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AÇIKLAMALAR
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ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK İç Mekan Bitkileri

MODÜLÜN ADI PalmiyeYetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Palmiye yetiştiriciliğinde: fidelerin dikimi, kültürel bakım
işlemleri ve bakım önlemleri konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/ 16

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİLİK Palmiye yetiştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak palmiye
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak palmiye fidesi
yetiştirebileceksiniz.

2. Bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını
düzenleyebileceksiniz.

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

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ve sera
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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

Sevgili Öğrenci,

Saksılı bitkiler ev dekorasyonunun vazgeçilmez elemanlarıdır. Peyzaj düzenlemesinde
dış mekân bitkilerinden faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç mekan 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 hâlde yanlış bakım sonucunda evimize geldikleri
andaki güzelliklerini kaybederek bozulurlar.

Saksılı iç mekân süs bitkilerinin iç dekorasyonda kullanımı günümüzde daha yaygın
hâle gelmiştir. Devetabanından difenbahyaya, şefleradan yukkaya kadar hemen hemen hepsi
evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerdendir.

Bu modül ile palmiye türlerini, üretimlerini ve bakım önlemlerini öğrenneceksiniz.
Evinize aldığınız bir palmiyeye daha bilinçli bakacak ve onun daha güzel bir şekilde
büyümesini sağlayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Tekniğine uygun olarak palmiye fidesi yetiştirebileceksiniz.

 İç mekanda kullanılan palmiye türlerini araştırınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. PALMİYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı

Bilimsel Sınıflandırma:

 Âlem : Plantae
 Bölüm : Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)
 Sınıf : Liliopsida
 Takım : Arecales
 Familya : Arecaceae
 Cins : Arecale spp

Resim 1.1: Palmiyelerde genel bitki yapısı

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Palmiyeler bilhassa tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olarak bulunan bir bitki
türüdür. Arakasea (Arecaceae) ailesinden ağaçsı gövdeye sahip tek çenekli (monokotilodon)
bitkiler olan palmiyeler, karakteristik görünüşleri nedeni ile genelde dıştan bakmakla
tanınırlar. Bitki sınıflandırmasında Carl Von Linnaeus, zarif görünümleri ile palmiyeleri,
bitkiler arasında "Prenses" olarak adlandırmıştır.

Genelde tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yaşayan bu bitkiler, birkaç santim
yükseklikten 60 metre yüksekliğe kadar değişik boyda olabilirler. Yeryüzünde 3000
dolayında palmiye türü olduğu kabul edilmektedir.

Palmiyelerin büyük kısmı, tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yaşamakla birlikte
30 derece kuzey ile 30 derece güney enlemleri arasında palmiye yetişmektedir. Doğal olarak
en kuzeyde bulunan palmiye, kuzey-batı ve güney-batı Akdeniz kıyı kuşağındaki, bodur
Akdeniz Yelpaze Palmiyesi (Chamaerops humilis), en güneyde bulunan ise Yeni
Zelanda’daki Tıraş Fırçası Palmiyesi (Rhopalostylis sapida) dır.

Palmiyeler genellikle yaprakları ile taç oluşturan ağaçsı bitkilerdir. Çoğu tür tek
gövdeye sahiptir. Bazı türlerde gövde toprak altında olabildiği gibi bazılarında, hiç gövde
bulunmayabilir. Genelde palmiyelerin tek gövdeli olmalarına karşın bazı türler yan pinçleri
nedeni ile çok gövdelidir.

Sarmaşık özelliğinde olan palmiyeler de mevcuttur. Palmiye yaprakları çok belirgin ve
karakteristik şekle sahiptir. Çoğu türün yaprakları palmat (el ayası şeklinde) veya pinnat
(tüysü) yapıya sahiptir. Palmat yerine yelpaze şeklinde terimi de kullanılmaktadır. Ancak
bunların dışında, değişik şekillerde yapraklar da görülür.

Bütün dünyada yaygın bir dağılım gösteren palmiyelerin en fazla tanınan ve kültürü
yapılanları, gerek estetiği gerek ekonomik değerleri bakımından Hindistan cevizi (Cocos
nucifera) ve Arap hurması (Phoenix dactylifera) dır. Afrika yağ palmiyesi (Elaeis
guineensis) de ekonomik değeri en fazla olan palmiyelerdendir.

1.2. Botanik Özellikleri

 Kökler: Palmiyelerin kök sistemi çok derin ve çok kuvvetli değildir.
Palmiye fidelerinde görülen ilk köklerden sonra toprağın hemen altında ve
gövde hizasında kalın bir kök yumrusu gelişir. Kök yumrusuna bağlı olarak
da yoğun bir saçak kök sistemi oluşur. Ana kökler uzunlukları boyunca aynı
kalınlıkta olur. Bu köklerin üzerinde ikinci kökler, onların üzerinde de
küçük kökler meydana gelir.
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Resim 1.2: Kök yapısı

Ana saçak kökler, kök topundan dışarı doğru yatay olarak gelişen ve 8-10 cm
çapındaki köklerdir. Uzunlukları ve miktarları türlere göre ve toprak yapısına bağlı olarak;
kök büyümesi ise su ve besin maddesine paralel olarak değişir.

 Gövde: Palmiye gövdesi çok çeşitlidir. Bunlar;

 Tek gövdeliler: Palmiyeler genel olarak tek, düzgün ve uzun gövdeli
ağaçlardır. Bazı palmiye türleri 40 metre kadar boylanabilir. Tek gövdeli
palmiyelerde gövdede dallanma yoktur.

Fotoğraf 1.1: Tek gövdeli palmiye Fotoğraf 1.2: Küme gövdeli palmiye
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 Küme gövdeliler: Bu gövdeye sahip bitkiler fazla uzamayan türlerdir.
Gövde çalı şeklinde görülür. Yavru bitkiler önce yatay olarak büyür daha
sonra büyüme yukarı doğru devam eder.

