


SALON  BİTKİLERİ

Salon bitkisi terimi iç mekanda, kaplar 
içinde kullanılan çeşitli bitkileri ifade etmek-
tedir. Bir bitkiyi İç Mekan Bitkisi veya Dış Me-
kan Bitkisi olarak tanımlamak aslında doğru 
değildir. Çünkü yetişme koşullarına göre bit-
kiler iç ya da dış mekanda kullanılabilir.

Ficus benjamina                                 

Monstera deliciosa (Deve Tabanı)Monstera deliciosa (Deve Tabanı)

Ficus benjamina                                 Ficus benjamina          

1. TANIMI VE İŞLEVLERİ
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SALON BİTKİLERİNİN İŞLEVLERİ
Salon bitkileri, yapay olarak oluşturulmuş mekanlarda doğal elemanlardan izler taşır.

Dekorasyonun tamamlayıcı unsurları olarak görev yapar. Modern teknolojinin yarattığı yapaylık 
arasında, yaşayan ve doğadan yansımayı taşıyan bitkiler, iç mekan organizasyonunda önemli 
yer tutar.

Mekanın işlevine bağlı olarak, mekanda istenmeyen objelerin gizlenmesi, keskin hatların 
yumuşatılması gibi özellikleri nedeniyle bitkiler, iç mekan düzenlenmesinde kullanılmaktadır.
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Alışveriş merkezleri, oteller ve tatil köylerinde sıkça rastlanan iç mekan bitkileri, ofisler, 
bankalar ve diğer ticari binalarda çalışma ortamını çekici hale getirmek ve üretkenliği artırmak 
için de kullanılan canlı bir materyal haline gelmiştir (Davison 2017).

Konutlarda, insanın en temel yaşam alanında kullanılan iç mekan bitkileri ortama daha 
estetik, sıcak ve karakterli bir görünüm kazandırır (Davison 2017).
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• RENK    • TEKSTÜR-DOKU

• FORM-BİÇİM   • NORM-ÖLÇÜ

• KOKU

SALON BİTKİLERİNDE RENK

Bitkilerin en etkili özelliklerinden biri renktir. Bitkilerin çiçek rengi yanında yaprak, meyve, 
kabuk gibi kısımlarının rengi de oldukça etkili olabilmektedir.

2. GENEL ÖZELLİKLERİ VE TASARIM İLKELERİ

Schefflera arboricola (Şeflara)

Calceolaria (Çanta Çiçeği)

Areca lutescens
(Salon Palmiyesi)

Hypoestes phyllostachya
(Hostes Çiçeği)          

Vriesea splendens (Alev Kılıcı)

Cornus mas (Kızılcık) 
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Yatay boyutları fazla olanlar zeminde, vertikal boyları fazla olanlar vurgu yapmak amacıyla, 
yuvarlak formda olanlar ise kitle oluşturacak şekilde kullanılabilirler. Ayrıca bitki budamayla 
uygun bir tür ise, budama ile istenilen form verilebilmektedir.

SALON BİTKİLERİNDE FORM-BİÇİM

Bitkilerin horizontal (yatay) ve vertikal (dikey) ölçüleri arasındaki oran onların formunu 
oluşturur. 

Bitkilerin formları;

• simetrik-asimetrik (sert-yumuşak),

• horizontal-vertikal (dik-sürüngen),

Helxine soleirolii (Arap Saçı)

Ficus benjamina Guzmanya

Araucaria heterophylla
(Salon Çamı)          

Buxus sempervirens (Şimşir) 
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Genel olarak bir bitkinin doğal formu 2 şekilde oluşur;  

• Bitkinin sahip olduğu kalıtsal özelliklerin ortaya koyduğu orjinal formu, 

• Modifikasyonlar veya çevre şartlarının etkisiyle meydana gelen form bitkilerin doğal for-
mu, onların doğa koşulları altında büyümeleri sonucu ortaya çıkan görüntüleridir ( Yazgan vd. 
2013).

Bitkilerde yapılan bir düzenlemede düşünülen forma uygun bitki türü seçimi için üç pren-
sip göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar ;

• Düzenlemede estetik ve işlevsel yönden uygun formun düşünülmesi, 
• İstenen forma uygun olarak gelişen bitki türünün seçimi, 
• Bitkinin bu formda gelişmesini sürdürmesi için uygun ekolojik şartların sağlanmasıdır
   (Yazgan vd. 2013).

Sansevieria trifasciata  (Paşa Kılıcı)              

Zamia

Telgraf Çiçeği                                     

Dracena

Alev Kılıcı

Dracena
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SALON BİTKİLERİNDE NORM-ÖLÇÜ

Ölçü kavramı büyük, orta ve küçük gibi sıfatlarla belirtilir. Bir bitkinin vertikal veya horizontal 
yönde kazandığı hacim onun ölçüsünü oluşturur.

