-2 mm
kalınlığında
pumis
karışımından
oluşan harç kullanınız.
 Harca bir miktar odun kömürü tozu
ekleyebilirsiniz.
 Kullanılan malzemenin steril olması
ve mantar oluşumunu zorlaştıracak
nitelikte olmasına dikkat ediniz.

 Harcı hazırlayınız.
 Harcı saksılara doldurunuz.

Fotoğraf 1.2: Harç

 Atacağınız tohumun miktarını iyi
ayarlayınız.
 Tohumları toprak üzerine dikkatlice
serpiniz.
 Tohum ekim derinliğine dikkat ediniz.
 Çok ince tohumların üzeri örtülmez,
düzgün bir tahta parçasıyla hafifçe
bastırınız.

 Tohum ekimi yapınız.

Fotoğraf 1.3: Tohum ekimi

 Saksıyı 10-15 dakika kadar içi su dolu bir
tabağa oturtunuz.
 Böylece suyu emmiş olan saksı bir
süre süzdürüp, üzerini bir naylonla
kapatıp 20-22 oC sıcaklıkta, gölge bir
yere koyun.

Fotoğraf 1.4: Sulama

 Ortam
sıcaklığını
ayarlayınız.

 Saksıları uygun bir yere koyunuz.
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ve

nemini

 Saksıları
aydınlık
bir
bulundurunuz.
 Fideler birbirine değinceye
tohum yastığına bırakınız.
 Çimlenen tohumları köklerine
vermemeye özen göstererek
kasalara şaşırtınız.

Fotoğraf 1.5: Saksılar
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yerde
kadar
zarar
başka

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
VE DEĞERLENDĠR
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
AĢağıdaki ifadelerin baĢındaki boĢluğa doğruysa D, yanlıĢsa Y yazınız.
1. (…) Etli yapraklı bitkiler „sukkulent‟ olarak tanımlanır.
2. (…) Sukkulent bitkinini esas özelliği çok etli ve suyla dolu gövde ve/veya
yapraklardan oluşmasıdır.
3. (…) Sukkulentlerde, bazen bitkinin %35‟i sudan ibaret olur.
4. (…) Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçükmüş, silindirik veya dik şekiller
almıştır.
5. (…) Dünyadaki cins sayısı 40‟dan fazla, tür sayısı ise 1300 kadardır.
6. (…) Gövde çelikleri; Gövdenin alt tarafında, köke yakın bölgede ya da kökte su
biriktirme yeteneği olan sukkulentler hariç pek çok sukkulent bu yolla üretilebilir.
7. (…) Gövde çelikleri ile üretimde; iyi bir bakım sonunda 2-6 hafta içinde köklenme
gerçekleşecektir.
8. (…) Yaprak çelikleri, kısmi gölge bir yerde, 1 ile 2 hafta içinde köklenir.
9. (…) Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki sukkulenttin ana damarlarının
bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır.
10. (…) Generatif ile üretimde tohum ekim ilkbaharda (mart-nisan aylarında) yapılır.
11. Aşağıdakilerden hangisi sukkulentlerin özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Çok etlidirler.
Suyla dolu gövde ve/veya yapraklardan oluşurlar.
Bazen bitkinin %95‟i sudan ibaret olur.
Su ihtiyaçları hiç yoktur.

12. Dünyada aşağıdakilerden hangi familya, sayı bakımından en fazla sukkulent cins ve
türü içerir.
A.
B.
C.
D.

Cactaceae
Amaryllidaceae
Euphorbiaceae
Crassulaceae
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13. Ülkemizde diğer familyalara ait bitki türleri bulunmakla birlikte, en fazla tür sayısı
hangi familyada vardır?
A.
B.
C.
D.

Crassulaceae
Cactaceae
Agavaceae
Aizoaceae

14. Ülkemizde Crassulaceae familyasını en çok hangi türler bulunmaktadır?
A.
B.
C.
D.

Crassula ve Cremnophila
Echeveria ve Graptopetalum
Kalanchoe ve Lenophyllum
Sedum ve Senpervivum

15. Gövde çelikleri ile üretimler ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı
işaretleyiniz?
A.
B.
C.
D.

Gövde çelikleri ilkbahar ve erken yaz dönemlerinde alınmalıdır.
Kesilen dal, 10-12 cm kalacak biçimde kısaltılmalıdır.
Sağlıklı bir bitkinin sağlıklı bir gövdesini seçilmelidir.
Aşağıya yakın olan yapraklar ayıklanmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen doğru
ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Sukkulentlerde tohum
ile üretim uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