 Boğum araları şiş kısa gövdeliler: Bu gurup palmiyelerin gövdeleri
çoğunlukla toprağın içerisinde ve toprak yüzeyine paralel olarak veya
toprak yüzeyi boyunca uzanırlar. Bu cins palmiyelerin yaprakları toprak
üzerine yayılmış rozet şeklinde görülürler.

 Tırmanıcı gövdeliler: Bu gurup içinde yer alan palmiyelerde gövde dar,
boğumlar arası uzunluk fazla ve bitki boyu 10-100 m arasındadır. Gövde
kanca, çengel, kamçı veya sülüklerle desteklenmektedir.

Resim 1.3: Palmiyelerde tırmanıcı gövdeler

 Yapraklar: Palmiye yaprakları genel olarak elsi (palmate) ve bileşik (pinnate)
yapıdadır. Palmiye yaprak yapıları tüm, iki parçalı, elsi, bileşik (tüysü), ikili
bileşik şekillerde olabilmektedir. Yapraklar, palmiyelerde karakteristik olarak
gövdenin ucundaki taç ile sınırlıdır. Genellikle yapraklar gövdeden spiral
şeklinde çıkmakta ve belli sayıda oluşmaktadır. Bazı türlerin yaprak sayısı az
bazı türlerde ise yaprak sayısı fazla olabilmektedir. Palmiye yapraklarının
büyüklüğü türlere göre değişmektedir.

 Elsi ve orta damarlı elsi yapraklı palmiyeler: Birçok palmiye türünde
yapraklar elsi yapıdadır. Yaprak ayaları yelpaze şeklinde kıvrımlıdır.
Yaprak sapı, sapın yaprak ayasına bağlandığı kısımdan biraz içeride sona
erer ve kesik olarak görünür.
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Fotoğraf 1.3: Elsi ve orta damarlı elsi yapraklı palmiyeler ve bileşik (tüysü) yapraklı palmiyeler

 Bileşik (tüysü) yapraklı palmiyeler: Bileşik yaprak ekseni boyunca
yaprakcık dağılımındaki değişime bağlı olarak yapraklar düzenli veya
düzensiz bileşik yapılarda olabilir.

 Dikenler: Bazı palmiyelerin gövde ve yaprakları bazen de hava kökleri
dikenlidir. Dikenler palmiyelerde türlerin tanınmasında yardımcıdır.
Dikenler yaprakcıklar üzerinde bulunması durumunda aya ve yaprak uçları
dikenli olabilmektedir.
Dikenlerin yaprak sapında bulunması ise yaprak sapı, bileşik yaprak ekseni, ve
yaprak kınının açık kısmında dikenler görülür. Sarılıcı palmiye yapraklarında
çengel ve dikenler korumadan çok askı olarak hizmet verirler.

Fotoğraf 1.4: Palmiyelerde dikenler Resim 1.4: Dikenler

 Çiçek, meyve ve tohumlar: Palmiye çiçekleri genel olarak 3 taç yaprak, 3
çanak yaprak, 3-6 erkek organ ve kaynaşmış 3 parçadan oluşan dişi organa
sahiptir. Çiçekler sarımsı beyaz, kahverengimsi sarı gibi parlak olmayan
renklere sahip ve gösterişsizdir. Çiçekler salkım şeklindedir.
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Fotoğraf 1.5: Palmiye çiçekleri

Palmiye meyveleri genellikle etli bir yapıya sahiptir. Meyvelerin ortasında bir adet
tohum bulunur. Bazı türlerde tohumun etrafında sert bir kabuk bulunur.

Palmiyelerde meyve irilikleri farklıdır. Bazı türlerde kiraz büyüklüğünde iken bazı
türlerde portakal meyvesi büyüklüğündedir.

Fotoğraf 1.6: Farklı büyüklükteki palmiye meyveleri
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1.2. Çeşitleri

 Areca:

Asya’nın güneyi, doğu Hindistan, Malezya Takımadaları, Yeni Gine ve Avustralya’da
doğal olarak yetişmektedir. Genç döneminde iç mekanlarda yaprak renklerinin açık parlak
yeşil renkte ve iri oluşu nedeniyle dekoratif amaçlı olarak da yetiştirilmektedir.

Areca tek gövdeli, gövdesi ince uzun yapılı olup 10-30 m boylanabilen bir bitkidir.
Gövde kalınlığı 5-12,5 cm çapındadır. Yaprakların oluşturduğu taç küçük yapılıdır.
Yapraklar dik gelişir. Yaprak büyüklüğü 90 – 200 cm olabilir. Tüysü bileşik yapıdadır.
Yaprağı oluşturan yaprakcıklar büyük ve uç kısımları düzensiz dişlidir. Yaprakcıklar tüysüz
ve iki tarafı da koyu yeşil renkli olup yaprak sapları dikensizdir.

Çiçekler tek eşeylidir ve salkım şeklindedir. Dişi çiçekler erkek çiçeklerden daha
küçük, beyaz renkte ve kokuludur. Erkek çiçekler dişi çiçeklerin etrafında yer alır. Meyveler
uzun oval, yumurta biçimli ve 5 cm uzunluğundadır. Turuncu – kırmızı renkteki meyvelerin
kabukları yumuşak liflerle kaplıdır. Tohumdan çoğaltılırlar. Bu türlerin istediği sıcaklık gece
160 C, gündüz sıcaklığı ise 20-25 0C’ nin altına düşmemelidir.

Fotoğraf 1.7: Areca genel görünüş
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 Arecastrum-kraliçe palmiye:

Bu tür güney Amerika kökenlidir. Gövdesi 20-30 cm çapındadır. Gövde üzerinde
birkaç yaprak tacı oluşturur. Gövdenin aşağı kısımlarda ise yaprak saplarının dip kısımları
bulunur. Yapraklar bileşik yapıda ve 2.7- 4.5 m uzayabilir. Yumuşak ve eğilebilir
yaprakcıklar 35-45 cm uzunluğundadır. Yaprakcıkların genişliği 2,5 cm’dir. Yaprak sapı 90-
100 cm uzunluğundadır. Çiçek salkımı 69-90 cm büyüklüğünde olup yapraklar arasından
çıkar.