SALON BİTKİLERİNDE TEKSTÜR-DOKU

Bir bitkinin dokusu, yapraklarının biçimi, ölçüsü, rengi, yaprak yüzeylerinin yapısı ile 
dallanmalarına ait özelliklerinin tümünü ifade eder.

Pempeli Güzel                                    

Peperomya

Gelin Dili Kaktüsü                          

Yalancı Süs Biberi

Karpuz Peperomya

Patos Sarmaşığı
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SALON BİTKİLERİNDE KOKU  

Bitkilerin yaprak ya da çiçeklerinin kokusu, kullanımını etkileyen özelliklerinden biridir. Güzel 
kokulu bitkilerin istenen ortamları yaratmadaki katkısı yanında hoş olmayan kokuların itici 
geleceğini değerlendirmek gereklidir. 

İÇ MEKANDA BİTKİSEL TASARIM İLKELERİ 

• Vurgu yaratmak için  ya da hareketlilik kazandırmak için tasarımda zıtlık ilkesi uygulanmalıdır. 

Siklamen Begonya
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• Bitkisel tasarımda, bitki türlerine göre doğru konumun, doğru arka zeminin sağlanması ve 
mekanın ışık durumuna uygun bitki yerleştirilmesi gerekir. Yani renkli desenli bir duvarın önüne 
alacalı, renk renk bir bitkilendirilme yapılması mekanda karmaşa yaratabilir. 

• Kullanılan bitkisel malzemenin rengi ile iç mekanda yer alan diğer objelerin renkleri arasında 
uyum olmalıdır. Renkler rastgele bir arada kullanılmamalıdır. 
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• Bitkilerin kompozisyonunda süreklilik, doku özelliğinden yararlanılarak yapılabilir. Bu amaç 
ile kalın dokuludan ince dokulu bitkilere doğru geçiş yapılabilir ya da tam tersi bir düzen izlenebilir. 

3. SALON BİTKİLERİNİN GENEL İSTEKLERİ

SALON BİTKİLERİNİN SICAKLIK İSTEKLERİ

Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile bulundukları ortamın 
sıcaklığı arasında sıkı ilişkisi vardır. Genel olarak 0-45 ºC arasında 
bitkiler, gelişme ve büyüme gösterirler. Ancak büyüme sıcaklığı, 
doğal yayılış alanlarına uygun olarak, her iç mekan bitkisi için farklı 
olabilmektedir. 

Genellikle iç mekan bitkileri 0 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
yetişebilse de tropikal kökenli bitkilerin çoğu 10 °C’nin altındaki 
sıcaklıklardan zarar görür. Yüksek sıcaklık derecelerine dayanıklılıkları da bitki çeşidi, hava orantılı 
nemi ve sulama suyunun miktarına göre değişmektedir. 
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SALON BİTKİLERİNİN IŞIK İSTEKLERİ

İç mekan bitkileri doğadaki diğer bitkiler gibi fotosentez yapabilmeleri, büyüme ve gelişmeleri 
için ışığa gereksinim duyarlar. Kökeni tropikal ormanlara dayanan ve yetersiz ışık koşullarına 
uyum gösteren türler dışında, iç mekan bitkilerinin çoğu en iyi şekilde ışıklandırılmış ortamlarda 
iyi gelişim gösterirler. 

İç mekan bitkileri ışığa olan gereksinimleri açısından; 

1- Güneşli, 

2- Aydınlık, 

3- Yarı gölge, 

4- Gölge yerlerde yetiştirilen bitkiler olmak üzere başlıca 4 grupta toplanır.

SALON BİTKİLERİNİN NEM VE SU İSTEKLERİ

Nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli ışıktan kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltarak bitkide dengeli 
bir gelişme sağlar. Bu nedenle iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde orantılı (nispi) nemin önemi 
büyüktür. Tropikal kökenli bitkilerin nem ihtiyacı % 80’in üzerinde, diğer birçok bitkinin ise %60-
70 civarındadır.

Japon Sikası Difenbahya
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SALON BİTKİLERİNDE SAKSI HARCI

Bitkilerin içinde bulundukları yetiştirme ortamı özellikleri kullanılan malzemeye göre 
değişkenlik göstermektedir. Bitki isteğine göre harç hazırlanarak yetiştiricilik yapılması önemlidir. 
Farklı materyallerin bitki ihtiyacına göre belirli oranlarda karıştırılması gerekmektedir.

Harç hazırlamada kullanılan başlıca materyaller şunlardır: 

• Toprak: Yetiştiricilikte kullanılacak toprakta kum, silt ve kil parçacıklarının uygun oranlarda 
karışmış halde bulunmaları gereklidir. 

• Torf (Turba): Bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen 
parçalanmasıyla oluşmuş organik maddelerdir.