EVET

HAYIR

 Tohum temin ettiniz mi?
 Tohumların sağlıklı olmasına dikkat ettiniz mi?
 Ekim yapacağınız saksıları temin ettiniz mi?
 Harcı hazırladınız mı?
 Harcı saksılara doldurdunuz mu?
 Tohumları ektiniz mi?
 Ekim yapılmış saksıları su dolu kaba oturttunuz mu?
 Uygun sıcaklık ve nemli ortama aldınız mı?
DEĞERLENDĠRME
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 FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında,
özelliklerine uygun olarak yetiştiriciliğini yapabileceksiniz.

etli yapraklı bitkileri çeşit

ARAġTIRMA
1. Sukkulent yetiştiriciliğinde sıcaklığın önemi nedir? Araştırınız.
2. Sukkulent yetiştiriciliğinde sulamada nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.
3. Hava ve toprak neminin sukkulentler üzerindeki etkisi nedir? Araştırınız.

2.YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
2.1. YetiĢme Ġstekleri
Sıcak bölgelerden getirilerek çoğaltımı yapılan sukkulentler anavatanlarındaki iklim ve
toprak şartlarına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sukkulent yetiştiriciliğinde sıcaklık, toprakatmosfer nemi ve ışık istekleri dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır.

Fotoğraf 2.1: ÇeĢitli sukkulentlere ait çiçekler
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2.1.1. IĢık
Sukkulentler karanlık ve gölge yerlerin bitkisi değildir. Sukkulentler yetiştirilen seralarda
yöreye göre yarı gölgeleme yapılır ya da gölgeleme yapılmaz. Aydınlık ortamları severler.
Sukkulentlerin büyük bir kısmının bol gün ışığına ihtiyacı vardır.
Direk güneş ışığı bu bitkilerin sağlıklı gelişimi için uygundur. Ancak yaz sıcaklarında
öğleyin direkt güneş ışığından korunmalıdırlar. Çok kuvvetli güneş ışığında yapraklarda
kahverengileşme ve beyazlaşma görülebilir. Sukkulentler seraların bol güneş alan yerlerinde
bulundurulmalıdır.
İç mekânlarda yetiştirilen sukkulent türleri kuzeye bakan balkon veya pencere taraflarında
koyulmamalıdır. Bu taraflarda olsa olsa bazı tropik bölge sukkulentleri yetiştirilebilir, fakat
çiçek açmayabilirler. Çünkü tüm sukkulent türlerinin sağlıklı yetiştirilmesinde temel
kurallardan biri bol güneş ışığı ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu yüzden güneye bakan yerlere
konulmalıdır.
Yazın göreceği yeterli güneş ışığı kışın çiçeklenmeyi teşvik edecektir. Bu türlerin
yetiştiriciliğinde yapay güneş ışıklarından da yararlanılabilir.

Fotoğraf 2.2: Kaktüslerde çiçekli dönem

2.1.2. Sıcaklık
Sukkulentler sıcak ülkelerin yerli bitkileridir. Sukkulent bitki türleri özellikle gece ve
gündüz arasında dramatik ısı farkı olan yerler için uygundur. Bu bitkiler sularını
gövdelerinde, yapraklarında ve köklerinde depoladıkları için çöl ikliminde dahi rahat
yaşayabilmektedirler.
33

Sıcak ortamları severler. Ama özellikle yaz mevsiminde sukkulentlerin bulunduğu ortam
ısısının 40oC‟yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü çok yüksek sıcaklıklarda büyüme
durur, hatta 50oC‟den sonra bitkiler ısı şokuna girebilirler.

Fotoğraf 2.3: Sukkulent yetiĢtiriciliği

Sukkulentlerin büyük çoğunluğu sulamamak şartıyla kışın soğuğa dayanıklıdır. Tropikal
bölge sukkulentlerinin bulundurulduğu ortam sıcaklığı kışın da 15oC‟nin altına düşmemeli ve
ara sıra az su da verilmelidir. Bu bitkiler soğuğa karşı duyarlı olduğu için donmalarına izin
verilmemelidir.
2.1.3. Nem
Sukkulentler doğadaki ortamlarında uzun süreli nemli havaya alışmamışlardır. Uzun süreli
nemli havaları sevmezler. Hem nemli, hem de havasız ortamlar bitkinin sağlıklı gelişimini
olumsuz etkiler.
Don olasılığı kalmayınca (İlkbahar-Yaz-Sonbahar) sukkulentler için en güzel yer
balkondur. Seralarda yetiştirilen bu bitki türleri ılık havalarda bolca havalandırılmalıdır.
Orantılı nem miktarının % 50-60 civarında olması sukkulent türleri için yeterlidir.

