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Kıymetli Hemşehrilerim,

Bütün dünyada Başkentler her alanda diğer kentlere örnek ve yol göstericidirler. An-
kara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkentimizi çevresel değerlerine sahip çıkarak, yaşa-
nılabilir, sürdürülebilir marka bir kent haline getirme, gelişen ve değişen dünyada öncü 
başkent yapma vizyonu ve Cumhuriyetin başkenti olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, do-
ğal mirasımıza sahip çıkarak, halkın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri Ankara’mıza 
sunma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Doğa Dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği des-
tekleyen sürdürülebilir çevre anlayışı ve israfla mücadele çalışmalarımız kapsamında park 
ve rekreasyon alanlarında yerli bitkilerin kullanıldığı uzun ömürlü çevre düzenlemeleri ya-
parak Başkent’imizin çehresini güzelleştirmek için yeni projeler hazırlamaktayız. 

İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak ve çevre bilin-
cini geliştirmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata 
geçirilen Çevre ve Peyzaj Akademisi sadece Başkentlilere değil, yeşile ve doğaya, bitkiye 
ve peyzaja ilgi duyan yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen herkese ilham kaynağı olmak-
tadır.

Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan İç Mekan, Balkon ve Teras Pey-
zajı’ndan yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağı-
nız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. 

Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. 

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Kıymetli Ankaralılar,

Bizler Başkentimizin dört bir yanını daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent 
haline getirmeye çalışırken, aynı zamanda da sizlerin kendi hayatlarınıza ve çevrenize doku-
nuşlar yapabilmeniz için elimizden geldiğince destek olmaya çalışmaktayız.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız nezdinde yürütülen Bahçıvanlık Kursu-
muz, Çevre ve Peyzaj Akademisi’nin alanında uzman, teknik çalışma ekibinin ciddi bir çalışma 
disiplini ile gerçekleştirilirken sizler tarafından da büyük ilgi gördü ve bizleri çok mutlu etti. 
Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadık ve kurslarımızın yanı sıra, tecrübelerimizi ve birikim-
lerimizi sizlerle paylaşabileceğimiz, tüm bilgilere her daim ulaşabileceğiniz “İç Mekan, Balkon 
ve Teras Peyzajı”ni yayınladık.

Gerek bu işi meslek olarak icra edecekler, gerekse hobi amaçlı bu işlerle hemhal olacak 
sizler; vücut verilerinizin, kimyanızın, moralinizin ve motivasyonunuzun değiştiğini görecek-
siniz. Çünkü bu dünyanın en keyifli işidir ve sizler keyif alırken, ufak da olsa katkımızın olması 
bizlere çok büyük mutluluk verecektir. 

Hiç şüpheniz olmasın ki, evinizin bir köşesindeki çiçek, balkonunuzdaki sevgi renkliliği 
oradan sokağınıza, caddenize ve tüm şehre güzellikler katacaktır. 

Unutmayınız ki Ankara’mızı el ele vererek ancak daha güzel, daha temiz ve daha yaşa-
nabilir bir kent haline getirebiliriz. Mutlulukların arttığı, daha güzel ve yaşanabilir bir Başkent 
için sizlerle birlikte gönül gönüle çalışmaya devam ederken siz değerli Ankaralı’lara faydalı 
olmasını arzu ettiğimiz “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı”nin hazırlanmasında emeği geçen 
herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Hasan Muhammet GÜLDAŞ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
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TAKDİM

Dünya; Yapısı ve koşulları itibari ile canlı yaşamı için en ideal şartları barındıran ve bu 
hali ile yaratıcının insanın hizmetine sunmuş olduğu en büyük hazinelerden biridir. Ruhi ve 
bedeni yapısı ile en güzel ve en ideal şekilde yaratılmış olan insan; imar ve ıslah eden, şekil 
veren, yönlendiren, kontrol altına alan gibi özellikleri ile diğer canlılardan bariz bir şekilde 
ayrılmakta ve bu gibi yönleri ile sorumluluk sahibi olmaktadır.

İnsan ve doğa ilişkileri, doğada var olmaya çalışan insan ve doğaya sahip olmaya çalışan 
insan düşüncesi çerçevesinde farklı seyirler izlemiştir. İlk insandan modern dönemin başlan-
gıcı olarak kabul edilen 18. yüzyıl sanayi devrimine kadar ki geçen süreç insan doğa ilişkisi 
açısından dengelenebilir bir vaziyette seyrederken, sanayi devrimi sonrası hızla gelişen kent 
kültürlülük dengeyi bozarak doğa aleyhine insan eli ile ciddi tahribatların oluşmasına sebe-
biyet vermiştir. Bu dönemde insan hem doğaya ve hem de kendi fıtratına yabancılaşmış ve 
daha fazlasına sahip olma isteği ile geri dönüşü olmayan bir mecraya evrilmiştir. Bu dönem-
de üretim sürecinin farklılaşması ile birlikte kırsal yerleşim alanlarından yeni kurulan sanayii 
merkezlerine hızlı gelişen göçle birlikte barınma ihtiyacı had safhaya çıkmış ve pratik olan 
betonarme yapılar hızla çoğalmaya başlamıştır. Yeni süreç beraberinde pek çok kolaylığı ge-
tirmiş ve fakat doğa hızla tahrip edilmiş, bitki ve hayvan türleri yok olmuş, yaşamın olmazsa 
olmazı olan hava ve su hızlı bir şekilde kirletilmiştir.

2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 70’inin kentlerde yaşayacağı ista-
tistiki veriler eşliğinde tahmin edildiğine göre, ekolojik dengenin sağlandığı bir büyümenin 
sağlanması, kent alanlarının ıslahı ve daha yaşanabilir hale getirilmesi kaçınılmaz bir çalışma 
olarak karşımızda durmaktadır. Kent insanının, fiziken ve ruhen yaradılış kodlarına dönmesi 
ancak doğa ve doğalla kuracağı dengeli bir ilişki ve çevresi ile oluşturacağı sağlıklı bir iletişim 
ile mümkündür.

Sağlıklı bir toplumun oluşumu; Yapay olanın ötelenerek, doğal olanın öne çıkarılması 
düşüncesi ile başarılabilecek bir süreçtir. Bu düşünceden hareketle yapılacak çalışmalarda 
yeşili önceleyen, doğal ve temiz olanı hedefleyen bir zihnin inşaası hedef alınmıştır. Yapılan 
çalışmalar ile geleceği korumak ve sonraki nesillerinde hakkı olan sağlıklı yaşam ortamlarını 
oluşturmak, insan neslinin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu anlamda endemik olanı 
yani yerli olanı önceleyen ve koruyan,  egzotik olanı yani misafir olanı hoş ve fakat ihtiyatlı 
karşılayan çalışmalar planlanmıştır.

Unutmayalım! Kirletmeden temiz tutmak insanlığa borcumuz, tarihe karşı sorumluluğu-
muzdur.
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KONUT 
PEYZAJI

TASARIM
İLKELERİ

Yaşanabilir mekanlar
oluşturmanın püf noktaları!
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KONUT PEYZAJI 
Günümüz metropol yaşam tarzı, binaların içine kurulmuş bir hayatı zorunlu 
kılmaktadır. Yoğun yapılaşma içerisinde kurgulanmış hayatların doğaya dönüş özlemi 
de fazla olmaktadır. Şehirli insanların en çok özledikleri renk olan yeşili evlerinde 
görmek istemeleri kadar doğal bir talep olamaz. Birçoğumuz evlerimizin içlerinde ve 
balkonlarımızda bu özlemimizi gidermeye çalışmaktayız. Hatta imkanı olanlar teras 
bahçeleri veya kış bahçeleri oluşturmak suretiyle doğaya olan özlemlerini gidermeye 
çalışmaktadırlar.

Konutlarda peyzaj düzenlemesi yapılabilecek alanlara baktığımızda; balkonlar, 
teraslar ve kış bahçeleri karşımıza çıkmaktadır.

Balkon ve teraslar açık mekanlar olup, kış bahçesi (limonluklar) ve camekanlı 
balkonlar ise ısıtma sistemleri olan yaz-kış kullanılabilen mekanlardır.

Genel olarak günün stresinden uzaklaşıp,dinlenebileceğimiz  bu mekanları tasarlarken, 
alanın en verimli şekilde kullanımının sağlanmasına ve içerisinden maksimum süre 
yararlanılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca mahremiyetin, görüntü ve gürültü 
izolasyonunun sağlanması da tasarım yaparken dikkate alınması gereken konulardır.
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BALKON VE TERASLAR
Şehir hayatında insanların evlerine geldiklerinde rahatlayıp, doğaya karşı duydukları 
özlemi bir nebze de olsa giderebilecekleri en ulaşılabilir mekanlar tabi ki balkonlarıdır. 
Doğru seçimler yapıldığında o ufacık balkonlar, size huzur veren küçük birer bahçe 
haline geleceklerdir.

Büyük şehirlerde sıkça karşımıza çıkan dar balkonlarımızı düzenlerken, alanı 
olabildiğince verimli kullanmamız gerekir. Doğru seçilmiş yapısal ve bitkisel 
malzeme kullanımlarıyla alanı daha ferah ve kullanışlı hale dönüştürebiliriz.Balkon 
ve terasları tasarlarken öncelikli olarak bu mekanları hangi amaçlar doğrultusunda 
kullanacağımızı ve bu amaçlara hizmet edecek işlevsel ve estetik çözümleri tespit 
etmek gerekmektedir.Ayrıca balkonlarda yapısal malzeme seçimlerinde daima ahşap, 
taş, tuğla gibi doğal malzemelerin seçilmiş olması ortamı daha sıcak hale getirecektir. 
Balkonların ısı ve güneşlenme durumuna göre yerleştirilecek iç ve dış mekan bitkileriyle  
balkonlarımızda küçük birer bahçe hissi oluşturabiliriz. Bu bitkilerin yerleştirileceği 
saksıların balkon dekorasyonunun  bir parçası olduğu unutulmamalıdır.  Balkon 
düzenlemelerinde yapılan en büyük hata;  yerleştirilen saksı ve bitkilerin fazla çeşitli 
tutulması sonucu karmaşık bir görüntü ortaya çıkmasıdır. Balkonların şık ve renkli 
olması için;  sade , birbirleriyle uyumlu saksılar içerisinde yeşil aksamlarıyla etkili 
bitkiler ve çiçekli bitkilerin dengeli dağılımının yapıldığı bir düzenleme gerekmektedir.
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Şehir hayatı içerisinde zaten sıklıkla karşılaştığımız beton ağırlıklı gri zeminler 
yerine balkonlarda uygun yapısal materyallerin kullanılmasıyla doğal ve sıcak bir etki 
oluşturabilir ve huzur dolu mekanlar elde edebiliriz.
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Ahşap ve doğal taşları zemin ve duvar kaplamalarında kullanıp,dekoratif saksı ve 
aksesuar kullanımlarıyla desteklenmiş balkonlarımızda günün yorgunluğunu atabiliriz.
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Farklı dokulardaki yapısal ve bitkisel materyallerin uygun ölçülerde bir arada 
kullanılmasıyla kullanışlı mekanlar elde edilebilir.

Balkon ve teraslarda çoğu zaman yetersiz olan zeminleri kullanmanın yanı sıra dikey 
yüzeylerden de faydalanılabilir. Bitki saksılarını ve diğer aksesuarları yerleştirmek için 
duvarlardan ve korkuluklardan yararlanılabilir. Son yıllarda piyasada satılan duvar ve  
saksı aparatlarının oldukça çeşitli olduğu görülmektedir.

14



Son zamanların moda tasarımlarından olan düşey bahçeler, iç mekan ve balkon 
dekorasyonunda da görülmektedir.

Uygun bakım koşulları sağlandığında düşey bahçelerde iç mekan,mevsimlik, succulent 
ve sebze türlerinin de sağlıklı bir şekilde yaşayabildikleri görülmektedir.

Balkonunuzdaki bitkilerin temel bakımlarını yaptıktan sonra onları doğal akışlarında 
büyümeye bırakabilirsiniz. Hatta yollarını bulmalarına yapacağınız uygulamalarla 
destek olabilirsiniz.
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Konut balkonları ve teraslarını tasarlarken amaçlarımızdan biri de elimizin toprağa 
ve bitkilere değmesini sağlamaktır. Bitkileri yerleştirirken; güneş alan ve dışarıya 
bakan kısımlarına renkli ve çiçekli bitkileri, daha iç kısımlara ise büyük saksılarda 
domates, biber fidelerimizi ve kokularıyla bizleri mest eden nane, kekik, fesleğen gibi 
aromatik baharat bitkilerimizi yerleştirebiliriz.
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Çiçeklerimizi yerleştirirken balkonumuzun güneş ve rüzgar alma durumunu göz 
önünde bulundurmalıyız. Kuzey cepheli balkonlar için gölge yerleri seven Azelia ssp. 
(açelya), Hydrange ssp. (Ortanca) balkon askılıkları saksıları için Viola ssp. (menekşe), 
güneşten zarar görmeyen renk renk Pelargonium peltatum (sakız sardunyalar), sabah 
güneşini güzel gören balkonlar için Begonia (begonya) ve Tagetes (kadife) çiçekleri 
bahar ve yaz ayları için uygundur. Delikli saksılar için altına tabak ya da deliksiz 
saksıların kısmi drenajı için içine bir miktar çakıl uygun olacaktır.

Bazı durumlarda çevresindeki istenmeyen görüntüler nedeniyle kullanılamayan 
balkon ve teraslar,uygun bitkisel ve yapısal perdeleme elemanlarının kullanımıyla 
estetik mekanlar haline dönüştürülebilir.
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Balkonlarımızı düzenlerken kullandığımız bitkisel ve yapısal malzemelerin oranlarına 
ve birbirleriyle olan uyumlarına da dikkat etmemiz gerektiğini unutmamalı ve hiçbir 
konuda aşırıya kaçmamalıyız.

Aşağıda balkon,teras,kapalı balkon,açık balkon ve iç mekan peyzaj düzenlemelerine 
ait birer plan ve fotoğraf örneği bulunmaktadır.

TERAS
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KAPALI BALKON
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AÇIK BALKON
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SALON
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Aşağıdaki fotoğraflarda balkon ve teraslarınızı düzenlerken sizlere farklı fikirler 
sunacak örnekler bulabilirsiniz.
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Evinizin sıcaklığına ek olarak, günün yorgunluğunu atabileceğiniz ve sizi bir 
anda yorucu ve gürültülü şehir hayatından uzaklaştıran mekanlardan birisi de kış 
bahçeleridir. Bazen kış bahçelerinin evlere bitişik olarak da dizayn edildiği görülür. 
Limonluk olarak da adlandırılan bu mekanlar gibi günümüzde pek çok apartman tipi 
konut balkonu da cam malzeme ile kaplanarak ısıtma sistemi döşemek suretiyle birer 
limonluk haline getirilmektedir. Bu mekanlar, tasarımlarında iç mekan bitkilerinin 
de yer aldığı ve dört mevsim kullanılabilen modern bahçecikler olarak karşımıza 
çıkmaktadırlar.