Bu tür dekoratif olması nedeniyle kraliçe palmiye olarak adlandırılır. Bu palmiye türü
için minimum sıcaklık 18 0C olmalıdır. Bu tür bitki kısa süreli donlara dayanabilir. İç mekan
bitkisi olarak kullanılabilen bu tür, kışın uygun koşullarda tutulması şartıyla dış mekanlarda
düzenlemeler yapılırken de kullanılmaktadır.

Dik ve yayılıcı taç yapısı, ağsı ve uzun yaprakları ile oldukça çekici olan bu tür, iklim
yapısı uygun olan yerlerde dış mekanlarda da kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.8: Kraliçe palmiye

 Caryota L.-yüzgeç palmiye:

Tropik Asya, Malezya, Endonezya, Yeni Gine ve tropik Avustralya’da 10-12 türü
bulunmaktadır. En çok yetiştirilenler şunlardır:
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 Caryota Mitis:

Anavatanı Endonezya’dır. Yavaş büyüyen bir türdür. Yapraklar kalın gövde üzerinde
yoğun salkımlar hâlindedir. Bileşik yaprağı oluşturan koyu yeşil yaprakcıklar balık
yüzgecine benzer.

Yapraklarının şekli nedeniyle iç mekanlarda kullanılan bu tür, bol ışık alan yerlerde
yetiştirilmelidir. Işık yoğunluğu düştüğü durumlarda yaprak uçları kahverengileşir.

Fotoğraf 1.9: Caryota mitis palmiyesi ve yaprak yapısı

 Caryota Urens:

Tropik Asya kökenli bir bitkidir. 25-30 m boylanabilir. Yaprakları 6 m
uzunluğundadır. Çiçek salkımları yoğun guruplar hâlindedir. Tohumdan üretilir. Çimlenme
sıcaklığı 290C’dir. Bu türün ilk yaprakları iki parçaladır. Sonraki yapraklar pinnate ve olgun
yapraklar ikili tüysü gelişme sırası gösterir. Bu çeşidi ayırma yöntemi ile çoğaltmak da
mümkündür.

Fotğraf 1.10: Caryota Ürens
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 Caryota Ochlandra:

Yaprakları diğer palmiye türlerine göre daha açık renklidir. Dış ve iç mekanlarda
kullanılır. Nemli ve ışıklı ortamları sever. Gölge bitki gelişimini olumsuz etkiler. Minimum
sıcaklık 13-180C arasında olmalıdır. Geçirgen ve organik madde yönünden zengin toprakları
sever. Ağaç formunda olan bu palmiyeler saksılar içerisinde iç mekanlarda kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.11: Caryota Ochlandra palmiyesi

 Chamaedorea Willd-Dağ (bambu) palmiyesi:

Orta ve güney Amerika ile Guetamala kökenli bir türdür. Bitki gövdeleri sık çalılık
oluşturacak şekildedir. Gövde sayısı 5-15 arasında değişir. Gövde 3 metre kadar
boylanabilir. Gövde kamış benzeri olup boğumlar belirgin halkalar şeklindedir.

Yapraklar açık yeşil renkte ve bileşik yapıdadır. Yaprak boyu 70-250 cm uzunluğunda
olabilir. Çiçekler tacın alt kısmında olur. Çiçekler oldukça gösterişlidir ve kırmızımsı
portakal rengindedir. Bu palmiye türü yavaş büyür. Tohum ve ayırma yöntemiyle çoğaltılır.
Meyveleri küçüktür ve olgunlaştığında siyah renk alır. Önemli çeşitleri C.erresti, C.elegans,
C.erumpens’dir.
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Fotoğraf 1.12: Chamaedora

 Howea Forsterıana Becc.-Kentia:

Anavatanı Avustralya’nın doğusundaki Lord Howe adalarıdır. Adını bu adadan alır.
İki türü bulunmaktadır. Bunlar H.forsteriana ve H.belmoreana’dır.

Boyları 9-20 metre, gövde çapı ise 20 cm’dir. Gövde dökülen yaprakların izleri ile
çepezevre sarılıdır. Tepede bulunan tacı oluşturan yapraklar bileşik yapraktır. Yapraklar bitki
yaşlandıkça daha büyük olarak gelişir. Bitki üzerinde karşılıklı çıkan yapraklar çok
düzenlidir. Yaprak sapları incedir. Bileşik yaprağı oluşturan yaprakcıklar ince uzun mızrak
şeklinde çok düzenli ve aşağı doğru sarkıktır. Çiçek salkımları karşılıklı yaprakların taban
kısımlarının arasından gelişir ve sadece bitki tacının alt kısmında bulunur.

Erkek ve dişi çiçek aynı bitki üzerinde fakat ayrı yerlerde bulunur. Erkek çiçeklerin
yuvarlak çanak yaprakları vardır. Meyveleri 5 cm uzunluğunda ve oval şekildedir. Rengi
yeşilimsi sarıdır. Meyve içinde tohum bulunur. Bitki sadece anavatanında tohum ve meyve
yapar. Üretimi taze tohumla yapılabilir. Tohum ekimi, kumlu ve organik maddece zengin
geçirgen ortamlarda yapılmalıdır. Bu türlerin yetiştirilmesi için ortalama sıcaklığın 270C
olmalıdır.

Bu türün genç bitkileri iç mekanlarda dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Aydınlık ve
doğrudan güneş ışığı alan mekanlarda kolayca yetiştirilmektedir. Kökler saksıyı tümüyle
doldurduğunda iki haftada bir sıvı gübre ile gübreleme yapılmalıdır. Saksılar uzun süre kuru
veya aşırı nemli bırakılmamalıdır.