2.2. Bakım Önlemleri
Sukkulentler bakımı en kolay bitkiler arasında yer almaktadırlar. Bu bitkilerin iyi
gelişmesini ve bol çiçek açmasını sağlamak için yapılacak şey fiziki ve kimyasal şartları
onun doğal ortamına yaklaşık olarak uydurmaktır.
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Fotoğraf 2.4: Ev ortamında yetiĢtirilen Epipyllum

2.1. Sulama
Büyüme mevsimi başlangıcı olan ilkbahardan yaz aylarına doğru bitkiye verilen su azar
azar artırılır. Sıcak günlerde sulanmasına özen gösterilmeli ve hava sirkülâsyonunun olduğu
yerler seçilmelidir.
Kasım ayından şubatın sonuna kadar dinlenme döneminde su miktarı en aza indirilmelidir.
Sulama saksı toprağı kesinlikle ıslak hale gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.5: Sulama zamanı gelmiĢ sukkulent türleri
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Çok su verilmemelidir. Bol su saksı toprağındaki hava boşluklarının su ile dolup yok
olmasına yol açtığından köklerin havalanma ve oksijen alımı aksar ve böylece kök
çürümeleri zamanla ortaya çıkar, bitki iyi bir gelişme göstermez.
Özellikle yeterli bir saksı drenajı olmayan durumlarda da bazı sukkulent türleri
(kaktüs..vb)süratle ölüme gider.
Sukkulentleri sulamak için en iyi su doğada bu bitkilerin sulandığı yağmur suyudur. Ama
yağmur suyunu depolama imkânını sağlamak zordur. Şehir suyu veya yer altı suyu
kullanırsanız suyun içindeki mineraller önem kazanır. Bitki ne kadar küçükse bazı
minerallerin fazlalığı bitkiye zarar verebilir. Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Magnezyum
(Mg) doğal suda bulunabilecek, fazlası zararlı olan minerallerdir. Kalsiyum ve Magnezyum
oksitleri suyun sertliğini meydana getirirler. Optimal su sertliği 5-6 Alman sertliği veya 8-9
Fransız sertliği olmalıdır. Çok kireçli, sert sular bitkiyi olumsuz etkiler.
2.2.Gübreleme
Sukkulent bitkilere verilecek gübre suni gübre olmalıdır. Ancak sukkulentler genellikle
yavaş büyüyen bitkiler olduğu için gübre seçerken azotu az, fosfor ve potasyumu çok gübre
olmasına dikkat edilmelidir.
Bitkilere kış mevsiminde gübre verilmemelidir. İlkbaharda ilk büyüme belirtileri
başlayınca gübreye başlanmalıdır. Ağustos ayı sonu, sıcak bölgelerde ise eylül ayı sonu
gübreleme kesilmelidir. Zira sukkulentlere kışın istirahata girdiğinde su verilmediği için son
sulamalarla topraktaki gübre kalıntıları da bitki tarafından alınacak, istirahat zamanında
toprakta gübre kalmayacaktır.
Yoksa kullanılmayan gübre köklere zarar verir. Verilen gübrenin içinde çinko, demir,
bakır, bor, mangan vs. gibi “iz elementlerin” de bulunmasına dikkat edilmelidir. Bol iz
elementli gübre bitkinin gelişiminde ve çiçek açmasında önemli bir faktördür.
2.3.Ġlaçlama
Sukkulent türleri normalde hastalanmaya yatkın bitkiler değildir. Ancak örtü altında,
yeterli havalandırma olmayan, rutubetli ortamlarda, düşük sıcaklıklarda çeşitli hastalıklar
görülebilir.
Sukkulentlerin önemli hastalıkları kök ve gövde çürüklüğü, fusarium solgunluğu, kurşuni
küf ve yaprak çürüklüğüdür. Bu mantari hastalıklara karşı bakır sülfatlı ilaçlar düşük dozda
kullanılmalıdır(örneğin 10cc/1litrede).
Zararlıları ise kırmızı örümcekler, yaprak bitler, kabuklu ve unlu bitlerdir. Sukkulent
seralarında böcekler, kimyasal mücadele ile baş edilebilecek bir sorundur. Kimyasal ilaçlar,
bitki özsuyuna geçip, bitkiyi yiyen böceğin midesine girerek zehirlenmesine neden olduğu
için başarılı bir mücadele yöntemidir. Kimyasal ilaçlar kullanıldığında bitkinin her yerine
ulaşmış olur, oysa püskürtme ile yapılan ilaçlamada bunun garantisi yoktur.
Ayrıca, özellikle bazı sukkulentlerde, üstü mumsu bir yapıya sahip olduğu için su bitkinin
üzerinde tutunamayıp kayar, böylece istenen sağlıklılıkta ilaçlama yapılamayabilir. Büyüme
döneminde, sistemik bir kimyasal, koruma amaçlı olarak, herhangi bir sorun olmasa bile
birkaç kez uygulanmalıdır.
Hazırlanmış olan karışım, direkt olarak toprağa, bitkinin saksısına dökülmelidir. Eğer yine
de bir böcek gelişimi gözlenecek olursa, haftada bir kez olmak kaydıyla 3-4 hafta bu
kimyasal, sulama suyuna karıştırılıp bitki bu şekilde sulanmalıdır.
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Mücadelesinde;
 Kırmızı örümcekler için insektisitlerden propargite 73 E:C 10cc/1litre
 Yaprak bitleri için parathion methyl 10cc/1 lt
 Kabuklu ve unlu bitler için methidathion 40 E:C 10cc/1lt dozunda insektisit
ilaçlarla mücadele edilmelidir.
Sukkulentlerde zararlılara karşı kimyasal mücadelenin yanında, zararlı böceklerin doğal
düşmanları olan bazı diğer böcekler yardımıyla da mücadele edebilirsiniz.