KIŞ BAHÇESİ VE KAPALI BALKONLAR

Bu tarz kapalı ve ısıtma sistemi olan mekanları avantajlı hale dönüştüren yönleri, 
balkon ve teraslara göre daha uzun süreli kullanılabilmeleri ve iç mekan bitkileri ile 
daha zengin bitkisel tasarımlara olanak sağlamalarıdır.
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Kış bahçelerinin bazılarında sadece bitki yetiştirildiği görülürken oturma elemanları 
ve farklı aksesuar kullanımlarıyla birlikte yaşam alanı haline dönüştürülenleri de 
bulunmaktadır.

Günümüzde genellikle müstakil evlerin girişleri ve bahçe tarafına açılan verandaları 
ile apartman dairelerinin balkon ve terasları camekan sistemleri ile kapatılarak birer 
kış bahçesi haline dönüştürülebilmektedirler.
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Kış bahçelerinde ve kapalı balkonlarda bitkilerin güneş ve sıcaklık istekleri göz önünde 
bulundurularak pek çok bitki türü yetiştirilebilir. Sukkulent tarzı ve limon,portakal,-
muz gibi tropik bitki türlerini bol güneş alan noktalara,aşk merdiveni,şeflera,kuşkon-
maz gibi türleri gölge alanlara, menekşe,flamingo çiçeği,sklamen,begonya gibi türleri 
ise direk güneş ışığına maruz kalmayan fakat aydınlık olan noktalara yerleştirebiliriz.
İç mekan bitkilerinin yanı sıra mevsimlik çiçekler de kış bahçelerini renklendirmenize 
yardımcı olacak türlerdendir.
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Yaşam alanlarına doğal bir güzellik ve ferahlık kazandıran çiçekler ile daha renkli 
ve samimi bir dekorasyon tarzı yaratılabilir. Birbirinden güzel renkleriyle mekana 
adeta hayat veren çiçekler ile doğal ve canlı bir ev dekorasyon örneği oluşturulabilir. 
Genellikle balkonlarımızı süsleyen  çiçekler ortama her zaman huzur ve şıklık 
kazandırmışlardır. Gerek renkleri gerekse ortamda yarattıkları samimi etkileri ile her 
dekorasyon tarzına uyum sağlayabilirler.

İÇ MEKANLARDA BİTKİ KULLANIMI

Evinizde rengarenk çiçeklere yer vermek istiyorsanız işe oturma odasından 
başlayabilirsiniz. Orta sehpalar ve konsol tarzı mobilyalar üzerine yerleştirilen bitkiler 
ile mekanı canlandırabilirsiniz. Aynı şekilde diğer odalar ve girişlerde de bitkilerin 
renklerinden faydalanabilirsiniz.
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Mutfaklar evin en  hareketli bölümlerinden biridir ve özellikle cam önleri tezgah üstü 
alanlara yerleştireceğiniz  renkli çiçeklerle bu hareketliliğe katkı sağlayabilirsiniz.

29



Bununla birlikte taze baharat bitkilerini dekorasyonun yanı sıra  yemeklerinizde 
kullanmak üzere de mutfaklarınızda yetiştirebilirsiniz.
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“Banyoda da çiçek mi yetişir “ demeyin.  Isı , ışık ve nem isteklerini doğru tespit 
ettiğiniz bitkiler ile banyonuzu dekore edebilirsiniz. Özellikle banyolarda eğreltiler ve 
succulent türlerin sorunsuz olarak yaşayabildikleri görülmektedir. Eğer ışık alan bir 
banyoya sahipseniz bitki çeşidini arttırabilirsiniz.
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Farklı arajmanlar ve dekoratif saksılar ile bitkileri evinizin her köşesinde 
kullanabilirsiniz.

Son yıllarda ev dekorasyonunda iç mekan bitkilerinden oluşturulan duvar panoları da 
güzellikleriyle evlerimize renk katmaktadır.
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BAHÇE
ÇİÇEKLERİ



Alyssum maritimum (Bal çiçeği)

Ageratum (Vapur Dumanı)

Begonia (Begonya)

Callistephus (Aster-Saraypatı)

Celosia (Horozibiği)

Gazania (Gazanya)    

Gomphrena (Medine-Hanım Düğmesi)

Helianthus (Süs Ayçiçeği)

Impatiens (Cam Güzeli)

Portulaca (İpek Çiçeği)

Pelargonium (Sardunya)

Petunia (Petunya- Tütün Çiçeği)

Ricinus (Hint Yağı)

Salvia (Ateş Çiçeği)

Tagates (Kadife Çiçeği)

Tropaeolum (Latin Çiçeği)

Verbana (Mine Çiçeği)

Zinnia (Zinya)

YAZLIK
BAHÇE ÇİÇEKLERİ
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Yer örtücü ve sarkıcı özelliğiyle çok kullanılan bir çiçektir. Çiçekleri küçüktür ve 
tamamen bitkiyi kaplar. Çevre koşullarına dayanıklı olup, Mayıs ayından soğuklar 
başlayıncaya kadar çiçeklenmeyi sürdürür. Gübreli, kumlu topraklarda iyi gelişir. 
Yarı gölge ve güneşli ortamları sever. Tohumları Mart ayları başlarından Nisan 

ortalarına kadar ekilmelidir. Dikim aralığı 10-15 cm olmalıdır. Yaz aylarında bol su 
verilmelidir. Ağaç altları ve özellikle balkon saksıları için idealdir.

  ÇİÇEK RENGİ 
 
  Beyaz / Mor / Pembe  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
  Mayıs / Ekim  

  IŞIK İSTEĞİ 
 
  Güneşli  / Yarı Gölge  

ALYSSUM
Bal Çiçeği
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Yaz ayları süresince verdikleri güzel çiçekleri ile bahçeleri süsleyen bu çiçek; 
bulunduğu yeri halı gibi kaplar. Besince zengin, oldukça gevşek yapılı bahçe 

toprağında iyi gelişir. 

Güneşli ortamları sever. Üretimi tohumla yapılır. Fideler 15-20 cm. aralıkla dikilir. 
Daha güzel etki sağlamak için, çiçeklenme döneminde fazla su verilmelidir.

  ÇİÇEK RENGİ  
 

  Mor / Beyaz / Mavi  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ  
 

  Mayıs / Ekim    

  IŞIK İSTEĞİ  
 

  Güneşli    

AGERATUM
Vapur Dumanı
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Saksı çiçeği olarak kullanıldığı gibi parlak yaprakları ve gösterişli çiçekleriyle 
park ev bahçelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kumlu ve gübreli 

topraklarda iyi gelişir. Tohumları Nisan ayı başlarında ekilir. Tohumları ufak 
olduğundan kum veya külle karıştırılıp ekilmelidir. Çiçeklenme sırasında 
suyu biraz azaltılmalı ve çiçeklerin üzerinde su değdirilmelidir. Sıcağa ve 

güneşe dayanıklıdır.

  ÇİÇEK RENGİ 
 
  Mor / Beyaz / Mavi  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
  Mayıs / Ekim  

  IŞIK İSTEĞİ 
 
  Güneşli  

BEGONIA
Tarla Begonyası
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  ÇİÇEK RENGİ       
 

  Sarı / Beyaz / Eflatun         

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ                                                    
 

  Haziran / Eylül                                                                                                              

  IŞIK İSTEĞİ                             
 

  Güneşli / Yarı Gölge                                                       

Gösterişli ve iri çiçeklere sahiptir. Çiçeklerinin uzun sapı ve dayanıklı. Sarı 
olması nedeniyle kesme çiçekçilikte de kullanılır. Kumlu ve bol gübreli 

besince zengin  toprakları sever. Güneşli ortamlara dikilmelidir. Tohumla 
üretilen bir çiçektir. Fideler 20-30 cm aralıklarla dikilir.   

CALLISTEPHUS
Aster - Saraypatı
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 ÇİÇEK RENGİ 
 
 Kırmızı / Bordo / Turuncu  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Mayıs / Ekim  

  IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

Yaz ayları süresince açan kadifemsi ve parlak çiçekleri ile güzel görünüme 
sahip bir çiçektir. Kumlu ve gübreli topraklarda iyi yetişir. Dikim yerlerinin 
bol güneşli olmasını ister. Gölgede yetişenlerin çoğu soluk renkli ve küçük 

olur. Tohumla üretilir. Fideler 15- 20 cm aralıklarla dikilir. 

CELOSIA
Horoz İbiği
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

  Çeşitli Renklerde         

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Haziran / Eylül        

  IŞIK İSTEĞİ         
 

  Güneşli             

Çevre koşullarına dayanıklı ve arsız bir çiçektir. Haziran ayından sonbahara 
kadar devamlı çiçek açar. Gövdesi yayılarak büyür. Bolca gübrelenmiş kumlu 
topraklarda iyi yetişir. Güneşli yerleri sever. Güneş olmadığı zaman çiçekleri 
kapanır. Tohumları Nisan-Mayıs aylarında ekilir. Dikim aralığı 20-25 cm dir. 

Park ve bahçelerin yanında balkon ve pencere kenarlarının süslemesinde 
kulanılır.

 GAZANIA
Çimen Güzeli
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Beyaz / Pembe  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Mayıs / Ekim  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge  

Dayanıklı bir çiçek olup, kesme çiçekçilikte kullanılabilir. Gübrece zengin ve 
kumsal toprakları sever. Tohumları Nisan-Mayıs aylarında ekilir. Tohumları 
tüylü olduğundan ekim sırasında kumla karıştırılmalıdır. 20-25 cm aralıkla 

dikilir. Güneşli ortamlarda daha iyi gelişme gösterir. Haziran ayından 
soğuklara kadar açar.

GOMPHRENA
 Medine - Hanım Düğmesi 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

  Sarı    

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Temmuz / Ağustos        

  IŞIK İSTEĞİ         
 

  Güneşli             

Ayçiçeğinin minyatürü olarak göze çarpan bu çiçek, güneşe doğru 
dönümüyle’’ Günebakan ‘’ ismini de almıştır. Bol gübreli, kumlu toprakları 
sever. Tohumları Mart-Nisan ayı içerisinde ekilir. Çıkan fideleri 30-40 cm 

arayla yerlerine dikilir. Güneşli ortamları sever.

HELIANTHUS
Süs Ayçiçeği
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Çeşitli Renklerde  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Temmuz / Ekim  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge  

Çiçeklerin görüntüsü çok güzel olmasına rağmen dayanıksız bir çiçektir. 
Kumlu ve gübreli toprakları sever. Tohumlar Nisan-Mayıs ayı içerisinde 
ekilir. 10-15 cm aralıklarla dikilir. Cam güzeli güneşten pek hoşlanmaz. 

Bunun için yarı ve tam gölgeli yerlerde kullanılmaları uygundur. Suyu çok 
sevdiğinden sabah, akşam serinliğinde bolca sulanmalıdır.

IMPATIENS
Cam Güzeli
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

  Çeşitli Renklerde    

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mayıs / Eylül        

  IŞIK İSTEĞİ         
 

  Güneşli             

Sürünücü bir gövdeye sahip olduklarından bulundukları yeri kaplarlar. 
Gübrece zengin kumsal topraklarda daha iyi yetişir. Güneşli ortamları sevdik-
lerinden kapalı havalarda, sabah ve akşam serinliğinde ve geceleri çiçekleri 

kapanır. Tohumları Nisan-Mayıs aylarında ekilir. Fideler15-20 cm aralıklarla 
dikilir. Kuraklığa oldukça dayanıklıdır.

PORTULACA
 İpek Çiçeği
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Kırmızı / Beyaz / Pembe 

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Haziran / Ekim  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge  

Güzel ve dayanıklı bir çiçektir. Yaprak ve çiçekleri hafif kokuludur. Sardunya her 
çeşit toprakta iyi yetişir. Yalnız kireçli toprakları sevmez. Tohum ve çelik ile üretilir. 

Tohumla üretmede, alınan tohumlar Nisan-Mayıs ayları içerisinde ekilir. Sardunyadan 
çelik senelik sürgünlerden alınır. Alınma zamanı Ağustos-Eylül ayları arasıdır. 
Alınan çelik köklendirilmek üzere tahta kasalardaki funda-kum karışımı harca 

dikilir. Burada köklenen çiçekler İlkbaharda yerlerine dikilir. Suyu ve sıcağı çok sever.                      
Gölge yerlerden hoşlanmaz.

PELARGONIUM
Sardunya

45



  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

  Mor / Beyaz / Pembe    

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mayıs / Ekim        

  IŞIK İSTEĞİ         
 

  Güneşli             

Bahçe, teras ve balkonlarda kullanılmaya uygundur. Çiçekleri oldukça büyük ve 
gösterişlidir. Besince zengin, folmayan toprakta, güneş gören ortamda iyi gelişir. 

Üretimi yeşil çelik ve tohumladır.Bazıları tohum bağlamaz. Açılım nedeniyle 
Tohumu birkaç yılda bir değiştirmek gerekir. Tohum ekimi Nisan-Mayıs 

aylarında yapılır. Fideler 15-20 cm aralıklarla dikilir. Çelikle üretim için Temmuz 
ve Ağustos ayları uygundur.

PETUNIA 
 Petunya Tütün Çiçeği

46



 ÇİÇEK RENGİ 

 Bordo Yapraklı, Pembe Çiçekli  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Temmuz / Eylül  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli   

Yaprak yapısı ve çiçekleriyle göz alıcı özelliğe sahiptir. Dikildiği yeri kaplayan 
bu çiçek 1m.’yi aşan boylanmaya sahiptir. Tohumları Mart-Nisan ayları 

içerisinde ekilir. Fideler 30-40 cm mesafeyle yerlerine dikilir. Besince zengin 
toprakları ve güneşli ortamları sever.

RICINUS
Hint Yağı
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

  Mor / Beyaz / Kırmızı    

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mayıs / Ekim        

  IŞIK İSTEĞİ         
 

  Güneşli / Yarı Gölge        

Esas çiçek rengi kırmızıdır. Yaz aylarında  uzun süre güzel etkisini sürdürür. 
Besince zengin toprakları sever. Tohumla üretilir. Tohumlar Nisan-Mayıs 

aylarında ekilir. Fideler 15-20 cm aralıklarla dikilir. Fazla güneşli ve
kuru havalarda bol su ister.

SALVIA
Ateş Çiçeği
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Sarı / Turuncu  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Mayıs / Ekim  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge  

Yaprakları kokuludur. Sarı-Kahverengi arasında açan çeşitli formları vardır. 
Çiçeklenme Mayıs - Ekim ayları arasında devam eder. Oldukça uzun süre 
etkilidir. Üretim tohumladır. Nisan ayında ekim yapılır. Fideler 20-30 cm 

aralıklarda dikilir. Her çeşit toprakta, güneşli ortamlarda iyi gelişir. Sık sık 
sulanmalı, aralıklarla sıvı gübre  verilmelidir.

TAGATES
Kadife
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Sarı / Kırmızı    

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mayıs / Ekim        

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli / Yarı Gölge        

Yaprak ve çiçeklerin zerafeti ile herkes tarafından  sevilen bir çiçektir. 
Çiçekleri sarı ve turuncu renkte olup kokuludur. Kumlu ve bol gübreli 

topraklarda iyi gelişir. Tohumla üretilir. Tohumları Nisan-Mayıs aylarında 
ekilir. Fideler 30-40 cm aralıklarla dikilir.