14

Fotoğraf 1.13: Howea Forsterıana Fotoğraf 1.14: Howea Belmoreana

 Phoenix canariensis:

Anavatanı Kanarya adalarıdır. Afrika, Madagaskar, Orta Asya, Hindistan, Pakistan,
Tayland ve Filipinler’e kadar uzanan bir alanda yetişmektedir.

Fotoğraf 1.15: Phoenix canariensis
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Bu tür 9-20 m boyunda, 60-150 cm çapında gövdeye sahiptir. Gövde üzeri yaprak dip
kısımları ile çevrilidir. Bitkinin yaşlanan yaprakları aşağı doğru sarkmaktadır. Yapraklar
bileşik yaprak şeklinde olup 5-7 m uzayabilmektedir. Yaprakları oluşturan yaprakcıklar 30-
40 cm uzunluğunda ve 2,5-5 cm genişliğindedir. Yaprakcıklar sivri ve serttir. Açık grimsi
yeşil renge sahiptir.

Çiçekler uzun, dallanmış ve bir metreden fazla uzayabilen çiçek salkımları üzerinde
yer alır. Bitkinin meyvesi kahverengimsi turuncudur. 2 cm çapında uzun oval şekilde olan
meyveler içinde tek tohum bulunur.

Yaygın olarak tohumla üretilir. Tropikal bölgelerde ise dipten gelişen yavruların
ayrılması ile çogaltılmaktadır. İç mekanlarda güneşli, yarı gölge ve aydınlık yerlerde
yetiştirilir. Işığın yetersiz olduğu yerlerde bitki kalitesi düşer. 3-5 yılda saksı değiştirmek
gerekir.

Cycas: Çycas, oldukça değerli, tek kozalaklı bir tropikal palmiye türüdür Çycas'ın
çoğu türü salon bitkisi olarak kullanılabilecek ölçülerdedir. Uygun ortamda uzun ömürlüdür
ve büyüme hızı çok yavaştır (yılda 2 cm kadar). Susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı bir bitki
değildir. Bitkinin erkeği ve dişisi bulunmaktadır. Erkeğin kozalağı daha ince uzun, dişinin
kozalağı ise yuvarlak ve tohumludur.

Fotoğraf 1.16: Cycas bitkisinin dişi ve erkek kozalağı

Cycas, bir salon bitkisi olarak kullanıldığı gibi bir çeşit un üretiminde de
kullanılmaktadır. Ancak işlenmemiş unu, yaprakları ve etli tohumları fazla yenildiğinde
zehirlidir. Doğal olarak yetiştiği yerler Güneydoğu Asya, Güney Çin, Malezya, Avustralya,
Okyanusya, Japonya, Afrika ve Madagaskar’dır.

En çok bilinen çeşitleri Cycas angulata, C. balansae, C. beddomei, C. calcicola, C.
circinalis, C. furfuracea, C. linaeus, C. media, C. revoluta, C. rumphii, C. taitungensis, C.
Taiwaniana’dır.
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Fotoğraf 1.17: Cycas

 Chamaerops (bodur palmiye):

Vatanı, Akdeniz ülkelerinden olan İtalya, İspanya, Sicilya, Cezayir ve Fas'tır
Avrupa'nın tek yerli palmiye türüdür. Boyu 2-2,5 metre arasında bulunmaktadır. Yelpaze
şeklindeki yaprakları uzun saplar üzerinde bulunmaktadır. Gövde dikenli olup 12-15 adet
bölümden ibarettir. Genç bitkinin çiçekleri sarıdır ve sık başçıklar hâlindedir. Bu palmiye
Tranchycarpus fortunei (kendir palmiyesi) ile görünüş ve boy bakımından benzediği için
karıştırılmaktadır. Bodur palmiyenin yaprak sapları dişli ve dikenli olmasına rağmen kendir
palmiyesinin yaprak sapları dikensizdir ilkbahar ve yaz başlarında çiçek açar. Oldukça süslü
bir bahçe bitkisidir. Yapraklarından elde edilen lifler fırça ve ip yapımında kullanılır. Kök
sürgünü veya tohumla üretimi yapılır. Güneşli ve açık havayı sever. Ilıman iklim bitkinin
yetişmesi için çok uygundur. Geçirgen topraklarda iyi gelişme gösterir. Kurak periyotlara
rahatça dayanır. Ancak ilk vejetasyondan sonra sık su ister. Önemli çeşitleri C.humulis,
C.excelsa’dır.
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Fotoğraf 1.18: Chamaerops Humulis (Akdeniz bodur palmiyesi)

Fotoğraf 1.19: Chamaerops Excelsa (Çin bodur palmiyesi)
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1.3. Üretimi

Palmiyeler genel olarak tohumla ve vegatatif olarak üretilir. Vegatatif üretimde ayırma
yöntemi kullanılır. Ayırma ile yapılacak üretimin ön koşulu bitkinin yavru oluşturmasıdır.

1.3.1. Tohumla Üretim

Yavru oluşturmayan tek gövdeli ve ticari amaçla üretilen palmiyeler tohumla
çoğaltılır. Çoğu palmiye her yıl tohum oluştururken bazı türler 40 yıldan sonra bir kez
çiçeklenir ve çok sayıda tohum meydana getirir. Yaklaşık 250000 civarında tohum
oluşturabilir.

Fotoğraf 1.20: Palmiye tohumunun çimlenmesi

Palmiye tohumları meyveler tam olgunlaştıktan sonra bitkiden alınmalıdır. Tohumlar
meyveden dikkatlice çıkarılır. Tohumlar kuru ve havadar bir ortamda kurutulmalıdır.
Kurutulan tohumlar uygun ortamda ekime kadar saklanmalıdır.

Ülkemizde yetiştirilen palmiye türlerinin saklama sıcaklığı diğer palmiyelerin saklama
sıcaklığından daha düşüktür. Ortalama 50C’de bir yıl tohumlar saklanabilir.

