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Yeni dikim yapılan bitkilerin ilk dört yıldan sonra su ihtiyacı azalır. Bu bitkilerin 

çanakları her yıl muntazam açılmalıdır. İlk yıllarda sıcaklığın yüksek olduğu 

dönemlerde haftada bir sulanmalıdır. Dört yıldan sonra ayda bir defa sulama 

yapılması yeterlidir. 
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1. Ankara İklimine Uygun Tek ve İki Yıllık Mevsimlik Çiçekler 

Ageratum houstonianum-Vapur dumanı 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Şubat ayından Nisan ayına kadardır, 

 Bolca güneş ışığına ihtiyaç duyar, 

 Yazın çiçeklenir(Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos), 

 Yükseklik 15 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;açık pembe, kraliyet mavisi ve saf beyazdır. 

 Bahçe toprağında güneşli bir yeri tercih eder. Solmuş çiçekleri koparın. 
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Antirrhinum majus-Aslanağzı 

 Tek veya iki yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Eylül ve Mart aylarında yapılır, 

 Bolca güneş ışığına ihtiyaç duyar, 

 Çiçeklenme zamanı; (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık), 

 Yükseklik 20-80 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;kırmızı ,beyaz,sarı ,pembe ,turuncu dur. 

 Bol çiçek açmaları için uç alma işlemi uygulası yapılır. 
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Bellis perennis-Çayır güzeli- Koyun gözü 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ağustos ve Eylül aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 10-12ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı; (Ekim-Kasım / Mart-Nisan-Mayıs), 

 Yükseklik 12-15 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;kırmızı ,beyaz,sarı ,pembe ,turuncu dur. 

 İyi kalitede bitki elde etmek için gelişiminde seri iklimler tercih edilmelidir. 
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Brassica oleracea-Süs lahanası 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Haziran ve Temmuz aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 8-15ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat), 

 Yükseklik 10-30 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;beyaz,pembe,mor,morumsu yeşil dir. 

 Güneşi sevmesine rağmen serin toprakları sever. 
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Calendula officinalis-Aynısefa- Kale çiçeği 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ağustos ve Eylül aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 15-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Ekim-Kasım-Nisan-Mayıs-Haziran), 

 Yükseklik 20-60 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;sarı ve turuncudur. 

 Her tür toprakta yetişebilirse de kumlu, hafif killi ve organik maddece zengin 

topraklarda daha iyi verim alınır. 
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Celosia argentea-Horozibiği 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ocak ve Nisan aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 20-25ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim -Kasım), 

 Yükseklik 10-30 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;sarı ve kırmızıdır. 

 İyi işlenmiş verimli, nemli bahçe toprakları sever. 
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Dianthus barbatus-Hüsnüyusuf 

 İki yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Mayısayında yapılır, 

 Gelişimi süresince 15-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-

Ocak), 

 Yükseklik 20-50 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;beyaz,ebruli,eflatun,pembe ve kırmızıdır. 

 Sulama uzun aralıklarla, ancak toprak kuruduğunda yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tagetes erecta-Kadife çiçeği 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Mart ayında yapılır, 

 Gelişimi süresince 18-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı; (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim -Kasım), 

 Yükseklik 25-30 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;sarı ve turuncu dir. 

 Az fakat toprağı sürekli nemli tutacak biçimde düzenli sulama yapılmalıdır. 
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Viola tricolor-Hercai menekşe 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ağustos ayında yapılır, 

 Gelişimi süresince 15-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Şubat-Mart-Nisan/Eylül-Ekim-Kasım-Aralık), 

 Yükseklik 10-20 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;sarı ve turuncu,beyaz,kırmızı,mavivb .dir. 

 Az fakat toprağı sürekli nemli tutacak biçimde düzenli sulama yapılmalıdır. 
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Chrysanthemum coccineum-Papatya 

 Tek ve iki yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ocak ayından Mart ayına kadar yapılır, 

 Gelişimi süresince 10-15ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Haziran-Temmuz-Ağustos), 

 Yükseklik 30-50 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;kırmızı,beyaz,sarı,pembevbdir. 

 Güneşli veya yarı gölge  alanları sever. 
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Zinnia elegans-Zinya 

 Tek yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Mayıs ayında yapılır, 

 Gelişimi süresince 12-16ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül), 

 Yükseklik 30-50 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;kırmızı,mor,beyaz,sarı,yalıtkan ve katmerlidir. 

 Bol güneşli alanları sever. 
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2. Ankara İklimine Uygun Soğanlı Çiçekler 

Hyacinthus orientalis-Sümbül 

 Soğanlı bir bitkidir, 

 Soğan ekimi Eylül-Ekim aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 0-10ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Şubat-Mart-Nisan), 

 Yükseklik 15-30 cm dir, 

 Çiçekleri açık veya koyu mavimsi renklerdedir. 