TROPAEOLUM
Latin Çiçeği
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Mor / Beyaz / Pembe  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Haziran / Ekim  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

Yaz ayları başlangıcından soğuklar başlayıncaya kadar verdikleri çeşitli desen 
ve renkteki çiçekleri nedeniyle çokça kullanılır. Güzel kokuludur. Mine çiçeği 
gübreli ve kumlu topraklarda iyi yetişir. Tohumları Nisan-Mayıs aylarında 
ekilir. Fideleri 20-30 cm aralıklarla dikilmelidir. Mine çiçeği sürünücü bir 

gövdeye sahip olduğundan bulundukları yeri kaplar. Güneşli ortamları sever.

 VERBENA 
Mine Çiçeği
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Çeşitli Renklerde  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Haziran / Eylül        

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli          

Bütün yaz boyunca verdikleri çeşitli renkte çiçekleriyle gösterişlidir. Çabuk 
büyür ve gelişir. Bol gübreli, kumsal toprakları ve güneşli ortamlardan 

hoşlanır. Tohumla üretilir. Tohumlar Nisan ayında ekilir. Dikim aralığı 20-30 
cm olmalıdır. Sıcak ve kurak dönemlerde daha sık sulama ister.                                                                                                                        

ZINNIA
Zinya
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Antirrhinum (Aslanağzı )      

Bellis (Çayır Güzeli)

Brassica (Süs Lahanası)

Calendula  (Portakal Nergisi)

Chrysanthemum  (Kasımpatı)

Chry. Lucanthemum (Margarit)

Dianthus chinensis  (Çin Karanfili)

Dianthus barbatus  (Hüsnüyusuf)

Cheiranthus  (Şebboy- Gece Kokusu)

Myosotis  (Unutma beni)

Silene  (Nakil Çiçeği)

Viola (Menekşe)

KIŞLIK
BAHÇE ÇİÇEKLERİ
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Çeşitli Renklerde  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mart / Ekim        

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli          

Güzel görünüşü ve dayanıklı çiçekleri ile bahçelerin süslenmesinde tercih 
edilen bir çiçektir. Geçirgen, kumlu, kısmen de kireçli  bahçe toprağından 

ve güneşli ortamlardan hoşlanır. Üretim tohumladır. Tohumlar Mart Nisan 
aylarında ekilir. Fideler Mayıs ayında 20-25 cm aralıklarla dikilir. Aslanağzı 

İlkbahardan Sonbahar kırağılarına devamlı çiçek açar.   

ANTIRRHINUM
Aslanağzı
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Kırmızı / Beyaz / Pembe  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Kasım / Mayıs  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

İlkbahar mevsimi ile beraber güzel formatlı çiçekleriyle bahçelerimizi süsleyen bir 
çiçektir.  Çiçekleri küçük ponpon şeklinde olup beyaz, kırmızı, pembe ve bu renklerin 

karışımı tonda bulunur. 10-15 cm kadar boylanır. Bulunduğu yeri kaplar, fazla 
miktarda çiçeklenir. Çiçekleri dayanıklı ve çeşitlidir. Bol gübreli, kumlu toprak sever. 

Gölgeyi sevmez. Tohumları Ağustos- Eylül  ayları içerisinde ekilir. Dikim aralığı 
10-15 cm olmalıdır. Fazla suyu sever.

 BELLIS 
 Çayır Güzeli 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Kırmızı / Beyaz / Pembe  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Eylül /  Şubat       

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli - Yarı Gölge          

Gösterişli çiçekleri ve dekoratif yapraklarıyla  çok kullanılan tek yıllık bir çiçektir. Dikim 
toprağı konusunda fazla seçici değildir. Drenajı iyi, hafif kireçli topraklardan hoşlanır. 

Yetiştirme yeri olarak güneşli yerleri sever. Gölge yerlerde bitki formu zayıf ve cılızkalır. 
Tohumla üretilir. Tohumlar Temmuz sonunda ekilir. İlk gelişme döneminde 18-20 °C sıcaklık 
isterler. İleri aşamalarda yapraklar renklenmesi için 7-10°C civarında düşük sıcaklığa ihtiyaç 
gösterirler. Bitki yapraklarının renklenmesi sonbahar ortasında başlayıp kış sonuna kadar 

devam eder. İlkbaharda sıcağın yükselmesiyle birlikte
çiçekler tohum bağlar ve bitki solmaya başlar.

BRASSICA
Süs Lahanası
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Sarı / Turuncu  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Eylül / Mayıs  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

İlkbahar ve yaz ayları arasında çiçek açar.Asıl rengi sarıdır. Sarının değişik  
tonlarında yalınkat ve katmerli örnekleri vardır. Bakımı zahmetsizdir. Güneşli 

ortamı oldukça kireçli toprağı sever. Üretim tohumladır. Fideler 15-20cm                   
aralıkla dikilmelidir.

  CALENDULA  
 Portakal Nergisi 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Çeşitli Renklerde  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Ekim /  Kasım       

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli           

 Sonbahar mevsiminde gösterişli ve zarif çiçekleriyle bahçelerin süslenmesinde 
kullanılan kıymetli bir çiçektir. Kasımpatı, besince zengin, humuslu ve nispeten 
geçirgen toprakları ve güneşli ortamları sever. Gölge yerlere dikildiğinde çiçekler 
ufak, büyüme yavaş ve cılız olur. Üretim, kökten ayırma ve yeşil çelikle yapılır. 

Kökten ayırma işlemi İlkbahar ve Sonbaharda, yeşil çelikle üretim ise bahar ve yaz 
aylarında yapılır.

CHRYSANTHEMUM
Kasımpatı
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Sarı / Turuncu  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Nisan / Eylül  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge 

Çiçekleri 40-50 cm kadar boylanan, gösterişli ve uzun ömürlü bir çiçektir.
Çiçekleri papatyaya benzer. Çiçeklenme devresi Mayıs-Haziran aylarıdır. 
Gübrelendiği takdirde her çeşit toprakta mükemmel gelişir. Margarit, 

tohumla ve kökten ayırma  şeklinde üretilir. Tohumlar Ağustos sonunda 
ekilir,  çıkan fideler 40-50 cm aralıklarla dikilir.Arsızdır, bulunduğu yeri 

kaplar. Güneşli ortamları sever.

  CHRY.LUCANTHEMUM GRAND   
Margarit 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Çeşitli Renklerde  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Nisan  / Eylül       

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli    / Yarı Gölge        

Yalınkat ve ya katmerli çiçekleriyle bahçelerimizi süsleyen zarif görünüşlü 
bir çiçektir. Nisan ayından soğuklara kadar devamlı çiçek açar. Güneşli 

ortamları, besince zengin toprakları sever. Üretimi tohumladır. Tohumlar 
Ağustos sonunda ekilir.Fidelerin dikim aralığı 10-15 cm olmalıdır. 

 DIANTHUS CHINENSIS
 Çin Karanfili 
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Çeşitli Renklerde  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Nisan / Eylül  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge 

Çiçekleri birleşik olup, şemsiye biçimindedir. Hafif kokuludur.Çiçekleri dayanıklıdır.Nisan 
ayından soğuklar hafif kırağılarına kadar çiçekli olurlar. Hüsnü Yusuf bolca gübrelenmiş 
toprakları sever. Gölge yerlerde çiçek açmaz. Güneşli yerlere dikilmelidir. Tohumla üretilir. 

Tohumları Ağutos-Eylül ayları içerisinde ekilir. Fideleri 30-40 cm arayla dikilmelidir. 
Tohumları çabuk dökülür. Bunun için tohum kapsülleri  çatlamadan tohumları 

toplanmalıdır. Sonbaharda çiçekleri geçtikten sonra toprak üstündeki kısımları kesilerek 
üzeri gübre ile kapanırsa ikinci yılda tekrar çiçek açar.

  DIANTHUS BARBATUS   
 Hüsnüyusuf 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          
 

 Sarı - Kırmızı - Mavi  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Mart  / Haziran      

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli    / Yarı Gölge        

Katmerli ve yalınkat güzel çiçekleriyle herkes tarafından sevilen ve yetiştirilen bir 
çiçektir. Çiçekleri kesme çiçekçilikte de kullanılır. Bol gübrelendiği takdirde hemen 

her çeşit toprakta yetişir. Gölge yerleri sevmez. Güneşli yerlerde çiçekleri daha 
parlak, iri ve kokulu olur. Tohumla üretilir. Şebboy’dan tohum alma önemlidir. Zira 
tam katmerli çeşitleri tohum  vermez. Tohum almak için yalınkat ve yarı katmerli 

çeşitler seçilmelidir. Tohumları Ağustos-Eylül ayları içerisinde ekilir.
Fidelerin  dikim aralığı 15-20 cm olmalıdır.

CHERIANTHUS
 Şebboy 
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Mavi Beyaz  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Nisan / Haziran  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  / Yarı Gölge 

15-20 cm boylanır. Çok sayıda küçük salkım dizilişli ve sık çiçeklerdir. Mavi 
vebeyaz renkli çiçekleri Nisan-Haziran arasında açar. Unutma Beni çiçeği 
besincezengin, humuslu toprağı sever. Güneşli ve yarıgölge ortamlardan 

hoşlanır. Üretimi tohumladır. Tohum ekimi Ağustos ayında yapılır. Fidelerin 
dikimi sonbahar veya ilkbaharda olur. Dikim aralığı 15-20cm’dir.

 MYOSOTIS 
 Unutma beni 
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  ÇİÇEK RENGİ                                                          

 Pembe  

  ÇİÇEKLENME SÜRESİ        
 

  Nisan  / Haziran      

  IŞIK İSTEĞİ                  
 

  Güneşli           

Sürgünleri yerde sarılıcı yada sarkık, çiçekleri küçük, borumsu çok sayıda ve  
pembe renklidir. İlkbaharda açar. 15-20 cm boylanır. Silene, yeterli derecede 
geçirgen ve gübreli topraklardan hoşlanır. Fazla bakım isteği yoktur. dikim 
yerlerinin bol güneşli olmasını ister. Suyu çok sever. Kokusuz gösterişli bir 
çiçektir. Üretim tohumladır. Ekim işlemi Ağustos-Eylül aylarında yapılır. 

Güçlenen fideler sonbahar veya ilkbaharda yerlerinde dikilir.

SILENE
  Nakil Çiçeği  
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 ÇİÇEK RENGİ 

 Çeşitli Renklerde  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Eylül / Haziran  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

Hercai menekşe kışlık çiçekler içerisinde soğuklara en dayanıklı bir çeşit olup, 
kar altında bile bozulmaz. 15-25 cm boylanır. Gübreli,kumsal toprakları sever.

Tam gelişme ve bol çiçeklenme için güneşli ortamlar seçilmelidir. Gölge yerlerde 
cılız kalır. Üretim tohumladır. Tohumlar daima ilk açan çiçeklerden alınmalıdır. 

Çünkü ilk açan  çiçekler; hem büyük, hem de çok parlak olur. Tohumlar 
Ağustos-Eylül aylarında ekilir.  Fideler 15-20 cm aralıklarla dikilir. Yaz  aylarında 

sık sık sulanmalıdır.

 VIOLA 
Menekşe
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Tulipa (Lale)

Hyacinthus (Sümbül)

Narcissus (Nergis)

Lilium (Zambak)

Gladiolus (Glayöl, Düğün Çiçeği)

Dahlia (Yıldız Çiçeği)

Begonia tuberosa (Yumrulu Begonya)

Canna indica (Kana - Tesbih Çiçeği)

Ranunculus (Girit Lalesi)

SOĞANLI,
YUMRULU,

RİZOMLU ÇİÇEKLER
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 ÇİÇEK RENGİ 
 
 Çeşitli renklerde  

 ÇİÇEKLENME SÜRESİ 
 
 Nisan / Mayıs  

 IŞIK İSTEĞİ 
 
 Güneşli  

Anavatanı Türkiye’dir. Hemen her toprakta yetişebilen, bahar aylarında 
açtığı rengarenk çiçekler ile bahçelerimiz süsleyen soğanlı bir çiçektir.             

Kokusu yoktur. 

Kumlu, humuslu ve gübreli toprakları sever. Gölge alanlara dikilmemelidir. 
Rüzgar gelişimini olumsuz etkiler.

TULIPA
 Lale 
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Soğanları Eylül-Ekim arasında 
dikilir dikim aralık ve mesafesi 
20-25 cm’ dir. Dikim yaparken 
dikkat edilecek en önemli husus; 
soğanın tabla kısmının altta 
bulunması, dikim derinliğinin de 
soğanın büyüklüğünün 3-4 misli 
olmasıdır. Nisan-Mayıs aylarında 
çiçeklenir. Lale çiçeklerini akam 
üstü kesmek, keserken soğan 
üzerinde 2-3 yaprak bırakmak 
gerekir. Soğanların sökülme 
zamanı Temmuz-Ağustos aylarıdır. 
Sökülen soğanlar kuru bir yere 
yığın olmayacak şekilde yayılır. 
İyice kurutulduktan sonra 
iriliklerine göre sınıflandırılır. 
Dikim mevsimine kadar; kuru, serin 
ve karanlık bir ortamda muhafaza 
edilmelidir. İlk sene alınan yavru 
soğanlar üçüncü sene çiçek verirler. 
Bunun için alınan yavru soğanlar 
ayrı bir yere dikilerek büyütül-
melidir. Kitapçıkta bahsi geçen 
diğer soğanlı, yumrulu ve rizomlu 
çiçeklerin üretimleri ve bakımları 
lale ile benzerlik gösterdiğinden 
sadece isimleri ve genel bilgileri 
verilmiştir.
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HYACINTHUS
 Sümbül 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Mavi, mor Mart - Nisan - Mayıs Güneşli

NARCISSUS
 Nergis 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Koyu Sarı, Beyaz Şubat-Mart-Nisan       Güneşli
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LILIUM
 Zambak 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı, Beyaz Mayıs-Haziran Güneşli

GLADIOLUS
 Glayöl - Düğün Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde Haziran-Eylül Güneşli
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DAHLIA
 Yıldız Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde Mayıs - Eylül Güneşli

BEGONİA TUBEROSA
 Yumrulu Begonya 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde             Haziran - Eylül                     Güneşli-Yarıgölge
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CANNA INDICA 
 Tesbih Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı, Kırmızı, Kirli Sarı          Haziran-Ekim Güneşli-Yarıgölge 

RANUNCULUS
 Girit Lalesi 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde Haziran-Eylül Güneşli-Yarıgölge 
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Kniphofia  (Fener Çiçeği)

Alcea rosea  (Gülhatmi)

Achiellea  (Arapsaçı-Binbayraklı)

Aquilegia (Hasekiküpesi)

Campanula  (Çan-Kadeh Çiçeği)

Coreopsis (Kız Gözü Çiçeği)

Delphinium (Hezaren Çiçeği)

Gaillardia  (Güneşin Kızı)

Hemerocallis (Gün Güzeli-Bahçe Zambağı)

Digitalis (Yüksük Çiçeği)

Phlox  (Alev Çiçeği)

ÇOK YILLIK

ÇİÇEKLER
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ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER
Çok yıllık bahçe çiçekleri; dikildikten sonra uzun yıllar canlılıklarını sürdürebilen, 
kışın toprak üstü kısımları kurusa bile kökleri canlı kalan ve ilkbaharda tekrar süren 
çiçeklerdir. 