Palmiye tohumlarının zamanında ekilmesi tohumun çimlenmisini olumlu etkiler.
Palmiye tohumlarının ekim zamanı genel olarak ilkbahar ve yaz aylarıdır. Tüm tohumların
çimlenme sıcaklığı ise 20 0C’nin üzerendedir. En iyi çimlenme 30-35 0C sıcaklıkta
olmaktadır. Tohum ekim ortamının hafif yapıda, organik madde yönünüden zengin ve
geçirgen hazırlanması çimlenme başarısını artırır. Çimlenme esnasında fazla suyun drene
edilmesi gerekir. Ayrıca ortamda yeterli miktarda suyun bulunması da önemlidir.

Palmiye tohumları, tohum iriliğine bağlı olarak 0,5-2,5 cm derinliğe atılmalıdır.
Tohum ekim aralıkları ise şaşırtmaya bağlı olarak değişir. Şaşırtma erken yapılacaksa sık
ekim, geç yapılacaksa seyrek ekim yapılır.
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İç mekan palmiyelerde çimlenen tohumlar uygun kaplar içine şaşırtılır. Kullanılan
kapların büyüklüğü bitkinin son büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Saksılar hazırlanırken
saksı hacminin % 10-15 arasında hava boşluğu ve % 30-40 su tutma kapasitesinde olması
istenir. Saksı ortamı iyi drenajlı, iyi havalanabilen ve bazı türlerin uzun yıllar aynı kapta
kalacağı düşünülerek ortamın yavaş bozulan özellikte olması gerekir.

Hızlı büyüyen palmiyeler için saksı hazırlanırken iki kısım turba, bir kısım çam
kabuğu, bir kısım kumdan elde edilen karışım kullanılabilir.

Yavaş büyüyen türler içinse iki kısım turba, iki kısım ağaç kabuğu ve iki kısım kum
karışımı uygun olur. Kum geçirgen olması ve bozulmaması nedeniyle uzun süreli
yetiştiricilikte uygun bir materyaldir.

Fotoğraf 1.21: Palmiye tohum yastığı

1.3.2. Ayırma İle Üretim

Ana bitkinin etrafında yavru bitki oluşturma özelliğine sahip palmiyeler ayırma
yöntemiyle çoğaltılır. Ayırma işlemi yapılacak bitkinin iyi köklenme yapabilmesi için
ayırma işleminden bir yıl önce, ana bitkinin dip kısmına organik maddece zengin, geçirgin
ve su tutma kapasitesi yüksek toprak konulması gerekir.
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Resim 1.5: Ayırma ile üretimde yavrular

Fotoğraf 1.22: Palmiyede ana ve yavru bitkiler
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Ayırma işlemi ilkbahar veya sonbaharda yapılır. Yavru bitkilerin kökleri
zedelenmemesi için ayırma işleminin dikkatli bir şekilde ve keskin aletlerle yapılması
gerekir. Ayrılan bitkiler uzak yerlere taşınacaksa nemlendirilmiş torf ve yosun sarılarak
yavru bitkinin kök topu korunmalıdır.

Fotoğraf 1.23: Palmiyede ayırma işleminin yapılması

Ayırma işlemi yapılırken kullanılan aletler steril olmalıdır. Ayırma işleminde meydana
gelen kesim yüzeyi mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Ayırma işlemi sonunda elde edilen
yavrular vakit kaybetmeden yerlerine dikilmelidir.

Fotoğraf 1.24: Kök budaması ve dikim işleminin yapılması

Fotoğraf 1.25: Dikim sonrası ve sulamanın yapılması
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Fotoğraf 1.26: Ana ve yavru bitkiler
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yetiştireceğiniz palmiye türünün
tohumunu temin ediniz.

 Tohum temin ederken çevre koşullarını
göz önüne alınız.

 Tohum ekeceğiniz ortamı hazırlayınız.  Toprak hazırlığında dikkatli olunuz.

 Tohumları uygun derinlikte ekiniz.
 Tohum derinliğinin bitki türüne göre

farklı olabileceğini unutmayınız.

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Palmiye tohumlarının çimlenme
özelliğine göre bakım işlemlerini
yapınız.

 Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda palmiye bitksinin
ayırma yöntemiyle üretimini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ayırma işlemi yapacağınız bitkiyi belirlediniz mi?

2. Bitkiye zarar vermeden söküm yaptınız mı?

3. Yavru bitkileri ana bitkiye zarar vermeden kestiniz mi?

4. Yavru bitkileri bekletmeden uygun saksılara diktiniz mi?

5. Can suyu verdiniz mi?

6. Yavruların diğer bakımını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hayır şeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise
ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Palmiye bitkisi en az hangi kıtada yetişmektedir?
A) Asya
B) Amerika
C) Afrika
D) Avrupa

2. Palmiye tohumları için en düşük çimlenme sıcaklığı kaç derece olmalıdır?
A) 20
B) 15
C) 25
D) 30

3. Palmiyeler hangi yöntemlerle çoğaltılır?
A) Ayırma-tohum
B) Çelikle
C) Aşıyla
D) Aşı ve çelikle

4. Palmiyelerin kök yapısı nasıldır?
A) Saçak kök
B) Kazık kök
C) Depo kök
D) Yumru kök

Aşağıda verilen sorudaki boşluğa uygun ifadeyi yerleştirerek faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

5. Ana bitkinin etrafında yavru bitki oluşturma özelliğine sahip palmiyeler
…………….yöntemiyle çoğaltılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını düzenleyebileceksiniz.

 Palmiyelerin yetişme isteklerini araştırınız. Rapor hâlinde sınıfa sununuz.
 Yetiştiriciliği en kolay olan çeşitleri araştırınız. Sonucunu sınıfta tartışınız.

2. EKOLOJİK İSTEKLER

2.1. Sıcaklık

Palmiyeler tropikal iklim bitkisidir. Bu nedenle sıcak ortamlarda iyi gelişir. Sıcaklığın
15-18 0C’ nin altına düşmemesi gerekir. Özellikle 12 0C’nin altındaki sıcaklıklar bitki için
tehlikelidir.