 Soğanlar çiçeklenme dönemi sonunda sökülür, temizlenir, kardeşler ayrılır ve 

sonbaharda yerlerine dikilir. 
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Muscari armeniacum-Üzüm sümbülü 

 Soğanlı bir bitkidir, 

 Soğan ekimi Eylül-Ekim aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 0-10ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı; (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs), 

 Yükseklik 10-25 cm dir, 

 Çiçekleri açık veya koyu mavimsi renklerdedir. 

 Soğanlar çiçeklenme dönemi sonunda sökülür, temizlenir, kardeşler ayrılır ve 

sonbaharda yerlerine dikilir. 
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Narcissus tazetta-Nergis 

 Soğanlı bir bitkidir, 

 Soğan ekimi Eylül-Ekim aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 0-10ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Ocak-Şubat-Mart-Nisan/Kasım-Aralık), 

 Yükseklik 20-80 cm dir, 

 Çiçekleri sarı,beyaz ve portakal renklerindedir. 

 Soğanlar çiçeklenme dönemi sonunda sökülür, temizlenir, kardeşler ayrılır ve 

sonbaharda yerlerine dikilir. 
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Tulipa sp.-Lale 

 Soğanlı bir bitkidir, 

 Soğan ekimi Ekim-Kasım aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince -10-5ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Ocak-Şubat-Mart-Nisan), 

 Yükseklik 20-80 cm dir, 

 Çiçekleri çok renklidir.. 

 Soğanlar çiçeklenme dönemi sonunda sökülür, temizlenir, kardeşler ayrılır ve 

sonbaharda yerlerine dikilir. 
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Iris germenica-Zambak 

 Soğanlı bir bitkidir, 

 Soğan ekimi Ekim-Kasım aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince -10-5ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Mart-Nisan-Mayıs-Haziran), 

 Yükseklik 60-90cm dir, 

 Çiçekleri çokrenklidir,en çok rastlananı mor renktir. 

 Soğanlar çiçeklenme dönemi sonunda sökülür, temizlenir, kardeşler ayrılır ve 

sonbaharda yerlerine dikilir. 
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3. Ankara İklimine Uygun Çok Yıllık Mevsimlik Çiçekler 

Cerastium tomentosum-Fare kulağı 

 Çok yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi erken ilkbaharda yapılır, 

 Kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır,Yayılıcı bir bitkidir, 

 Yazın çiçeklenir(Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz), 

 Yükseklik 20-30 cm dir, 

 Çiçek renkleri ; beyazdır. 

 Besin maddesince fakir ve nemli toprakları tercih ederler. 
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Impatiens walleriana-Cam güzeli 

 Çok yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Ocak ve Mart aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 15-18ºC sıcaklık uygundur. 

 Yazın çiçeklenir(Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim -Kasım), 

 Yükseklik 15-30 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;beyaz, pembe, kırmızı, mor, sarı. eflatun veya bunların lekeli ve çizgili 

formlarıdır. 

 Fazla ışık istemezler, aydınlık, yarı gölge olan yerlerde bulundurulmalıdırlar. 
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Primula vulgaris-Çuha çiçeği 

 Çok yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Mart.Nisan ve Mayıs aylarında yapılır, 

 Gelişimi süresince 10-18ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı;(Mart-Nisan-Mayıs-Haziran), 

 Yükseklik 10-20 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;pembe,sarı,kırmızı vb.dir. 

 Bol, sık ve düzenli  sulanmalıdır. 
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Salvia splendens-Ateş çiçeği 

 Çok yıllık bir bitkidir, 

 Tohum ekimi Şubat ayında yapılır, 

 Gelişimi süresince 18-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Mayıs-Ağustos), 

 Yükseklik 20-80 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;kırmızı dır. 

 Güneşli havalarda sulama ihmal edilmemelidir. 
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Hydrange amacrophylla-Ortanca 

 Çok yıllık bir bitkidir, 

 Gövde çelikleri yaz-sonbahar aylarında kesilerek seralarda köklendirilir, 

 Gelişimi süresince 18-20ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Haziran), 

 Yükseklik 50-80 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;beyaz,mavi,pembedir. 

 Düzenli sulama yapılmalıdır. 
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Dahlia variabilis-Yıldız çiçeği 

 Çok yıllık ,yumrulubir bitkidir, 

 Her yıl yumrularını koruyarak yeniden dikmek gerekir,Tohumlarda Şubat-Mart 

aylarında ekilir. 

 Gelişimi süresince 18-26ºC sıcaklık uygundur. 

 Çiçeklenme zamanı ;(Mayıs-Temmuz), 

 Yükseklik 10-15 cm dir, 

 Çiçek renkleri ;pembe,sarıvbdir. 

 Fazla asitli topraklardan hoşlanmaz. Yumruların kışın dondan korunması gerekir. 
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