Erken ilkbaharda geç sonbahara kadar çeşitli renklerde ve değişik aylarda açan çok 
sayıda tür ve formları vardır. 

Genellikle sade görünüşlü, küçük ve bol çiçeklidir. Bununla birlikte büyük, yalınkat ve 
katmerli, gösterişli çiçek açan örnekleri de bulunmaktadır. 

Çok yıllık çiçekler; çevre koşullarına dayanıklıdır. Üretim ve bakımları kolaydır.

KNIPHOFIA
 Fener Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Kırmızı, Sarı Haziran-Ekim                              Güneşli-Yarıgölge 
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ALCEA ROSEA 
 Gülhatmi 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Mor, Beyaz, Pembe Temmuz-Eylül Güneşli-Yarıgölge 

ACHILLEA
 Arapsaçı 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı, Kırmızı, Pembe Haziran-Ağustos Güneşli-Yarıgölge
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AQUILEGIA
 Hasekiküpesi 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde Mayıs - Haziran Güneşli-Yarıgölge 

CAMPANULA
 Çan - Kadeh Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Mor, Beyaz, Pembe Haziran-Temmuz Güneşli-Yarıgölge 
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COREOPSIS
 Kız Gözü Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Koyu Sarı- Ortası Kahve           Mayıs-Ağustos                              Güneşli

DELPHINIUM
 Hezaren Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı, Kırmızı, Mavi, Beyaz         Haziran-Temmuz                        Güneşli-Yarıgölge
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GAILLARDIA
 Güneşin Kızı 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı Tonları                         Mayıs-Ağustos                              Güneşli-Yarıgölge

HEMEROCALLIS
 Gün Güzeli - Bahçe Zambağı 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Sarı Tonları Mayıs-Ağustos Güneşli-Yarıgölge 

79



DIGITALIS
 Yüksük Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Çeşitli Renklerde              Haziran-Temmuz                          Güneşli-Yarıgölge

PHLOX
 Alev Çiçeği 

Çiçek Rengi Çiçeklenme Süresi Işık İsteği
Beyaz, Pembe, Kırmızı, Mavi Haziran-Ağustos                         Güneşli-Yarıgölge
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BAHÇE ÇİÇEKLERİ                    
YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 

BAKIMLARI HAKKINDA         
GENEL BİLGİLER

Yazlık bahçe çiçeklerinde tohumlar; sera ortamında Ocak-Mart, 
tavalarda ise Nisan-Mayıs aylarında ekilir. Kışlık bahçe çiçeklerinde 
ise tavalara Ağustos ayının ilk yarısına kadar tohum ekimi tamamlan-
malıdır. Çiçeklerden tohum alınmasında en önemli husus; tohumların 
olgunlaşmış olmasıdır. Bu da tohumun içinde yer alığı kapsüllerin 
kendine has form ve renk alması ile anlaşılır. Tohumlar toplandıktan 
sonra az da olsa nem içerdiğinden bir süre kurutulmalıdır. Tohumlar 
iyi muhafaza edilmezlerse çürüme ve küflenme olabilir. Ayıklanan aynı 
cins tohumlar bez ve ya kağıt torbalarda, teneke kutularda yada hava 
alabilen cam kavanozlarda serin, kuru, havadar, hafif gölge yerlerde 
2-10-C arasında saklanmalıdır. Bahçe çiçeklerinin dikildiği topraklarda 
fazla gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır. Azot, fosfor, potasyum uygun 
oranda verilmeli ve özellikle tek yönlü azotlu gübrelerden kaçınıl-
malıdır. Dengeli ve yeterli su verilmelidir. Sulama yaz aylarında sabah 
erken veya akşam üzeri yapılmalı ve topraktan verilmelidir. Çok yoğun 
çiçek alanları söz konusu ise damlama sulama sistemi kullanılmalıdır.

ÖNLEMLER 
Zararlılarla Mücadele

Bahçe çiçeklerinde en yaygın zararlılar; yaprak bitleri, un bitler, 
beyaz sinekler, salyangoz, sümüklü böcekler ve solucanlardır. Yaprak 
bitleri, unlu bitler ve beyaz sinekler, çiçek öz suyunu emerek çiçeğin 
yapraklarında leke, şekil bozukluğuna yol açıp kurumalarına neden 
olurlar. Bu tür problemlerde böcek öldürücü ( insektisit ) ilaçlarla 
mücadele edilmelidir. Yaprak ve sürgünleri kemirerek zarar veren 
salyangoz ve sümüklü böceklerle mücadelelerde ise zehirli yem ve 
böcek öldürücüler kullanılır. solucanlar çiçeklerde büyüme geriliği, 
durgunluk ve kurumalara neden olabilir. Mücadelede böcek öldürücü 
ilaçların sıvı halde toprağa verilmesi gerekmektedir.
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Hastalıklarla Mücadele
Bahçe çiçeklerinde bakteriyel hastalıklar ve mantar hastalıkları 
olmak üzere 2 grup söz konusudur. Bateriyel yaş çürüklükleri, 
özellikleri yumrulu çiçekleri soldurur ve çürütür. Hastalıklı çiçeğin 
toprak içerisinde kalan gövde ve kökleri siyahlaşır, yumuşar ve çürür. 
Önüne geçmek için düzenli sulamaya dikkat edilmeli, fazla sulama 
yapılmamalıdır. Bakteriyel yaprak lekeleri ise, yağ lekesi şeklinde 
başlayıp, giderek kızıl bir renk alarak birleşirler ve yaprağın ölümüne 
neden olurlar. Yüksek ısı ve nem hastalığı artırır. Hasta yaprakların 
yok edilerek bakır içeren ilaçların kullanılması gerekir. Eğer çiçeğin alt 
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yaprakları donuk bir görünüm almışsa ve koyu kahverengi lekelen-
meler varsa bu mantar hastalığıdır. Bütün mantar ve bakteriyel 
hastalıklardan korunmak için aşırı sulamadan, fazla nemden, ha-
vasızlıktan, sulamada yaprakların fazla ıslanmasından, aşırı azotlu 
gübrelemeden ve özellikle hastalıklı anaç çiçek kullanımından 
kaçınmak gerekir. Çiçeğin yaprak ve gövdesinde un serpilmiş gibi 
toz tabakasını andıran bir görüntü varsa çiçek küflenme denilen 
hastalığa yakalanmıştır. Hastalığın ileri dönemlerinde çiçek kahv-
erengileşir ve kurur. Hasta yapraklar temizlenerek kükürtlü ilaçlar 
kullanılmalıdır.
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Fizyolojik Rahatsızlıklar
Bazen bahçe çiçeklerinde hiçbir hastalık ve zararlı bulunmadığı halde 
bakım hataları yüzünden çiçekte bozulma, kuruma gibi zararlar 
oluşur. Fizyolojik rahatsızlıklar olarak adlandırılan genel sararma 
yada yaprak uçlarında sararma ve kurumalar, alaca yaprakların 
yeşile dönmesi, yaprak dökülmesi, çiçek tomurcuğu oluşmaması veya 
çiçek dökülmesi gibi belirtiler görülür. Sararmanın önüne geçmek 
için kışın toprağı gereğinden fazla nemli ve ya kuru tutmamak 
gerekir. Azot, magnezyum, demir, mangan g,b, maddelerin eksikliği 
yada kalsiyum, kireç, çinko, bakır, klor gibi besin maddelerinin fazla 
olması da sararmaya yol açabilir. Çiçeğin yaprak uç ve kenarlarında 
kuruma varsa, çiçeği kireçli ve klorlu suyla sulamaktan vazgeçilmeli, 
potasyum takviyesi yapılmalıdır. Alaca yaprakların yeşile dönmesi, 
gereğinden fazla azotlu gübre verilmesi, çiçeğin gölge ve serin yerde 
tutulması sonucu meydana gelir. Yaprakların dökülmesi ise sulama, 
ışık ayarlarında yapılan yanlışlık sonucu olur. Bütün bunların önüne 
geçmek için her çiçeğin özelliğine göre konumlarının iyi ayarlanması 
ve doğru sulama yapılması gerekmektedir.
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SALON
BİTKİLERİ
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Adiantum tenerum
 Baldırıkara 

Tanımı: Anavatanı tropik bölgedir. Açık yeşil küçük yaprakları olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: İdeal toprak karışımı eşit miktarlar da funda , torf, yaprak çürüntüsü, bahçe 
toprağı ve az miktarda kaba kumdur.

Bakımı: Nemin yüksek olduğu ılıman ortamlarda iyi gelişir. Işık yönünden yetiştiği ortam 
aydınlık olmalı fakat doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Yazın sıcak günlerde üzerine sık sık 
su püskürtülmelidir.  Bahar ve yaz aylarında iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: İlkbaharda kökten ayırma ile yapılır.
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Aechmea fasciata
 Eşmeya 

Tanımı: Anavatanı Güney Amerika’dır. Yaprakları grimsi, yeşil renkte, kenarları testere dişli, 
uzun ve ortası huni biçiminde olan bitkidir. Çiçekleri ortada huni biçiminde olan kısımdan 
çıkar.

Toprak İsteği: Torf, yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü ve ince kumdan oluşan toprak 
karışımı uygun bir saksı toprağını meydana getirir.

Bakımı: Bol ışıklı ancak doğrudan güneş ışığının olmadığı, ortamlardan hoşlanırlar. Yazın 
bolca sulanmalı fakat kışın su miktarı azaltılmalıdır. Baharın geç döneminden sonbaharın 
erken dönemine kadar olan sürede bitkinin huni biçiminde olan orta kısmında su bulun-
durulmalıdır. Ancak kış sıcaklığı 10-13 °C olduğunda bu kısımda su bulundurulmamalı ve 
kuru tutulmalıdır. Nisan’dan Ekim ayına kadar olan devrede 3-4 haftada bir kez sıvı besin 
maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya yan sürgünlerin ayrılması ile yapılır.
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Aglaonema commutatum
 Aglonema 

Tanımı: Kısa bir sap üzerinde ovalimsi, dar, uzun ve yeşil sarı alacalı renklerde yaprakları 
olan dekoratif bir bitkidir. 

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı harcı, funda,torf, bahçe toprağı ve az miktarda yanmış 
ahır gübresi karışımından elde edilir.

Bakımı: Genel olarak gelişimi yavaş olan bir bitkidir. Gölge ve yarıgölge alanları sever. 
Nemli ve sıcaklığın 18-24 °C olduğu ortamlarda iyi bir gelişme gösterir. Yaz aylarında saksı 
toprağı sürekli nemli tutulmalıdır. Ekim’den Marta kadar olan dönemde haftada bir su 
verilebilir. Kış aylarında saksı değişimi yapılmamalı ve gelişme döneminde iki haftada bir 
besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Ayırma ve çelik ile yapılır.
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Ananas comosus
 Ananas 

Tanımı: Anavatanı tropik ülkedir. Yaprakları dar, uzun ve sivri uçludur. Yapraklar rozet 
dizilişli ve kenarları testere dişlidir.

Toprak İsteği: Eşit miktarlarda torf, yaprak çürüntüsü, bahçe toprağı ve kaba kum karışımı 
uygun bir saksı toprağını oluşturur.

Bakımı: Sıcak, aydınlık fakat doğrudan güneş ışığını almadığı ortamlarda iyi gelişir. Saksı 
toprağı hafif nemli olmalıdır. Yaz aylarında yapraklara sık sık su püskürtülmeli ve orta 
hunisinde su bulundurulmalıdır. Kışın ise su miktarı azaltılmalı ve huni kuru tutulmalıdır. 
Haftada bir sıvı besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Kök sürgünlerinin ayrılması ile yapılır.
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Anthurium andraeanum
 Flamingo çiçeği 

Tanımı: Anavatanı tropik bölgeler ve Güney Amerika’dır. Yaprakları koyu yeşil renkte, uzun 
sap üzerinde gösterişli çiçeği olan bir bitkidir. Çiçekleri genellikle beyaz veya kırmızı renkte 
olabilir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda bahçe toprağı, torf, funda, yanmış ahır gübresi ve ince kumun 
karıştırılmasından oluşan saksı toprağında iyi bir gelişme gösterir.

Bakımı: Bol ışık alan aydınlık yerlere konulmalı, ancak doğrudan güneş ışığından saklanıl-
malıdır.  Ortam sıcaklığı 18-21 °C’ ler arasında olmalıdır. Nemli ortamları seven ve yaz 
aylarında bol su isteği olan bir bitkidir. Kışın su miktarı azaltılmalı ancak toprağın kuru 
kalmamasına özen gösterilmelidir. Gelişme dönemlerinde haftada bir sıvı gübre verilebilir.

Üretimi: Tohum ve ayırma ile yapılır.
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Araucaria heterophylla
 Salon çamı 

Tanımı: Anavatanı Avusturalya ve Güney Amerika’dır. İğne yapraklı dalları ile son derece 
dekoratif bir salon bitkisidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı funda, torf, kum ve bahçe toprağından meydana gelen 
bir karışımdır.

Bakımı: Hafif güneşli ve iyi ışık alan ortamlarda iyi gelişir. Özellikle genç bitkiler direkt 
güneş ışığından korunmalıdır. Sıcaklığı 10-15 °C arasında olan ortamlarda iyi gelişme 
gösterir. Ancak ortam sıcaklığı 4 °C altına düşmemelidir. Kış aylarında toprak yüzeyi nemli 
kalacak şekilde düzenli olarak sulanmalıdır. İki haftada bir besin maddesi verilebilir. 

Üretimi: Çelikle yapılır.
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Asplenium nidus
 Asplenyum 

Tanımı: Anavatanı tropik bölgedir. Açık yeşil renkte yaprakları ile rozet dizilişi olan gösterişli 
bir bitkidir. 

Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi, torf, funda, baçe toprağı ve az miktarda kum karışımı 
uygun bir saksı toprağını oluşturur.

Bakımı: Sıcaklığı 16-20 °C arasında olan gölge ve yarıgölge ortamlarda iyi gelişir. Kışın 
sıcaklık 10 °C’nin altına düşmemelidir. Ortam nemli olmalı ve yazın sıcak günlerde yaprak-
larına sık sık su püskürtülmelidir. Toprak yüzeyi nemli olacak şekilde düzenli olarak sulan-
malıdır. Gelişme dönemlerind3e haftada bir kez gübre verilebilir.

Üretimi: Ayırma ile yapılır.
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Azalea sp
 Açelya 

Tanımı: Koyu yeşil yaprakları, yalın ve katmerli olan çeşitli renklerde çiçekleriyle gösterişli 
bir bitkidir.

Toprak İsteği: Funda ve torf ağırlıklı olmak üzere az miktarda bahçe toprağı  ve kum 
karışımı uygun bir saksı toprağı harcını meydana getirir.