İç mekan bitkilerinde; ısıtmanın sorun olmadığı yerlerde bitkilerde düşük
sıcaklıklardan kaynaklanan sorunlar yaşanmamaktadır.

Fotoğraf 2.1: Palmiye üretim serası

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Orantılı Nem

İç mekan palmiyelerinde oda içi nemi önemlidir. Havadaki oransal nemin % 75-80
arasında olması gerekir. Oda içi nem bu oranların altına düşerse bitkinin görünümü bozulur.
Yaprak uçlarında kurumalar başlar. Nem sağlamak için yapraklara su püskürtmek yararlı
olmaktadır. Bu işlem seralarda sisleme şeklinde uygulanmaktadır.

Fotoğraf 2.2: Palmiye seralarında sisleme

2.3. Işık

Tropikal iklim bitkileri güneşi seven bitkilerdir. Ancak iç mekan palmiyelerinin direkt
güneşten korunması gerekir. Bu nedenle ışığın direkt etkisini azaltmak için üretim
alanlarında gölgeleme yapılmaktadır.

Bu tür bitkilerin yarı gölge ortamlarda ve yerlerinin çok değiştirilmeden
büyütülmelerinde yarar vardır.
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Fotoğraf 2.3: Palmiyelerde gölgeleme işlemi

Palmiye üretimi seralarda yere dikim şeklinde de uygulanmaktadır. Bu şekilde bitki
gelişimi daha hızlı olmakta, satışa gelen bitkiler kaplara alınarak satışa sunulmaktadır.

Fotoğraf 2.4: Palmiyelerde gölgeleme işlemi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Palmiye saksılarında bakım işlemleri
yapınız.

 Ortamın sıcaklığını bitkiye uygun hâle
getiriniz.

 Palmiyeler sıcak iklim bitkisidir.
Sıcaklığın 15 0C’nin altına düşmemesini
sağlayınız.

 Ortamın nemini ayarlayınız.

 Bitkinin yapraklarına kireçsiz su
püskürtünüz.

 İç mekan palmiyeleri yarı gölge ortam
severler.

 Bitkinin ışık ihtiyacını sağlayınız.
 Saksılarınızı yerleştirirken ışığın geldiği

yöne dikkat ediniz.

 Saksıların yerini değiştirmeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda palmiyelerde
yetişme isteklerinin düzenlenmesi uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Palmiye saksılarının yanına gittiniz mi?

2. Sıcaklık kontrolü yaptınız mı?

3. Odanın nemini ölçtünüz mü?

4. Yapraklara su püskürttünüz mü?

5. Işık alma durumunu kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hayır şeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise
ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Palmiyelerin bulunduğu ortamın sıcaklığı ………………….0C’nin altına
düşmemelidir.

2. Palmiyelerin bulunduğu ortamın nem oranı ………………..olmalıdır.

3. Palmiyeler direkt…………………….ışığına maruz kalmamalıdır.

4. Palmiyeler……………………..ortamı sever.

5. Palmiyelerin iyi gelişmesi için ortamın sıcaklığı ……………………0C olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Palmiyelerde karşılaşılan hastalık ve zararlıları araştırınız.
 Palmiyelerde en çok kullanılan gübreleri araştırınız. Sonuçları sınıfta tartışınız.

3. BAKIM ÖNLEMLERİ

3.1. Saksı Değiştirme

Saksı değiştirme işlemi, iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir yer kaplar.
Palmiye saksıları sık değiştirilmez. Yetiştiricinin gereksiz yere bitkinin saksısını
değiştirimesi veya saksı değiştirmeyi tam bilmemesi nedeniyle zarar görmektedir.

İçersinde belirli miktarda toprak bulunan kaplarda (sözgelişi saksı, kasa, çanak vb.)
yetiştirilen palmiyelerin bir süre sonra kaptaki besin maddelerinin azalması sonucu
beslenmesi bozulabilir. Bu nedenle saksı değiştirmek gerekir. Saksı değiştirmeyi gerektiren
başka önemli neden de bitkinin toprak üstü kısmı ile birlikte köklerinin de gelişmesi ve
saksının zamanla yetersiz duruma gelmesidir.

Saksı değiştirme sırasında genel bir kural, yeni saksının eskisine oranla bir boy daha
büyük tutulmasıdır. Daha büyük saksı kullanılması gereksiz ve sakıncalıdır. Çünkü, büyük
saksılar fazla yer kaplarlar. Ayrıca, bitki köklerinin saksı toprağını tümüyle kaplayacak
biçimde gelişmesi uzun zaman alır.

Bu konunun doğru uygulaması sanıldığından çok daha önemli sonuçlar vermektedir.
Bu nedenle, iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde, özellikle son yıllarda olabildiğince
küçük saksılar kullanılarak saksı harçlarının sıvı gübrelerle desteklenmesi ilkesi yerleşmiş
bulunmaktadır. Saksı değiştirme sırasında köklere ve bu arada tüm bitkiye toplu bir görünüş
kazandırmak, bitkinin alt kısımlarında oluşabilecek çıplaklaşmaları önlemek amacı ile
sürgün ve ana dallarda budama yapılabilir. Ancak bazı bitkilerin budamaya karşı duyarlı
oldukları unutulmamalıdır. Kök budaması ise uçlarının canlılığını yitirdiği veya kök
sisteminin aşırı geliştiği durumlar da söz konusudur. Böyle durumlarda kökler keskin bir
bıçakla hafifçe budanır.

Plastik saksılarla toprak saksılar arasındaki en önemli farlılık gözenekliliktir. Plastik
saksılar gözeneksizdir. Toprak saksılar ise yapım tekniklerine bağlı olarak değişik oranlarda
gözenek içerirler. Bu da arada bazı farklılıklar olmasına yol açar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: Saksısı değiştirilecek bitki

Saksı değiştirme işlemi bittikten sonra bitkilerin toprağı önce tümüyle nemli olacak
şekilde sulanmalıdır. Daha sonraları az su verilmeli ama sık sık su püskürtülmelidir.