Fotoğraf 2.6: Doğal düĢmanlar
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sukkulent serasında sıcaklık ve oransal nem düzenlemesi yapmak için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Termometre ve nemölçer temin ediniz.

Dereceyi dikkatli okuyunuz.

Sukkulent
yerleştiriniz.

Bitkinin sıcaklık ve oransal nem
değerlerini iyice biliniz.

yetiştireceğiniz

ortama

Sera sıcaklığını ölçünüz.

Sıcaklığın 15oC altına düşmemesine
dikkat ediniz.

Havanın nemini ölçünüz.
Düzenli olarak sıcaklık
değerlerini kontrol ediniz.

ve

nem

Bitkinin istediğine uygun
seçmeye özen gösteriniz.

ortam

Kontrolleri sık sık ve düzenli yapınız.
Eğer sıcaklık düşük
ısınmasını sağlayınız.

ise

ortamın
Nemölçeri dikkatli okuyunuz.

Işık şiddettini ayarlayınız.

Sukkulentler
nemli
ortamları
sevmediğinden nem oranı %50-60‟ı
geçmemelidir.

Ortamı bitkiye uygun hale getiriniz.

Yüksek
ve
düşük
değerlerinden kaçınınız.

sıcaklık

Seranın bol ışık almasını sağlayınız.
Ortamın uygun hale getirildiğine emin
olunuz.
Dikkatli ve titiz çalışınız.

38

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÇME VE DEĞERLENDĠR
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
AĢağıdaki ifadelerin baĢındaki boĢluğa doğruysa D, yanlıĢsa Y yazınız.
1. (…) Sukkulentler karanlık ve gölge yerlerin bitkisidir.
2. (…) Sukkulentlerin büyük bir kısmının bol gün ışığına ihtiyacı vardır.
3. (…) Çok kuvvetli güneş ışığında yapraklarda kahverengileşme ve beyazlaşma
görülebilir.
4. (…) İç mekânlarda yetiştirilen sukkulent türleri kuzeye bakan balkon veya
pencere taraflarında koyulmalıdır.
5. (…) Yazın göreceği yeterli güneş ışığı kışın çiçeklenmeyi teşvik edecektir.
6. (…) Sukkulentler sıcak ülkelerin yerli bitkileridir.
7. (…) Yaz mevsiminde sukkulentlerin bulunduğu ortam ısısının 30 oC‟yi
geçmemesine dikkat edilmelidir.
8. (…) Çok yüksek sıcaklıklarda büyüme durur, hatta 40 oC‟den sonra bitkiler ısı
şokuna girebilirler.
9. (…) Tropikal bölge sukkulentlerinin bulundurulduğu ortam sıcaklığı kışın
15oC‟nin altına düşmemeli ve ara sıra az su da verilmelidir.
10. (…)Seralarda yetiştirilen bu bitki türleri ılık havalarda bolca havalandırılmalıdır.
11. Sukkulentlerde sulama ile ilgili olarak, aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı
işaretleyiniz?
A. Büyüme döneminde su miktarı en aza indirilmelidir.
B. Sukkulentleri sulamak için en iyi su doğada bu bitkilerin sulandığı yağmur
suyudur.
C. Çok kireçli, sert sular bitkinin olumlu gelişmesine yardımcı olur.
D. Optimal su sertliği 8-9 Alman sertliği veya 3-4 Fransız sertliği olmalıdır.
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12. Sukkulentlerin sağlıklı gelişimi için ihtiyacı olan orantılı nem miktarı yüzde
kaçtır?
A.
B.
C.
D.