Bakımı: Hafif güneşli ve aydınlık ortamları sever.  Çiçeklenmeden önce bitkinin belli bir 
süre soğuklanmaya ihtiyacı vardır.  Bu nedenle ortam sıcaklığı 5-10 °C arasında tutul-
malıdır. Tomurcuklanma başladığı anda ortam sıcaklığı 15-20 °C arasında olmalıdır. Bitki 
çiçeklenme döneminde iki günde bir sulanmalı ve dinlenme döneminde toprağın hafif 
nemli olması sağlanmalıdır. Çiçeklenme devresinde bitkiye iki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Oldukça zor olmasına rağmen çelikle yapılır.
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Billbergia nutans
 Dilberce 

Tanımı: Yeşil renkte ince uzun yapraklarının ortasında pembe renkte çiçek açan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda, torf ve kaba 
kumdan meydana gelen karışım uygun bir saksı toprağını oluşturur. 

Bakımı: Aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Özellikle çiçeklenme döneminde direkt güneş ışığı 
ister. Gelişme döneminde sürekli nemli ve sıcak ortamlara ihtiyaç duyar. Uygun ortam 
sıcaklığı 15-21 °Cler arasındadır. Toprak yüzeyi nemli kalacak şekilde düzenli olarak sulanmalı 
ve yaprak hunisinde su bulundurulmadır. Bahar aylarında iki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Kökten ayırma ile yapılır.
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Cactus sp. 
 Kaktüs 

Tanımı: Anavatanı Amerika kıtası ve Meksika’dır.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı harcı, başta kum ağırlıklı olmak üzere az miktarda 
yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı ve torf karışımından meydana gelir.

Bakımı: Bol güneşli ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Özellikle direkt güneş ışığına, yüksek 
ısı ve nemin az olduğu kuru ortamlara toleranslı bitkilerdir. Kışın sıcaklık 10 °C altına 
düşmemelidir. Çiçeklenme döneminde kaktüslere fazla su verilmemelidir.  Yazın haftada 
bir kışın iki üç haftada bir su verilmesi yeterlidir. Aşırı sulama kök ve gövdede çürümelere 
neden olur.

Üretimi: Tohum, çelik, aşı veya ayırma ile yapılır.
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Caladium
 Kaladyum 

Tanımı: Anavatanı Brezilya ormanlarıdır. İnce uzun saplar üzerinde; beyaz, bordo, kırmızı 
alacalı büyük ve gösterişli yapraklara sahip olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı torf ağırlıklı olmak üzere bahçe toprağı, yanmış ahır 
gübresi ve az miktarda kum karışımından meydana gelir.

Bakımı: Bitki; dinlenme döneminde olan kış aylarında 13°C ortam sıcaklığında kuru olarak 
muhafaza edilmelidir. Şubat ayından itibaren su miktarı tedricen arttırılmalı, yazın bolca 
sulanmalı ve yapraklara sık sık su püskürtülmelidir. Gelişmeleri için uygun ortam sıcaklığının 
20-23 °C arasında olması gerekir. Gelişme döneminde 10 günde bir sıvı besin maddesi 
verilebilir.

Üretimi: Yan yumruların ayrılması ile yapılır.
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Calathea
 Kalatya 

Tanımı: Sık yapraklı, yaprak altları kiremit renkli ve yaprakların üzerinde krem renkli çizgiler 
bulunan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı ağırlıklı olarak, torf, az miktarda bahçe toprağı, yanmış 
ahır gübresi ve yaprak çürüntüsü karışımından oluşur.

Bakımı: Bitki gölge ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Sıcaklık 16-21 °C arasında olmalı 
ve dinlenme döneminde saksı toprağı nemli tutulmalıdır. Yazın nemli havaya ve bol suya 
ihtiyaç gösterir. Mayıstan Eylül ayına kadar iki haftada bir bitkiye besin maddesi verilebilir. 

Üretimi: İlkbaharda çelikle ve ayırma ile yapılır.
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Chlorophytum comosum
 Kordela 

Tanımı: Anavatanı Güney Afrika’dır. Uzun şeritler halinde beyaz-yeşil alacalı yaprakları olan 
sarkıcı bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit miktarlardaki bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü ve 
ince kumdan oluşan karışım uygun bir saksı toprağı oluşturur.

Bakımı: Bol ışıklı ancak doğrudan güneş ışığının olmadığı ortamlarda iyi gelişir. Yetiştiği 
ortamda sıcaklık 10-18 °C arasında olmalı, fakat 7 °C altına düşmemelidir. Gelişme dönemi 
boyunca bol suya ihtiyaç gösteren bitkiye kışın az miktarda su verilmelidir. Gelişme 
döneminde iki haftada bir gübre verilmelidir.

Üretimi: Kökten ayırma ve sap üzerindeki yavru bitkilerin köklendirilmesi ile yapılır.
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Clivia miniata
 Klivya 

Tanımı: Anavatanı Güney Afrika’dır. Yaprakları koyu yeşil, uzun ve kat kat duran, ortasından 
sap üzerinde turuncu renkli çiçek açan gösterişli bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı karışımı, eşit oranlarda killi bahçe toprağı, funda, torf 
ve yanmış ağır gübresidir. 

Bakımı: Hafif güneşli, aydınlık ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Direkt güneş ışığından ko-
runmalıdır.  Gelişme dönemlerinde ortam sıcaklığının 15-21 °C arasında ve kış aylarında ise 
7-10 °C arasında olması uygundur. Gelişme dönemlerinde bolca sulanmalı ve kış aylarında 
ise su miktarı azaltılarak verilmelidir. Yaz aylarında 2 haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Kökten ayırma ile yapılır.
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Codiaeum
 Kroton 

Tanımı: Anavatanı Güney Asya ve Pasifik adalarıdır. Yaprakları geniş veya uzun, kırmızı, sarı, 
turuncu, pembe renklerde, karma bir desen oluşturan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi, funda, kum ve torftan oluşan karışım uygun bir saksı 
toprağını oluşturur.

Bakımı: Hafif güneşli ve iyi ışık alan ortamlarda iyi gelişir. Güneş ışığını doğrudan almamalıdır. 
Işıklanmanın yeterli olmadığı durumlarda yaprak renkleri yeşile dönüşmeye başlar. Sıcaklığın 
15-21 °C arasında olduğu ılık ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Yazın bol sulanmalı, kışın 
sulama azaltılarak düzenli zaman aralıklarıyla yapılmalıdır. Gelişme döneminde iki haftada 
bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.

100



Coleus blumei
 Kolyos 

Tanımı: Anavatanı Afrika ve Asya’nın tropik bölgeleridir. Yaprakları bordo, beyaz, yeşil, 
pembe ve kırmızı alacalı olan son derece zarif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü, az miktarda 
kum ve kil ağırlıklı,  bahçe toprağı karışımından oluşur. 

Bakımı: Yaprakları, parlak rengini muhafaza edebilmeleri için bol güneş ışığına ihtiyaç 
duyarlar. Güneş ışığının azaldığı kış aylarında ise yaprak renkleri donuklaşır. Uygun sıcaklık 
13-18 °C arasındadır. Ortamın yeteri kadar nemli olmasına özen gösterilmelidir. Saksı 
toprağı nemli tutulmalıdır. Gelişme döneminde iki haftada bir gübre verilmelidir.

Üretimi: Tohum veya çelikle yapılır. Şubat ayında bitki budanmalıdır.
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Cordyline fruticosa
 Kordilin 

Tanımı: Yaprakları uzun, kırmızı, pembeve yeşil alacalı renkte olan gösterişli bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı, kaba kum ve funda 
toprağından oluşan bir karışımdır.

Bakımı: Doğrudan güneş ışığının alınmadığı yarı gölge ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Kışın 
sıcaklık en az 16 °C olmalıdır. Yaz aylarında bol sulanmalı yapraklara su püskürtülmelidir. 
Gelişme döneminde iki haftada bir gübe verilebilir. 

Üretimi: Çelik veya ayırma ile yapılır.
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Cyclamen persicum
 Sıklamen 

Tanımı: Anavatanı Akdeniz ülkeleridir. Yaprakları kalp şeklinde, kırmızı, beyaz ve pembe 
çiçekleri olan gösterişli bir bitkidir.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, funda ve torftan meydana gelen karışım iyi bir saksı toprağını 
oluşturur. 

Bakımı: Bitki aydınlık ve gölge yerlerden hoşlanır. Ortam hafif nemli, sıcaklık ise 13-18 °C 
arasında olmalıdır. Kuru ve sıcak havalarda yapraklarda sararmalar görülebilir. Çiçeklenme 
dönemi sonbahar ve kış ayları olduğundan bu dönemde su miktarı arttırılmalı ve sulama 
toprak yüzeyinden yapılmalıdır. Çiçeklenme sona erdikten sonra bitkiye verilen su miktarı 
yavaş yavaş en aza indirilmeli, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir. Gelişme 
döneminde bitkiye iki haftada bir su verilmelidir.  Mart- Ağustos ayları arasında bitki 
dinlenme döneminde olup, Ağustos ayı sonunda saksı değişimi yapılabilir.

Üretimi: Tohum veya yavru yumruların ayrılması ile yapılır.
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Cyperus
 Japon şemsiyesi 

Tanımı: Uzun sapları üzerinde şemsiye şeklinde parçalı yaprakları olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, kum ve bir miktar funda toprağı karışımından elde 
edilir.

Bakımı: Hafif güneşli, aydınlık ve sıcak ortamlarda iyi gelişir. Bitki için uygun ortam sıcaklığı 
15-21 °C arasında olup, kış aylarında sıcaklığın 10 °C altına düşmemesi gerekir. Ortam 
nemi yüksek olmalı ve yazın bitki yapraklarına sık sık su püskürtülmelidir. Suyu çok seven 
bu bitkinin saksı altlığında sürekli su bulunmalıdır. Gelişme döneminde haftada bir gübre 
verilebilir.

Üretimi: Kökten ayırma ile yapılır.
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Dieffenbachia amoena
 Difenbahya 

Tanımı: Geniş, büyük yaprakları üzerinde yeşilli beyazlı desenleri olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda karıştırılan funda, torf, kaba kum ve az miktarda bahçe 
toprağı uygun bir saksı toprağını oluşturur.

Bakımı: Aydınlık fakat doğrudan güneş ışığının olmadığı ortamlarda iyi gelişir. Ortam 
sıcaklığı 15-21 °C arasında olmalı ve yüksek sıcaklıklarda uygun bir nem düzeyi muhafaza 
edilmelidir. Isı belirli bir derecenin altına düştüğü hallerde eğer nem fazla ise yapraklarda 
dökülmeler görülür. Kışın yaz aylarına oranla daha az su verilmelidir. Gelişme döneminde 
haftada bir sıvı gübre verilebilir. 

Üretimi: Kökten ayırma ve çelik ile yapılır.
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Dizygotheca elegantissima
 Dizgotya 

Tanımı: Anavatanı Yeni Kaledonya ve Güney Denizi Adaları’dır. İnce, zarif ve kenarları 
girintili çıkıntılı yaprakları olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda, torf ve dere kumu karışımı 
uygun bir saksı toprağını oluşturur. 

Bakımı: Aydınlık, yarı gölge ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Uygun sıcaklık 18-21 °C arasında 
olmalıdır. Aşırı olmamak kaydıyla üç günde bir düzenli olarak sulama yapılmalı ve sıcak 
havalarda yapraklara su püskürtülmelidir. İki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Tohum ile yapılır.
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Dracaena deremensis
  ‘Compacta’ Dresenya 

Tanımı: Anavatanı tropik ve subtropik Asya ve Afrika ülkeleridir. İnce, uzun, sivri ve yeşil 
yaprakları üzerinde beyaz çizgileri olan odunsu gövdeye sahip bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı, funda ve kumdan oluşan 
karışım uygun bir saksı toprağını meydana getirir.

Bakımı: İyi ışıklanan fakat güneş ışığının fazla olmadığı ortamlarda iyi gelişir. Uygun 
sıcaklıklar 15 -21 °C arasında olmalı ve kışın sıcaklık 10 °C altına düşmemelidir. Gelişme 
döneminde bitki düzenli olarak sulanmalıdır. Yaz aylarında besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik veya kökten ayırma ile yapılır.
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Euphorbia milii
 Japon gülü 

Tanımı: Afrika kökenlidir. Küçük oval ve yeşil renkte yaprakları olan gri ve dikenli gövdeye 
sahip bir bitkidir. Üzerinde sarı, kırmızı veya turuncu renkte küçük ve sık çiçekleri vardır.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı eşit miktarlarda bahçe toprağı ahır gübresi ve dere 
kumu karışımından meydana gelir.

Bakımı: Aşırı olmamak kaydıyla güneş ışığından hoşlanır. Ortam yeterince nemli olmalı ve 
sıcaklık 12 °C altına düşmemelidir. Gelişme döneminde haftada bir besin maddesi verilebilir. 

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Euphorbia pulcherrima
 Atatürk çiçeği  

Tanımı: Anavatanı Meksika’dır. Yaprak renklerinden dolayı özelliği olan bir bitkidir. Çok 
küçük sarı çiçeklerin hemen altında kırmızı renkte gösterişli yaprakları vardır.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda ve kum karışımından uygun bir 
saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Hafif güneşli, aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Çiçeklenmenin 
görülebilmesi için bitki dört hafta boyunca karanlık bir ortamda muhafaza edilmelidir. 
Çiçeklenme döneminde ortam sıcaklığı 15-21 °C arasında olmalıdır. Bitki gelişme 
döneminde bolca sulanmalı çiçeklenme devresi olan kış aylarında su miktarı azaltıl-
malıdır.  Bu dönemde bitkiye çok su verilirse, yaprakların döküldüğü görülür. Şubat-Nisan 
ayları arasında bitki dinlenme dönemine girdiği için sulama en aza indirilmelidir.   
Haziran-Ekim ayları bitkinin gelişme dönemi olduğundan haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Euphorbia tirucalli
 Geyik boynuzu 

Tanımı: Anavatanı Güney Amerika’dır. Boru şeklinde yaprakları olan değişik görünümlü bir 
bitkidir. 

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı karışımı kum ağırlıklı olmak üzere funda ve bahçe 
toprağıdır.

Bakımı: Bol güneşli ve sıcaklığı 15-20 °C arasında olan ortamlardan hoşlanır. Kışın sıcaklığı 
10°C altına düşmemelidir. Genellikle nemli ortamlarda iyi gelişmesine rağmen kuru 
ortamlara da toleranslı bir bitkidir. Yaz aylarında haftada bir iki kez sulanabilir. Kışın su 
miktarı daha da azaltılmalıdır. Ortam sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksek olursa bitkide 
çürümeler görülür. Gelişme döneminde ayda bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır. 
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Fatsia japonica
 Salon aralyası 

Tanımı: Yaprakları 8-9 parçalı geniş ve koyu yeşil renkte olan dekoratif bir iç mekan süs 
bitkisidir.

Toprak İsteği: Eşit miktarda yanmış ahır gübresi, killi-kumlu bahçe toprağı, funda ve kum 
karışımı iyi bir saksı toprağını oluşturur.