Saksısı yeni değiştirilmiş bitkiler, ışık seven nitelikte olsalar bile başlangıçta doğrudan
güneş ışığı altında bırakılmamalı, yarı veya hafif gölge yerlerde bulundurulmalıdır.

Fotoğraf 3.2: Saksı değiştirme ve kök budaması işlemi

Saksı değiştirme sırasında yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir:

 Saksısı değiştirilecek olan bitkinin toprağı hafifçe nemlendirilir.
 Bitkinin kök boğazı küçük bitkilerde sol elin yüzük parmağı ile orta parmağı

arasına alınır, büyük bitkilerde ise tüm el ile kavranır.
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 Sağ elle saksı çıkarılır ve bu sırada toprağın dağılmamasına özen gösterilir. Daha
önce belirtildiği şekilde kök ve gövde budaması yapılır. Bundan sonraki işlem
yeni saksının dikim için hazırlanmasıdır.

 Saksının dip kısmındaki akıtma deliği kontrol edilir ve üzerine drenajı
sağlayacak materyal konulur.

 Böylelikle sulama sırasında toprağa verilen suyun fazlası bu delikten dışarı akar.
Saksı dibinde akıtma deliğinin bulunmaması veya bu deliğin kapanması
durumunda kökler fazla sulama ile kısa zamanda çürür.

Fotoğraf 3.3: Saksı değiştirme işlemi

Yeni saksıya dikim sırasında bitki sol el ile saksı ortasına gelecek biçimde ve istenilen
yükseklikte tutulur. Bitkinin eskisine oranla daha derin veya yüzeysel dikilmemesine dikkat
edilmelidir.

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 masaya vurularak harcın iyice oturması
sağlanır.
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Fotoğraf 3.4: Saksısı değişen bitki ve can suyu

Saksı tümüyle toprakla doldurulmamalı sulama payı olarak saksı kenarı üst düzeyi ile
toprak yüzeyi arasında 1.5 cm dolayında bir boşluk bırakılmalıdır.

3.2. Gübreleme

Dikimden bir yıl sonra palmiyeler sadece granül gübrelerle 3-4 ayda bir
gübrelenmelidir. Toz veya granül şeklindeki gübreler daha çok dış mekanlarda ve bahçelerde
kullanılabilirken saksılı süs bitkileri için kullanımları sınırlı olmaktadır.

Bu tür bitki besin maddeleri ortamın yüzeye yakın kısımlarında depolanır ve bitkinin
kök bölgesine yeterli miktarda ulaşma olmaz. Ayrıca bu gübrelerin alımı bitkiler dinlenme
dönemlerinde iken durdurulamaz.

Palmiyelerde gübreleme ilkbaharda başlayıp sonbahara kadar sürer. Gübreleme
bitkinin soğuklara dayanıklığını artırır. Palmiyelere verilecek gübre miktarı bitkinin
büyüklüğüne ve kabın büyüklüğüne göre değişir. Palmiyelerde en az yılda iki kez gübreleme
yapılmalıdır.

3.3. Sulama

Saksılı süs bitkilerinin çoğu yanlış sulamalar sonucu zarara uğramakta hatta
ölebilmektedir. Sulama miktarı ve sulama sıklığı, bitki türüne, bitkinin uzunluğuna, bitki
tipine (çiçekli, yapraklı), ışık, sıcaklık, nem ve toprak tipine göre değişir.
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Saksının içindeki ortamın nem durumu rengine göre veya dokunmak suretiyle tespit
edilebilir. Kuru bırakılan topraklarda çatlama meydana gelir ve toprak ile saksı arasında
boşluk oluşur. Sulamada verilen su bu boşluktan akarak drenaj deliğinden saksıyı terk ederek
asıl vazifesini yapmaz. Bu durumu ortadan kaldırmak için saksı kısa süreli olarak su ile
doyurulur. Kuru topraklarda çiçekler kuruduğu gibi çatlama sonucunda kökler zarar görür.
Çok nemli topraklarda ise kökler boğulur, patojenler ve toprak kaynaklı zararlılar artar.

Palmiyelerde, yazın büyüme döneminde bolca sulanmalı, yapraklara sık sık su
püskürtülmelidir. Kışın, dinlenme süresince ekim ayından şubata değin verilen su azaltılarak
saksı toprağı hafif nemli tutulmalıdır.

Fotoğraf 3.5: Palmiyelerde alttan su çektirme işlemi

3.4. Budama

Palmiyelerde budama, ölü ve göze hoş görünmeyen yaprakların, kurumuş çiçek ve
meyve salkımlarının kesilmesi şeklinde yapılır. Bitki üzerindeki yapraklar tamamen yeşil ise
budama yapılmaz. Ancak don zararı varsa zarar gören yapraklar kesilip alınmalıdır.
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Fotoğraf 3.6: Palmiyede temizleme işlemi

Çok gövdeli olan bazı palmiye türlerinde dipten gelişen yeni genç bitkiler dipten
kesilerek yok edilir. Bu şekilde bitkinin tek gövdeli olarak büyümesi sağlanır.

Çok gövdeli bazı palmiye türlerinde ise sıklaşan gövdeler, yaşlıları kesilerek
seyrekleştirilir. Böylece bitkinin düzensiz büyümesi önlenir.

3.5. Hastalık ve Zararlılar

Önemli zararlıları; solucanlar, kırmızı örümcekler, kabuklu ve unlu bitlerdir.

Solucanlar; S şeklinde, kırmızı renkli, ince uzun ve halkalı vücutludur. Bitki
gelişmesinde durgunluk görülür ve bitki kuruyarak ölebilir.

Endosülfan 35 E.C. etkili maddeli bir ilaçtan 10 l suya 15 cc (ml) karıştırılarak bitki
toprağı her yanı ıslanacak şekilde su ile sulanmalıdır.