% 50-60
%80-85
%75-80
%10-15

13. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. Sukkulent bitkilere verilecek gübre suni gübre olmalıdır.
B. Bitkilere kış mevsiminde gübre verilmelidir.
C. Bol iz elementli gübre bitkinin gelişiminde ve çiçek açmasında önemli bir
faktördür.
D. İlkbaharda ilk büyüme belirtileri başlayınca gübreye başlanmalıdır.
14. Aşağıdakilerden hangisi sukkulent bitkilerde görülen önemli hastalıklardan biri
değildir?
A.
B.
C.
D.

Fusarium solgunluğu
Kurşuni küf
Verticillium solgunluğu
Yaprak çürüklüğü

15. Aşağıdakilerden hangisi sukkulent bitkilerde sık görülen zararlılardan biri
değildir?
A.
B.
C.
D.

Kırmızı örümcekler
Yaprak bitleri
Kabuklu bitler
Kara sinekler

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar
inceleyiniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda sukkulentl serasında
sıcaklık ve oransal nem düzenleme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ











EVET

HAYIR

Termometre ve nemölçer temin ettiniz mi?
Seraya gittiniz mi?
Ortamın sıcaklığını ölçtünüz mü?
Ortamın sıcaklığını sukkulentlerin isteğine göre
ayarladınız mı?
Ortamın nemini ölçtünüz mü?
Sera içindeki sıcaklık ve nemi istenen seviyeye
getirdiniz mi?
Işık şiddettini ayarladınız mı?
Bitkiniz sağlıklı gelişiyor mu?
Bitkinin uygun ortamda olduğuna karar verdiniz mi?
Titiz ve dikkatli çalıştınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Doğru YanlıĢ
Bütün kaktüsler sukkulent bitkilerdir, ancak bütün sukkulentler
kaktüs değildir.
Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi ekstrem çevre
koşullarına habitusleri ve yaşam biçimleriyle uyum sağlayamayan
bitkilerdir.
Sukkulentler iç mekânlarda ve dış mekânlarda kullanılabilen
bitkileridir.
Dünyada Euphorbiaceae familyası, sayı bakımından en fazla
sukkulent cins ve türü içerir. Bu familyayı sırasıyla Amaryllidaceae
ve Cactaceae familyaları izlemektedir.
Sukkulentler de bütün çiçekli bitkiler gibi çiçek açar.
Kaktüs türü Echinopsis'lerin çiçekleri çok kötü kokuludur.
Ülkemizin kuzey sahillerinde ve tüm Karadeniz çevresinde doğal
olarak yetişen Opuntia ficus-indica bu kaktüsün meyveleri
yenmektedir.
Kaktüs türleri olan Epithelantha micromeris ve Trichocereus
pachanoi 'de de hallusinojenik etkili alkaloidler bulunmaktadır.
Sukkulentler hem generatif (tohum ile), hem de vegetatif (çelik, aşı,
ayırma ile) yöntemlerle üretilebilmektedir.
Bitkinin uykudan uyanıp yeniden büyümeye başladığı dönem olan
sonbahar ve erken kış dönemlerinde gövde çeliği ile üretim
yapılabilir.
Sukkulentlerde yassı, yaprağımsı gövdeye sahip bitkiler ve pek çok
kolon biçimli türler tüm gövde parçası yerine kısmi bir parça ile de
üretilebilirler.
Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olman ve hızlı büyüyen
türler seçilir.
Sukkulentler aydınlık ortamları severler.
Sukkulent bitki türleri özellikle gece ve gündüz arasında dramatik ısı
farkı olan yerler için uygun değildirler.
Sukkulentlerin büyük çoğunluğu çok sulamak şartıyla kışın soğuğa
dayanıklıdır.
Hem nemsiz, hem de bol havalı ortamlar bitkinin sağlıklı gelişimini
olumsuz etkiler.
Verilen gübrenin içinde çinko, demir, bakır, bor, mangan vs. gibi “iz
elementlerin” de bulunmasına dikkat edilmelidir.
Ocak ayı sonu, sıcak bölgelerde ise, temmuz ayı sonu gübreleme
kesilmelidir.
Sukkulent türleri soğuğa karşı duyarlı olduğu için donmalarına izin
verilmemelidir.
Yeterli bir saksı drenajı olmayan durumlarda da bazı sukkulent türleri
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(kaktüs..vb)süratle ölüme gider.
DEĞERLENDĠRME
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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
D
A
A
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
B
A
B
C
D
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Cevap Anahtarı
Soru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20.

Cevap
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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