Bakımı: Doğrudan güneş ışığının olmadığı, aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. 7-15 
°C arasındaki sıcaklıklar bu bitki için uygundur. Ortam nemi yüksek olmalı, yaz aylarında 
bolca sulanmalı, kışın ise su miktarı azaltılmalıdır. Gelişme döneminde iki haftada bir sıvı 
gübre verilebilir.

Üretimi: Tohum veya çelik ile yapılır.

111



Ficus elastica
 Kauçuk 

Tanımı: Anavatanı tropik ve subtropik ülkelerdir. Yaprakları parlak ve koyu yeşil renkte olup 
büyük ve kalındır.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, ağırlıklı olarak funda toprağı, bir miktar yaprak 
çürüntüsü, ahır gübresi ve az miktarda torfun karışımında oluşan topraktır.

Bakımı: Yarı gölge ve aydınlık ortamda iyi gelişir. 15-21 °C arasındaki sıcaklıklar ile fazla 
nemli ortamlar bu bitkinin gelişmesi için uygun koşulları meydana getirir. Çok sıcak 
günlerde yapraklara su püskürtülmelidir. Yaz aylarında haftada iki veya üç kez, kış aylarında 
da haftada bir kez sulama yeterlidir. Aşırı sulama yapılırsa yaprakları sararır ve zamanla 
dökülür. Gelişme dönemi boyunca iki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Gövde ve tepeden alınan çelikler ile yapılır.
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Ficus lyrata
 Pandorata 

Tanımı: Yaprakları keman şeklinde olup, büyük, yeşil renkli ve damarlı bir bitkidir. Bitkinin 
başka bir adı da‘Keman Yapraklı Kauçuk’tur. 

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, ağırlıklı olarak, funda toprağı, bir miktar yaprak 
çürüntüsü, ahır gübresi ve az miktarda da torfun karışımından meydana gelir.

Bakımı: Aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir.  Ortam yeterince nemli ve sıcaklığın 
15-21 °C arasında olması gerekir. Sıcak günlerde yapraklara su püskürtülmeli ve yaz 
aylarında haftada iki kez kış aylarında ise haftada bir kez sulanmalıdır. Gelişme döneminde 
haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Ficus benjamina
 Benjamin 

Tanımı: Küçük sık yapraklı ve dekoratif görünümlü bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda bahçe toprağı, funda, yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü 
ve kum karışımından meydana gelen toprak uygun bir saksı toprağını oluşturur.

Bakımı: Bol ışıklı ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Ancak direkt güneş ışığından korumak 
gerekir. Işık miktarı yeterli olmadığı zamanlarda, yapraklarda sararma ve dökülmeler 
görülür. Gelişmesi için uygun sıcaklık 18-21 °C’ler arasında olmalıdır. Ortam yeteri kadar 
nemli olmalı ve yaz aylarında haftada iki üç kere su verilmelidir. Kış aylarında ise haftada 
bir sulama yapılmalıdır. Aşırı sulandığında yapraklar sararır ve dökülür. Gelişme döneminde 
gübre verilebilir.

Üretimi: Gövde ve tepeden alınan çelikler ile yapılır.
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Gardenia
 Gardenya 

Tanımı: Anavatanı Çin’dir. Koyu yeşil ve parlak yaprakları mevcut olup, özellikle çiçekleri çok 
hoş kokulu olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, torf, yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı ve az miktarda 
kum karışımından elde edilir.

Bakımı: Aydınlık ve hafif güneş alan ortamlarda iyi gelişir. İlkbahar ve yaz aylarında bitki 
bolca sulanmalı ve yapraklarına da sık sık su püskürtülmelidir. Ancak bitki çiçek açtıktan 
sonra su püskürtmemek gerekir. Kış aylarında bitki nispeten daha serin yerlerde muhafaza 
edilmeli ve su miktarı azaltılmalıdır. Gelişme döneminde ortam sıcaklığı 16-17 °C’ler 
arasında olmalı ve kışın sıcaklık 12 °C’nin altına düşmemelidir. Gelişlme döneminde iki 
haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Guzmania minor
 Guzmanya 

Tanımı: Anavatanı Batı Hindistan ve Güney Amerika’dır. Uzun açık yeşil yaprakları rozet 
dizilişli olup ortasından kırmızı renkte çiçek açan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Torf, yaprak çürüntüsü ve kaba kum karışımından uygun bir saksı toprağı 
harcı elde edilir. 

Bakımı: Hafif güneşli, aydınlık fakat doğrudan güneş ışığı almayan ortamlarda iyi gelişir. 
Yüksek nemden hoşlanır. Gelişme döneminde bol su verilmeli, saksı toprağı sürekli nemli 
tutulmalı ve yaprak hunisinde su bulundurulmalıdır. Dinlenme döneminde bitkiye verilen 
su miktarı azaltılmalı ve yaprak hunisinde su bulundurulmamalıdır. Gelişme ve çiçeklenme 
döneminde en uygun ortam sıcaklığı 18-20 °C arasındadır. Yaz aylarında haftada bir kez 
besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya ayırma ile yapılır.
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Hedera helix
 Duvar sarmaşığı 

Tanımı: Anavatanı Avrupa’dır. Üçgen biçiminde yaprakları olan sarılıcı bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, torf, yaprak çürüntüsü, kaba kum ve az miktarda bahçe 
toprağı karışımından elde edilir.

Bakımı: Hafif güneşli, gölge ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Sıcaklık kışın 10 °C’nin 
altına düşmemelidir. Uygun ortam sıcaklığı 18 °C’dir. Sulama düzenli olarak yapılmalı ve 
kışın su miktarı azaltılmalıdır. Yazın nemli ortamlardan hoşlanır. Ancak kuru ortamlara da 
toleranslıdır. Gelişme döneminde iki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Helxine soleirolii
 Arapsaçı 

Tanımı: Çok küçük sık ve açık yeşil yaprakları olan yayılıcı bir bitkidir.

Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü, bahçe toprağı ve kum karışımından 
elde edilen harç uygun saksı toprağını meydana getirir.

Bakımı: Doğrudan güneş ışığı almayan, aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Sıcaklık 
10-15 °C arasında olmalıdır. Yazın bol su verilmeli ve yapraklara sık sık su püskürtülmelidir. 
Kış aylarında ise saksı toprağı nemli tutulmalıdır.

Üretimi: Kökten ayırma ile yapılır.
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Hibiscus rosa-sinensis
 Çin gülü 

Tanımı: Anavatanı Doğu Asya’dır. Odunsu gövdeye bağlı parlak yeşil yaprakları olan kırmızı, 
pembe, sarı ve turuncu renkte çiçekler açan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı killi bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda toprağı 
ve kum karışımından elde edilir.

Bakımı: İyi gelişmesi ve çiçeklenebilmesi için yeterli ışıklanmaya ihtiyaç duyar. Doğrudan 
güneş ışığının olmadığı aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Uygun ortam sıcaklığı 
13-18 °C arasında olmalıdır. Ani ısı değişikliklerinde yapraklar zarar görür.  Saksı toprağı yıl 
boyu ve sık sık yapraklara su püskürtülmelidir. Haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelikle yapılır.
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Hydrangea macrophylla
 Ortanca 

Tanımı: İri, geniş yaprakları ile pembe, beyaz veya mavi renkte çok büyük ve gösterişli 
çiçekleri olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi, kum, bahçe toprağı ve funda toprağı karışımından iyi 
bir saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Ortancalar serin, bol güneşli ve aydınlık ortamlardan hoşlanır. Gelişmeleri için 
uygun sıcaklık 10-15 °C arasındadır. Yaz aylarında aşırı olmamak kaydıyla sulanmalıdır. 
Haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Tohum veya çelik ile yapılır.
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Maranta leuconeura
 Maranta 

Tanımı: Oval ve geniş yaprakları üzerinde kırmızı ve beyaz renkte çizgileri olan dekoratif 
bir bitkidir. 

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, bahçe toprağı ve yanmış ahır gübresi, funda ve kum 
karışımından elde edilir.

Bakımı: Yarı gölge ve gölge ortamlarda iyi gelişme gösterir. Doğrudan gelen güneş ışınları 
yapraklara zarar verir. Uygun ortam sıcaklığı 18-21 °C arasında olmalıdır. Ortam nemli 
olmalı ve saksı toprağı sürekli nemli kalacak şekilde sulanmalıdır. Kış aylarında su miktarı 
azaltılmalıdır. Gelişme döneminde iki haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik veya ayırma ile yapılır.
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Monstera deliciosa
 Aslan pençesi 

Tanımı: Anavatanı Güney Amerika’nın tropik bölgeleridir. Koyu yeşil ve geniş parçalı 
yaprakları ile uzun sapları olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit miktarlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda toprağı ve az 
miktarda torfun karışımından uygun saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Aydınlık, hafif güneş alan ve yarı gölge ortamlardan hoşlanır. Güneş ışığının yeterli 
olmadığı gölge yerlerde, yeni gelişmekte olan yaprakların küçük olduğu gözlenir. İdeal 
ortam sıcaklığı 15-21 °C arasında olmalıdır. Bitkinin oluşturduğu havai kökler, havadan 
yeterli nemi alma özelliğine sahip olduğundan kesilmeleri uygun değildir. Saksı toprağı 
devamlı nemli tutulmalı fakat aşırı derecede sulanmamalıdır. Gelişme döneminde iki 
haftada bir gübre verilebilir.

Üretimi: Çelik veya havai kök daldırması ile yapılır.
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Nephrolepis exaltata
 Aşk merdiveni 

Tanımı: Anavatanı tropik Amerika’dır. Sarkıcı uzun dalları üzerinde dantel gibi sık yaprak-
larının dizildiği son derece dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda bahçe toprağı, funda, torf, yaprak çürüntüsü ve az miktarda 
kum karışımından uygun saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Aydınlık, yarı gölge ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Kışın sıcaklık 13-16 °C arasında 
olmalıdır. Sıcak günlerde yapraklara su püskürtülmelidir. Mart- Ağustos ayları arasında, iki 
haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Kökten ayırma ile yapılır.
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Pelargonium
 Sardunya 

Tanımı: Pembe, kırmızı, beyaz ve turuncu renkli çiçekleriyle göz alıcı bir bitkidir.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, torf, kum ve funda toprağı karışımından 
uygun bir saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Güneşli ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Uygun sıcaklıklar 10-15 °C’’ler arasındadır. 
Nemli ortamlarda iyi gelişmesine karşılık kuru ortamlara da toleranslı bir bitkidir. Gelişme 
dönemlerinde bol su verilmelidir. Bahar ve yaz aylarında iki haftada bir besin maddesi 
verilebilir.

Üretimi: Tohum veya çelik ile yapılır.
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Peperomia obtusifolia
 Peperomya 

Tanımı: Anavatanı Güney Amerika’dır yaprakları sert, etli ve yeşil üzerine sarı alacalı bir 
bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit oranlarda bahçe toprağı, kum ve funda toprağı karışımından uygun bir 
saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Aydınlık fakat doğrudan güneş ışığının olmadığı pencere kenarlarında iyi gelişir. 
Gelişmeleri için en uygun sıcaklık 13-18 °C arasındaki sıcaklıklardır. Kışın sıcaklık 10 °C’nin 
altına düşmemelidir. Yazın bol sulanmalı kışın su miktarı en aza indirilmelidir. Gelişme 
döneminde iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Philodendron erubescens
 Sarmaşık devetabanı 

Tanımı: Anavatanı tropik Amerika’dır. Yaprakları koyu yeşil ve büyüktür. Sarılıcı formda olan 
gövdeye yapraklar uzun birer sapla bağlanmıştır.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı yanmış ahır gübresi, funda, bahçe toprağı, torf ve kum 
karışımından elde edilir.

Bakımı: Doğrudan güneş ışığının olmadığı, aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. 
Uygun sıcaklıklar 15-21 °C’ler arasında olmalı ve kışın sıcaklık 13 °C’nin altına düşmemelidir. 
Nem yeterli düzeyde olmalıdır. Yaz aylarında saksı toprağının üzeri kurumaya başlayınca 
sulanmalı ve kışın su miktarı azaltılmalıdır. Genç bitkiler yeteri kadar su ve besin maddesini 
topraktan alırlar. Daha büyük bitkilere ise iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.

126



Phoenix
 Hurma 

Tanımı: Anavatanı tropik ülkelerdir. Koyu yeşil renkte sert ve sivri yaprakları olan geniş 
mekanlarda kullanılan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı, funda, torf ve kaba 
kum karışımından elde edilir.

Bakımı: Güneşli ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Gün içinde 2-3 saat doğrudan güneş 
ışığına ihtiyaç duyarlar. 15-21 °C’ler arasındaki sıcaklıklar gelişmeleri için uygundur. Özellikle 
kışın sıcaklık 13 °C’nin altına düşmemelidir. Yazın toprak sürekli nemli tutulmalı ve kışın su 
miktarı azaltılmalıdır. Sıcak yaz günlerinde yapraklara sık sık su püskürtülmelidir. Gelişme 
döneminde iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum ile yapılır.
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Pilea cadierei
 Topçu çiçeği 

Tanımı: Anavatanı tropik bölgelerdir. Yaprakları yeşil üzerine gümüş renkte desenleri olan 
dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda ve kaba kum karışımından uygun 
bir saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Aydınlık, yarı gölge ve direkt güneş ışığının olmadığı ortamlarda iyi gelişir. Sıcaklık 
15-21 °C’ler arasında olmalı ve kışın sıcaklık 13 °C’nin altına düşmemelidir. Ortam nemi 
yeterli olmalıdır. Yaz aylarında bol su verilmeli ve yapraklara sık sık su püskürtülmelidir. 
Gelişme dönemi olan Nisan- Eylül ayaları arasında iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Primula obconica
 Onbiray çiçeği 

Tanımı: Anavatanı Çin’dir. Açık yeşil yuvarlak yaprakları ve mor, pembe, kırmızı renkte 
gösterişli çiçekleri olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Eşit miktarlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda ve kaba kum 
karışımından uygun bir saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Aydınlık, yarı gölge ve direkt güneş ışığının olmadığı ortamlarda iyi gelişir. Yüksek 
nem isteği olan bir bitkidir. Sıcaklık özellikle çiçeklenme devresinde 10-15 °C arasında 
olmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda çiçeklerde yanlara yatmalar görülebilir. Saksı toprağı nemli 
kalacak şekilde sulanmalıdır. Mart-Ağustos ayları arasında onbeş günde bir besin maddesi 
verilebilir.

Üretimi: Tohum ile yapılır.
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Punica granatum
 Süs narı 

Tanımı: Anavatanı Akdeniz ülkeleridir. Çiçeklenme döneminde göz alıcı kırmızı renkte 
çiçekleri olan ve bu dönemin sonunda yerini minyatür meyvelere bırakan gösterişli bir 
bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi ve kaba kum 
karışımından elde edilir.