 Kırmızı örümcekler:

Akar adı ile tanınırlar. Çıplak gözle zor fark edilirler. Vücutları oval yumuşak yapılı,
üzerlerinde seyrek uzun kıllar bulunur. Akarlar, bitkilerin yapraklarının özellikle alt kısmını
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sokup bitki öz suyunu emerler. Ayrıca emme sırasında salgıladıkları zehirli maddelerden
dolayı yapraklarda beyaz, sarı ve kahverengimsi lekeler oluşur. Bitkinin yapraklarının
tümünü kurutabilir.

Fotoğraf 3.7: Palmiyede kırmızı örümcek zararı

Mücadelesi akarları öldüren Propargite 73 E.C. (sıvı görünümünde % 20-50 arasında
etkili madde içeren) 8-10 cc'lik 10/1 suya preparat veya Dicofol 20 E.C. (sıvı görünümünde
% 20-50 arasında etkili madde içeren) 15 cc'lik 10/1 suya preparat hazırlanarak uygun bir
pülverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir. İlaçlama sırasında özellikle yaprakların alt kısmının
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

 Kabuklu bitler:

Koşnil adı da verilmektedir. Vücutları çıplak ya da mumsu bir tabaka ile kaplı
olabilmektedir. Oldukça kalın kabuklu veya örtülü olabilir. Renkleri sarımsı, kahverengi,
beyaz, gri, donuk kırmızı ve siyah olabilir. İnce uzun hortumuyla bitkinin yaprak ve saplarını
sokarak bitki öz suyunu emerek beslenir. Salgıladıkları tatlı madde sayesinde fumajin
mantarlarının çoğalmasına neden olur. Yapraklar sararır, kurur ve dökülür.

 Azinphos-methyl 25, W.P.(Su ile karışabilen toz hâlinde), 10/1 doz 20 g
preparat,

 Methidathion 40, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında
etkili madde içeren), 10/1 dozda 7.5 cc preparat,

 Chlorprifos-ethyl 48, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50
arasında etkili madde içeren), 10/1 dozda 10 cc preparat,
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 Ethion 48, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında etkili
madde içeren), 10/1 dozda 15 cc preparat, şeklinde etkili olan ilaçların
uygulaması yapılmalıdır.

 Unlu bitler:

Kabuklu bitlerle akraba olmalarına rağmen süs bitkilerindeki önemleri dolayısıyla
farklılık göstermektedir. Sarımsı renkte olan vücudun üzeri una benzer mumlu maddelerden
oluşmuş bir örtü tabakasıyla kaplı olduğundan beyaz renkte görünür.

Kabuklu bitlerle bitkilerde benzer zararlar göstermeleriyle birlikte ilaçlarla mücadelesi
şu şekilde yapılmaktadır;

 Azinphos-methyl 35, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50
arasında etkili madde içeren), 10/1 dozda 10 cc preparat,

 Dichlorvos 50, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında
etkili madde içeren), 10/1 dozda 20 cc preparat,

 Diazinon 20, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında etkili
madde içeren), 10/1 dozda 20 cc preparat,

 Malathion 50, E.C. (Sıvı görünümünde, genellikle % 20-50 arasında
etkili madde içeren), 10/1 dozda 20 cc preparat seklinde hazırlanıp
bitkiye verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Palmiye saksılarınıza bakım işlemleri
yapınız.

 Sulama miktarına dikkat ediniz.

 Sulama yapınız.

 Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme
yapınız.

 Gövde ve yaprakları dikkatlice
gözlemleyiniz.

 Gübreleme yapınız.

 Bitkileri kontrol ederek hastalık ve
zararlılar varsa ilaçlama yapınız.

 Hastalık ve zararlıları iyi tespit ediniz.
Kullanacağınız ilaçlar konusunda
öğretmeninizden bilgi alınız.

 Budama yapınız.
 Zamanına göre budama yapınız. Bitkiye

zarar vermemeye özen gösteriniz.

 Kuruyan yaprakları, çiçek ve salkımları
temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda palmiye
saksılarına bakım yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Palmiye saksınızın yanına gittiniz mi?

2. Sulama yaptınız mı?

3. Gübreleme yaptınız mı?

4. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptınız mı?

5. Budama yaptınız mı?

6. Gerekiyorsa saksı değişimi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hayır şeklindeki cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise
ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Saksı değiştirmeyi gerektiren nedenlerden biri bitkinin toprak üstü kısmı ile birlikte
…………….de gelişmesi ve saksının zamanla ……………duruma gelmesidir.

2. Palmiyelere verilecek gübre miktarı bitkinin ………………ve kabın ……………..
göre değişir.

3. Palmiyelerde en az yılda ……………..gübreleme yapılmalıdır.

4. Gübreleme bitkinin ……………..karşı dayanıklığını artırır.

5. Palmiyelerde, yazın büyüme döneminde bolca …………..ı, yapraklara sık sık su
püskürtülmelidir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Palmiye ………………..köklü bir bitkidir.

2. Palmiye bitkisi ………………….çiçek yapısına sahiptir.

3. Palmiye yaprakları ……………….ve …………………..olmak üzere iki çeşittir.

4. Palmiyelerde saksı ……………….değiştirilmez.

5. Palmiyelerde ……………………..gübre kullanılmalıdır.

6. Palmiye bitkisinin zararlıları ………………. ,…………………, ………………,
……….. örümceklerdir.

DEĞERLENDİRME

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

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise sonraki
modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



44

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 A
4 A
5 Ayırma

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 15
2 % 85
3 Güneş

4
Yarı
gölge

5 30 derece

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
Köklerin,
yetersiz

2
Büyüklüğ

üne
3 2 kez

4
Soğuklar

a

5
Sulanmal

ı

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Saçak
2 Salkım

3
Elsi,

birleşik
4 Sıklıkla
5 Granül

6

Solucan,
kabuklu
bit, unlu

bit, kırmızı

CEVAP ANAHTARLARI
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