Bakımı: Güneşli ve aydınlık ortamlarda iyi gelişir. Kışın sıcaklık en az 10 °C olmalıdır. 
Gelişme dönemi sonunda bitki serin yerlerde (5-7 °C) muhafaza edilmelidir. Saksı toprağı 
nemli kalacak şekilde sulanmalıdır. Aşırı nem ve yüksek sıcaklıklarda yapraklarda dökülmeler 
görülür. Bahar ve yaz aylarında iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya çelik ile yapılır.
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Saintpaulia ionantha
 Afrika menekşesi 

Tanımı: Anavatanı Doğu Afrika’nın dağlık arazileridir. Etli, koyu yeşil, tüylü yaprakları ve 
çeşitli renklerde katmerli yada yalınkat çiçekleri olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, yanmış ahır gübresi, yaprak çürüntüsü, funda, kaba 
kum ve bahçe toprağı karışımından elde edilir.

Bakımı: Aydınlık, hafif güneşli ve 18-21 °C sıcaklıklarda iyi gelişir. Ortam nemli olmalıdır. Su, 
bitkiye toprak yüzeyinden veya saksı altlığından verilmelidir. Yapraklara suyun değmemesine 
özen gösterilmelidir. Sulama suyu dinlenmiş su olmalıdır. Kış aylarında bitkiye daha az su 
verilerek toprak hafif kuru tutulduğunda bitki dinlenme dönemine geçmiş olur. Böylece 
ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenme daha iyi görülür. Mayıs-Eylül ayları arasında sulama 
suyu ile birlikte besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohumla, yaprak çelikleriyle veya ayırma ile yapılır.
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Sansevieria trifasciata
 Paşa kılıcı 

Tanımı: Anavatanı Tropik Afrika, Amerika ve Asya ülkeleridir. Uzun sivri ve kılıç gibi sert 
yaprakları olan bir bitkidir. Yeşil yaprakların kenarları sarı şeritlerle sınırlanmıştır.

Toprak İsteği: Eşit miktarlarda bahçe toprağı, funda, yanmış ahır gübresi ve kaba kumdan 
elde edilen karışım uygun bir saksı toprağını meydana getirir.

Bakımı: Aydınlık ve hafif güneşli ortamlarda iyi gelişir. Gölge ve yarı gölge ortamlara da tol-
eranslıdır. 18-21 °C’ler arasında iyi gelişir. Kışın sıcaklık 13 °C’nin altına düşmemelidir. Saksı 
yüzeyinin toprağı kurudukça su verilmeli ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Yaz aylarında 
yapraklara su püskürtülmelidir. Ayda bir besin maddesi verilebilir. 

Üretimi: Çelik veya ayırma ile yapılabilir.
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Saxifraga stolonifera
 Taşkıran 

Tanımı: Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Küçük yuvarlak ve tüylü yapraklara sahip olan sarkıcı 
bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, eşit oranlarda bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, 
funda ve kaba kum karışımından elde edilir.

Bakımı: Doğrudan güneş ışığı almayan, aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Nemin 
az olduğu ortamlara toleranslıdır. Sıcaklık 13-23 °C arasında olmalıdır. Kışın su miktarı en 
aza indirilmelidir. Eğer bu aylarda fazla sulama yapılırsa köklerde çürümeler görülür. Yazın 
saksı toprağı nemli tutulmalıdır.

Üretimi: Sürgünlerde oluşan yavru bitkilerin köklendirilmesi ile yapılır.
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Schefflera arboricola
 Şeflora 

Tanımı: Anavatanı Tropik Afrika, Amerika ve Asya ülkeleridir. Uzun sivri ve kılıç gibi sert 
yaprakları olan bir bitkidir. Yeşil yaprakların kenarları sarı şeritlerle sınırlanmıştır.

Toprak İsteği: Eşit miktarlarda bahçe toprağı, funda, yanmış ahır gübresi ve kaba kumdan 
elde edilen karışım uygun bir saksı toprağını meydana getirir.

Bakımı: Aydınlık ve hafif güneşli ortamlarda iyi gelişir. Gölge ve yarı gölge ortamlara da tol-
eranslıdır. 18-21 °C’ler arasında iyi gelişir. Kışın sıcaklık 13 °C’nin altına düşmemelidir. Saksı 
yüzeyinin toprağı kurudukça su verilmeli ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Yaz aylarında 
yapraklara su püskürtülmelidir. Ayda bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik veya ayırma ile yapılabilir. 
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Scindapsus pictus
 Patos sarmaşığı 

Tanımı: Anavatanı Doğu Hindistan ve Yeni Gine’dir. Sarihe gövdeye bağlı oval ve açık yeşil 
sarı alacalı yaprakları olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, funda ve kum 
karışımından elde edilir.

Bakımı: Aydınlık ve bol ışıklı ortamlarda iyi gelişir. Doğrudan güneş ışığı almamalıdır. 
Işıklanmanın yeterli olmadığı durumlarda yapraklarda sararmalar görülür ve alacalık bozulur. 
Sıcaklık kış aylarında 10  °C’nin altına düşmemelidir. İdeal ortam sıcaklığı 15-21 °C’ler 
arasındadır. Nemli ortamları sever. Kuru havalarda yapraklara su püskürtülmelidir. Özellikle 
aşırı sulamadan kaçınılmalıdır, saksı toprağı hafif kuruduğu zaman su verilmelidir. Gelişme 
döneminde iki haftada bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Solanum capsicastrum
 Süs biberi 

Tanımı: Anavatanı Brezilya’dır. Koyu yeşil küçük yaprakları ve kırmızı renkli top şeklinde meyveleri 
olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı harcı, bahçe toprağı, kum ve torf karışımından elde edilir.

Bakımı: Güneşli iyi ışıklanan aydınlık ortamları sever. İdeal ortam sıcaklığı 10-15 °C’ler arasında 
olmalıdır. Sulama gelişme dönemi boyunca her gün yapılmalıdır. Bu dönemde haftada bir besin 
maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya çelik ile yapılır.
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Spathiphyllum wallisii
 Beyaz yelken 

Tanımı: Anavatanı Tropik Amerika’dır. Koyu yeşil yaprakları arasında beyaz çiçek açan 
dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, yanmış ahır gübresi, bahçe toprağı, torf, funda ve kum 
karışımından elde edilir.

Bakımı: Aydınlık ve yarı gölge ortamlarda iyi gelişir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. 
Sıcaklığın 15-21 °C’ler arasında olduğu ortamlarda iyi gelişir. En uygun sıcaklık yıl boyu 
18 °C civarında olmalıdır. Nemli ortamları sever. Çiçeklenme döneminde bol suya ihtiyaç 
gösterir. Kış aylarında ise toprak orta derecede nemli tutulmalıdır. Gelişme döneminde 
onbeş günde bir besin maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya ayırma ile yapılır.
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Syngonium
 Singonyum 

Tanımı: Kalp şeklindeki yaprakları üzerinde sık ve beyaz damarları olan sarılıcı bir bitkidir.

Toprak İsteği: Bahçe toprağı, funda, yanmış ahır gübresi, torf ve bir miktar kum karışımın-
dan uygun saksı toprağı harcı elde edilir.

Bakımı: Gölge,  yarı gölge ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Uygun ortam sıcaklığı 15-21 
°C’ler arasında olmalıdır. Yaz aylarında yeterli sulama yapılmalı, kış aylarında su miktarı 
azaltılmalıdır. Yazın sıcak günlerde yapraklara su püskürtülmelidir. Onbeş günde bir besin 
maddesi verilebilir. 

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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Vriesea splendens
 Viresea 

Tanımı: Anavatanı Orta ve Güney Amerika’dır. Uzun rozet dizilişli yapraklarının arasında 
gösterişli çiçeği olan bir bitkidir.

Toprak İsteği: Uygun saksı toprağı, funda, torf, bahçe toprağı ve kaba kum karışımından 
elde edilir.

Bakımı: Güneş ışığının direkt olmadığı aydınlık ortamlarda, 18-20 °C’ler arasındaki sı-
caklıklarda iyi gelişir.  Nemli ortamları sever. Gelişme dönemlerinde saksı toprağı nemli 
kalacak şekilde sulanmalı ve yaprak hunisinde su bulundurulmalıdır. Dinlenme döneminde 
su miktarı azaltılmalı ve hunisi kuru tutulmalıdır. Gelişme döneminde iki haftada bir besin 
maddesi verilebilir.

Üretimi: Tohum veya ayırma ile yapılır.
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Yucca
 Yukka 

Tanımı: Anavatanı Güney Amerika’dır. İnce, uzun sivri yaprakları ile odunsu gövdeye sahip 
olan dekoratif bir bitkidir.

Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi, funda, torf, kum ve az miktarda bahçe toprağı 
karışımından uygun saksı toprağı elde edilir.

Bakımı: Güneş ışığının ve ışıklanmanın bol olduğu ortamlarda iyi gelişir. Direkt güneş ışığına 
toleranslı bir bitkidir. Gelişmeleri için 10-21 °C’ler arasındaki sıcaklıklar uygun ortamlardır. 
Az nemli ortamlarda iyi geliştikleri gibi serin ve kuru havalarda da iyi gelişirler. Saksı toprağı 
nemli olmalı ve özellikle kış aylarında aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. İki haftada bir besin 
maddesi verilebilir.

Üretimi: Çelik ile yapılır.
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BAHARAT 
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VE
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 BAHARAT BAHÇESİ 
Baharat bahçeleri genellikle bahçelerin bir bölümünü kapsamakla 
birlikte, tamamen baharat bitkilerinin yetiştirildiği bahçe olarak da 
değerlendirilebilir. Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde kapalı 
mekanda, kaya bahçelerinin içerisinde veya balkonlarımızın bir 
köşesinde de uygulanabilmektedir.

BAHARAT BAHÇESİ İÇİN GENEL ÖZELLİKLER

Baharat bitkilerinin çoğu, uzun ömürlü ve hoş kokulu bitkilerdir. 
Çiçek açarlar ve görünüş itibariyle süs bitkilerini aratmazlar. Baharat 
bahçesi, yalnızca dekoratif amaçlı değil çay olarak, tıbbi amaçlı,ye-
meklerimizde,içeceklerimizde koku,lezzet ve tat verici olarak kullanıl-
maktadır. Baharat bitkileri, faydalanılan kısımlarına göre gruplara 
ayrılırlar:
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1- Köklerinden faydalanılan baharat bitkileri:  
 Kara turp, kırmızı turp,şalgam gibi. 

2- Gövdelerinden faydalanılan baharat bitkileri:     
 Zencefil, tarçın gibi.

3- Yapraklarından faydalanılan baharat bitkileri:     
 Nane, kekik, maydanoz, defne,mercan köşk, 
 sumak,dereotu,biberiye,adaçayı gibi.

4- Soğan yapısında olan baharat bitkileri:   
 Mutfak soğanı, sarımsak gibi.

5- Çiçeklerinden faydalanılan baharat bitkileri:     
 Karanfil,safran,nergis gibi.

6- Meyvelerinden faydalanılan baharat bitkileri:     
 Kimyon, anason,karabiber, kırmızı biber,  
 vanilya, kişniş gibi.

7- Tohumlarından faydalanılan baharat bitkileri:     
 Hardal, rezene,çörekotu,çemen gibi.
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BAHARAT BİTKİLERİNİN TOPLANMASI:

Yapraklar: Bitkiler çiçeklenmeden hemen önce ve çiçeklenme 
zamanında,genç ama tam gelişmiş olduklarında,

Çiçekler: Çiçeklenme başlangıcında,tamamen açılmadan önce 
tomurcuk halinde, genç ve tazeyken

Kökler: Gelişmelerini tamamladıklarında, ilkbahar başlangıcı veya 
sonbaharda,

Meyve ve Tohumlar: Tam olarak olgunlaştıklarında.

BAHARAT BAHÇESİ İÇİN GENEL ÖZELLİKLER:

Toprak: Bitki besin elementlerince zengin, derin, işlenmiş ve iyi 
drenajlı olmalıdır. Özellikle ömürlü bitkiler, kışın aşırı ıslak toprakta 
çürüyebilirler. Fazla gübre bitkileri aşırı geliştirir, ancak aroma ve 
lezzetlerini azaltır. İnce elenmiş çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Işık: Hafif gölge alanlar tercih edilmelidir. Gün içerisinde birkaç saat 
gölge alabilen yerler idealdir.
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Su: Bitkiler iklim koşullarına göre gerektiği kadar sulanmalıdır. 
Kurağa dayanıklı çeşitler ayrı yerlerde değerlendirilmelidir.

Mücadele: Baharat bitkilerinde en önemli problem yabancı ot 
kontrolüdür. İlaç kullanmamaya özen gösterilmelidir. Çapalama ve 
elle yolma ile yok edilmelidir.

BAHARAT BİTKİLERİNİN KURUTULMASI:

Toplanan bitkiler, temiz bezlerin veya baskısız ve boyasız kağıtların 
üzerine serpiştirilir ve gölgeli, havadar yerlerde kurumaya bırakılır. En 
ideal kurutma, bitkileri demet halinde saplarından bağlanıp, yüksek, 
serin ve havadar yerlere asılarak kurutulmasıdır. Bitki kökleri ve 
soğanları, kurutulmaya başlanmadan önce mutlaka yıkanmalıdır.

BAHARAT BİTKİLERİNİN SAKLANMASI:

Kuruma aşaması sona erdiğinde, bitkiler nem ve ışıktan korunacakları 
hava almayan kaplara konulmalıdır.

BAZI BAHARAT BİTKİLERİ, ÖZELLİKLERİ VE YETİŞTİRME 
YÖNTEMLERİ

Bu bölümde çoğumuzun, bahçelerinde, balkonlarında, pencere 
önlerinde ve peyzajda baharat bahçelerinde yoğun olarak kullanılan 
sebze ve baharat bitkilerine ait özellikler ve yetiştirme yöntemleri 
anlatılmaktadır.
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 ADAÇAYI (Salvia officinalis)     

Adaçayı çok yıllık, genel olarak 50 cm, nadiren de 100 cm boyunda, 
taze bitki otsu, olgunlaşmak üzere olan bitki çalımsı, basit yapraklı, 
genellikle morumsu mavi çiçekli bir bitkidir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Sıcağı seven bir bitkidir. Bol güneşli ve 
rüzgârdan korunmuş bir yer seçilmelidir. Kurak koşullara dayanıklı 
olmasına rağmen sulu koşullarda daha yüksek verim vermektedir.

Adaçayı drenajı iyi, güzelce işlenmiş topraklara ekilir. Toprak 
istekleri bakımından özellikle kireçli, kumlu - tınlı toprakları tercih 
eder. Killi-tınlı ve tınlı bünyeye sahip besin maddelerince zengin 
topraklarda başarılı bir şekilde üretilebileceği belirlenmiştir.
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EKİM-DİKİM-BAKIM:  Tohumundan ekilebildiği gibi çelikle de 
üretilmektedir. Tohumdan ve çelikten üretilir. İlkbahar ve sonbaharda 
ekilebilir. Bunu bölgenin ekolojik şartları belirler. Sonbahar ekimi 
tercih edilir.Biçimlerden sonra sulanmalıdır. Son biçimden sonra bir 
çapa yaparak yabancı otlardan sahayı temizlemelidir.

KULLANIM BİÇİMİ: Yapraklarının kurusu çay gibi haşlanarak 
içildiği gibi yemeklere koku ve lezzet vermek için de kullanılır. Bitki 
yaprakları çiçeklenme öncesi, mayıs-haziran aylarında toplanır. 
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 BİBERİYE (Rosmarinus officinalis)

Çalımsı karakterli bir bitkidir. Sapı lifsi yapıda, ince, narin, çok dallı ve 
diktir. Gövdeleri dik ve çok dallıdır. Bütün sene çiçeklidir ve bir eksen 
üzerinde salkım şeklindedir. Çiçekleri mavimsi beyaz, mor ve eflatun 
renklidir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Yetiştiği yerler yazları kurak kışları 
yağışlı geçen bölgelerdir. Toprak isteği yönünden fazla seçici bir bitki 
değildir. Bu bitki kireçli, tınlı kumlu topraklarda besleyici ve iyi gelişir. 

EKİM-DİKİM-BAKIM: Tohumları ekilerek kolay üretilebildiği gibi, 
çok koku yayan biberiye bitkileri çelik alma yoluyla da üretilebilir. 
Yoğun sulamadan kaçınılır. 7-10 günde bir günün sıcaklık dereceleri 
dikkate alınarak uygun sulama yapılmalıdır. yabancı ot mücadelesi 
temizlemelidir.

KULLANIM BİÇİMİ: Bütün yıl çiçek açan bir bitkidir.Bu bitkinin 
bütün yıl çiçek açan dalları toplanır, demet yapılır ve gölgede 
kurutulur. Böylece her zaman kullanılır. Yemeklerde, demlener-
ek,parfümeri,kozmetik ve eczacılıkta kullanılır.
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 FESLEĞEN (Ocimum basilicum)

Reyhan olarak da bilinen tek yıllık bir bitkidir. Yetişkin fesleğenlerin 
boyları genellikle 20 ile 60 cm arasında değişir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Güneşi severler. Soğuğa karşı duyarlıdır.
Karasal iklim olan bölgelerde kapalı mekanlarda tercih edilmelidir.
Fesleğen bol besinli toprakları tercih eden bir bitkidir.

EKİM-DİKİM-BAKIM: Tohumla ve çelikle üretilmektedir. Fesleğen 
üretiminde en önemli sorunu yabancı otlarla mücadeledir.

KULLANIM BİÇİMİ: Hem taze, hem de kurutularak kullanılır. 
Yaz aylarında evlerin açık camlarının önünde fesleğen saksılarının 
olmasının sebebi fesleğenin yaydığı güzel kokunun yanında sinekleri 
kovucu özelliği olmasıdır.
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 KEKİK ("ymus spp. )

Kekik, tek veya çok yıllık, odunumsu, yarı çalımsı 20-40 cm kadar 
boylanabilen fazla miktarda dallanan dik formlu bir bitkidir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Kekik bol güneşli iyi drenajlı yerlerde 
yetişir. Toprağı hafif kumlu olmalı, aşırı gübre ve su vermekten kaçın-
malıdır.

EKİM-DİKİM-BAKIM: Tohum ve çelikle üretilmektedir. Kekik 
tohumları ilkbaharda kumlu toprağa serpilir. Kolayca çimlenir. Kekik 
otu Haziran’dan Ekime kadar topraktan 4-5 cm yukarıdan veya 
sürgünleri kesilerek havadar yerlerde kurutulur. Kekik ziraatında en 
önemli problem yabancı otla mücadeledir.

KULLANIM BİÇİMİ: Kekik hem tıp alanında hem de yemeklerde 
baharat olarak tüketilmektedir.

150



 KİŞNİŞ (Coriandrum sativum)

Bir yıllık otsu bitki olan kişniş 60 cm’ye kadar boylanabilir. Çiçekleri, 
dalların uçlarında 10-20 tanesi topluca bir arada şemsiye şeklinde 
toplanmıştır.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Bol güneşli yerleri, verimli ve hafif 
topraklan sever. Sıcak ve kurak bölgelerde iyi yetiştiği belirtilmekte-
dir. Hafif, kumlu, kireç bakımından zengin toprakları tercih eder.

EKİM-DİKİM-BAKIM: Genellikle ilkbahar döneminde yetiştirilen 
kişniş don olayından zarar görür. Çimlenmeye çıkış süresi uzundur ve 
tohumlar çimleninceye kadar yabancı ot gelişiminin engellenmesi için 
çeşitli önlemlerin alınması gerekir. Hastalıklarına karşı gerekli kültürel 
ve kimyasal mücadele metotları uygulanmalıdır.

KULLANIM BİÇİMİ:  Bitkinin taze yaprakları salatalarda ve kökleri 
de baharat olarak kullanılır. Ferahlatıcı hoş bir kokusu, tatlımsı 
baharlı ve meyvemsi bir lezzeti vardır. Et yemeklerinde ve zeytinyağlı 
yemeklerde çeşni katmak için kullanılan yaprakları, yakıcı bir tat verir.
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 LAVANTA ( Lavandula angustifolia )

Türkiye’de sadece Isparta ilinde Kuyucak köyü ve çevresinde 3500 
da alanda yetiştirilmektedir. Lavanta,çok yıllık bir bitkidir.20-60 cm 
boylarında, aromatik kokulu, çok yıllık, çalımsı bitkidir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Toprak yönünden seçici olmayan bir 
bitkidir. Kireççe zengin, süzek ve pH’sı 5.8-8.3 olan, kuru ve kalkerli 
topraklarda çok iyi gelişme göstermektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa 
oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı çok sert geçen bölgelerde bazen 
soğuk zararı görülmektedir.
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EKİM-DİKİM-BAKIM: Üretimi yan kök sürgünleri veya yaşlı 
bitkilerden elde edilecek çeliklerle ve tohumla yapılmaktadır. 
Dikiminden sonra toprağın belli ölçüde havalandırılması, yabancı 
otların yok edilmesi için çapalama gereklidir. Çok yıllık bir bitki 
olması nedeniyle bitkiler araziye aktarılmadan önce derin sürüm 
yapılmalıdır.  

KULLANIM BİÇİMİ: Kaya bahçelerinde bordür ve çit bitkisi olarak 
kullanılır.Uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kul-
lanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve 
diğer endüstri kollarında ve  çay şeklinde de kullanılmaktadır. Geniş 
alanlarda yer örtücü olarak kullanılmaya uygun bitkilerdir. Tem-
muz-Ağustos aylarında, henüz tomurcuk halinde iken saplarıyla 
birlikte toplanan çiçekler,  gölge bir yere asılarak kurutulur.
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 MELİSA (Melissa officinalis)

Boyu 30 - 80 cm kadardır. Limon kokuludur. Çok yıllık otsu bir 
bitkidir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:  Fazla kuru olmayan, sıcak ve 
güneşli yerleri sevdiği besin maddelerince zengin olan kumlu- tınlı 
topraklarda iyi yetişmektedir. Soğuğa dayanıklıdır.

EKİM - DİKİM-BAKIM: Tohumla ve köklendirmeyle üretilir. En 
önemli bakım işi, yabancı ot mücadelesidir.

KULLANIM BİÇİMİ: Daha çok çay halinde kullanılır. Bitkinin yaprak-
ları,çiçekli dalları kullanılır.Genellikle yılda 3 kez ve çiçeklenmeden 
hemen önceki devrede biçilmesi uygundur.
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 MERCANKÖŞK (Origanum 
majorana)

Mercanköşk takriben 20-50 cm 
boyunda genellikle bir yıllık, bazen iki 
yıllık ve sık çatallaşan bir bitkidir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:  

Sıcağı seven çok yıllık bir bitkidir. 
Mercanköşk bitkisi kumlu-tınlı, 
gevşek, orta yapıda, iyi drene 
edilebilen killi topraklarda da 
yetiştiği gibi humuslu toprakları sıcak 
toprakları da sever. 

EKİM - DİKİM - BAKIM: 

Kökleri bölme, tepe çelikleri ve 
tohumla çoğaltılır. Zararlıları yaprak 
bitleri ve akarlardır. Bunlar için in-
sektisitlerden bazıları tercih edilebilir. 
Islak toprak ve nemli havada kök 
çürüklüğü, çökerten vb. hastalıklar 
görülebilir. Gerekli kimyasal tedbirler 
alınabilir.

KULLANIM BİÇİMİ: 

Lezzet ve aroma için sabah toplama 
tercih edilir. Çay, merhem ve natürel 
ilacı yapılır. Kökleri ise kullanılmaz.
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 NANE (Mentha piperita)

Nemli yerlerde yetişen, çok yıllık otsulardır.Başak biçiminde beyaz, 
pembe veya morumsu çiçekleri vardır.Güzel kokuludur.Bakım şartları 
ve çeşide göre gövde 30-80 cm boy yapabilir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Nane bitkisi iklim istekleri bakımından 
seçici bir bitki olmayıp iklim şartlarına toleransı yüksektir. Ancak ılık 
ve rutubetli iklimlerden hoşlanır. Nemli ve humusça zengin toprakları 
tercih eder.
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EKİM-DİKİM-BAKIM: Tohumlarından, sürgünlerinden, stolonların-
dan üretim yapılmaktadır. İlkbaharda bol gübre ile işlenmiş toprağa 
20-30 cm ara ile dikilir. Sıkça sulanır ve yabani otlar temizlenir. Yılda 
3-4 kere çiçeğe durmadan önce 30-40 cm boya ulaşan bitkilerde ilk 
hasat yapılır

KULLANIM BİÇİMİ:  Nane yaprakları Taze ve kuru olarak tüketimi 
yapılır.Taze nane yapakları gölgede 20-25 °C’de 1-2 hafta süreyle 
kurutulurlar. Kuruyan sürgünler ya olduğu gibi ya da ovularak 
muhafaza edilirler.
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 TARHUN (Artemisia dracunculus)

60-120 cm. boylanabilen, keskin ama hoş kokulu, dayanıklı çok yıllık 
çalımsı bitkidir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ: Sıcak ve güneşli yerleri sever.Besin 
Maddelerince zengin topraklarda daha iyi yetişmektedir.

EKİM-DİKİM-BAKIM: İki önemli türünden Fransız tarhunu (A. 
dracunculus) ilkbaharda yaprakları bölünerek, Rus tarhunu (A. dra-
cunculoides) ise tohumları ekilerek çoğaltılır.

KULLANIM BİÇİMİ: Körpe ya da kurutulmuş yaprakları çeşnisi 
nedeniyle, baharat olarak bolca kullanılmaktadır. Anadolu da kesme 
çorbası, salata gibi yemeklerde konur. Temmuzdan Ekim’e kadar 
tarhun kesilerek demet yapılır. Havadar, gölgelik yerlerde kurutulur 
ve kaldırılır.
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 ZENCEFİL (Zingiber officinale)

1 metreye kadar boylanabilen, ince-uzun yapraklı, sarı-kırmızı 
renklerde çiçekler açan bir bitkidir.

 

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Zencefil tropik bir bitkidir.Sıcak ve nemli 
iklimi,sulak yerleri sever.Dona karşı hassas bir bitkidir. Humusça 
zengin, drenajı iyi olan gevşek yapılı topraklarda iyi gelişir. 

EKİM-DİKİM-BAKIM: Zencefilin kalın,etli ,lifli ve boğum boğum 
yapılı kök gövdesinden  yumru kökler çıkarak çevreye yayılır. Bitki,bu 
köklerin bölünüp ekilmesiyle çoğaltılır.

KULLANIM BİÇİMİ: Bitkinin öğütülmüş hali,tozu ya da soyulmuş ya 
da soyulmamış haldeki kök parçaları kurutulmuş olarak kullanılır.
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 ZERDEÇAL (Curcuma longa)

50-80 cm. uzunluğunda sarı çiçekleri,büyük yapraklı,çok yıllık otsu bir 
bitkidir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Tropik iklim bitkisi olduğundan,ülkem-
izde sıcak yörelerde kışın içeri alınarak yetiştirilebilir.

EKİM-DİKİM-BAKIM: Kökleri ana ve yan köklerden oluşur, ana kök 
yumru şeklinde,yan kökler parmak kalınlığında,yer elması şeklindedir.
Bu köklerle çoğaltılır.

KULLANIM BİÇİMİ:  Baharat olarak kullanılması için,zerdeçal bitkisi 
Aralık-Ocak aylarında (Yaprakları solduktan sonra) kökleri sökülerek 
çıkarılır,yıkanır,30-45 dakika haşlandıktan sonra güneşte kurutulur.
Yemeklere çeşni olarak katılır. ipek kumaşlar ve ince derilerin boyan-
masında ve kına yakmada da renklendirici olarak kullanılmaktadır.
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 ÇÖREK OTU (Nigella ranunculaceae)

Tek yıllık otsu bir bitki olan çörek otu ince kazık bir kök sistemine 
sahiptir. Kök, bol miktarda safran ihtiva eder. Az veya çok dallanan 
gövdesi 20-60 cm boyunda olup az veya çok tüylüdür. Çiçekler, uzun 
saplı ve tek tek olup dalların uç kısımlarında bulunur ve nektarca çok 
zengindir. Çiçek yaprakları beş adet olup yeşilimsi, mavimsi renktedir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ: Bol güneşli, ılıman ve sıcak iklimlerde 
yetişir. Hasat dönemine yakın zamanda havaların sıcak ve kurak 
gitmesinde verim ve dane kalitesinin artmasına neden olmaktadır. 
Hafif killi, besin maddesince zengin, süzek, alüvyal topraklarda iyi 
tohum verir. Sıcak, drenajı iyi, besin maddelerince zengin, organik 
maddesi ve humus düzeyi yüksek toprakta iyi yetişir.
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EKİM-DİKİM-BAKIM: Üretimi tohumla yapılır. Her sene kendi 
tohumlarını dökerek oldukları yerden yeniden çıkarlar. Ekmeden 
önce toprağı havalandırıp hazırlamak gerekir. Mart ortası nisan başı 
gibi ekim yapılır. Nemi çok sevmediği için fazla sulama istemez. 
Çıkış döneminde yabancı ot rekabeti zayıf olduğundan bu dönemde 
çapalama hızlı bir şekilde yapılarak bitkinin geniş toprak alanına 
sahip olması sağlanmalıdır. Ağustos ortası veya eylül başlarında 
kapsüller koyu kahverengi olunca hasada başlanır.

KULLANIM BİÇİMİ: Çörek otu uçucu yağ, tanenli maddeler ve acı 
maddeler içermektedir. Halk arasında çörek otu mide rahatsızlıkları, 
gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hoş kokusu nedeniyle 
birçok ilaçlara katılmakta ve baharat olarak ta tüketilmektedir.

162



Kaynakça

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı İç Mekan Balkon ve Teras Peyzajı, 2015




	d83db7232836a74ff6e12c0ed64f64fc7d2cc7564781f39ce0b18e255f554af5.pdf
	d83db7232836a74ff6e12c0ed64f64fc7d2cc7564781f39ce0b18e255f554af5.pdf
	d83db7232836a74ff6e12c0ed64f64fc7d2cc7564781f39ce0b18e255f554af5.pdf