• Yaprak çürüntüsü: Yaprakların parçalanma ve çürümesi sonucu oluşmuş materyaldir. 

• Ahır gübresi: Sığır, at, koyun, keçi gibi hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile yataklık olarak 
kullanılan sap, saman gibi materyallerin fermantasyonuyla oluşmuş gübrelere denir. 

• Kum ve çakıl: Hazırlanacak harcın hacim ağırlığını ve su tutma kapasitesi gibi fiziksel 
özelliklerini değiştirmek amacıyla turbaya karıştırılmış maddelerdir. 

• Perlit: Volkanik kökenli bir maddedir.

GÜBRELEME

Vejetatif gelişimin başlangıcında 

(genellikle ilkbaharda) veya genç bitkilerde 

azot(N)’ça zengin bir gübreleme programı 

uygundur. Böylece bitkinin yaprak ve sürgün 

oluşumu hızlandırılmış olur. Tomurcuklanma 

ve çiçek açma döneminde ise, çiçeklenmeyi 

özendirmek ve çiçek kalitesini artırmak için 

fosfor (P) ve potasyum (K) ağırlıklı gübrelerin 

kullanılması uygundur.

SULAMA

Sulama saksı bitkileri için önemlidir. Her bitki su ihtiyacına göre düzenli sulanmalıdır. Ancak 
aşırı sulama topraktaki besin maddelerinin akıp gitmesine sebep olur. Su verildiği zaman alttaki 
drenaj deliğinden hafifçe sızması yeterlidir.

SALON BİTKİLERİNDE BAKIM
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• Bitkiler saksının ya dibinden ya da üzerinden sulanabilir. Üstten sulama yaptığımızda saksının 
drenaj deliğinden su çıkana kadar sulama yapılmalı, su tabağa çıkmalı ve su ortamdan atılmalıdır.

• Dipten sulama yöntemi ise tüm toprak kitlesinin nemlenmesini sağlar. Kasımpatı, 
menekşelerde daha çok bu yöntem uygulanır. Saksı, içi su dolu bir kap içine yerleştirilir. (Saksı 
içindeki toprak tamamıyla su altında kalacak şekilde suya batırılmalıdır) Su yüzeyinde hava 
kabarcıklarının çıkışı bitinceye kadar bitki kap içinde tutulmalıdır. Daha sonra saksı kaldırılıp fazla 
suyun akması sağlanır. İç veya dış mekânda yaz aylarında sulama bitkinin faaliyette olduğu sabah 
erken saatlerde veya akşam yapılmalıdır.
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DRENAJ

Saksılı bitkilerin yetiştirilmesinde önemli diğer bir konu da drenajdır. Drenaj; toprak altında 
bulunan suyun birikmemesi için yapılan önlemlerdir. Saksılı bitkilerde drenajı, saksıya bitkiyi 
dikmeden önce deliklerin olduğu yerlere çakıl veya köpük parçaları koyarak sağlayabiliriz. Drenaj, 
bitki kökünün çürümemesi için önemlidir, ancak fazla drenaj da bitkinin kurumasına neden olacağı 
için dikkat edilmelidir. 
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Saksı değiştirme sırasında yapılacak
işlemler söyle sıralanabilir; 
• Saksı değiştirilecek bitki önce sulanır. 
• Bitki ters çevrilir, sol elin iki parmağı 

arasında tutularak hafifçe bir yere saksının 
kenarı vurulur, sağ elle saksı çıkarılır. 

• Toprağın dağılmamasına dikkat edilir. 
• Dışarı çıkan, fazla uzun kökler kesilir, 

temizlenir. 
• Bir numara büyük saksının dibindeki 

deliğe kırık kiremit ya da saksı parçası, üzerine 
ince bir tabaka kum ya da ince çakıl konur. 

• Yeni hazırlanan saksı toprağı ile saksının alt kısmı doldurulur. 
• Eldeki bitki içine yerleştirilir, üzerine toprak ilave edilir, sıkıştırılır. 
• Saksı üst kenarından bir parmak sulama payı olarak boşluk bırakılması gerekir. 
• Su verilir. 
• Bitki önce gölge bir yerde bekletilir, bir süre sonra yerine konur.

SICAKLIK

İç mekanda bitki yerleştirirken bitkilerin 
kışın radyatörden en az 1 m. uzaklıkta olan bir 
yerde olması ve çoğu bitkinin gün içerisinde de 
rüzgâr akımının olmadığı durağan bir ortamda 
bulunması gerekmektedir.

Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda da 
yapraklara su püskürtülerek nem sağlanabilir. 
Düşük sıcaklıklara maruz kalan bitkilerde 
yapraklarda önce beyaz lekeler, sonra 
yanmalar, kahverengileşmeler görülür. Sıcak 
seven etli yapraklı bitkiler düşük sıcaklığa 
girdiğinde kök boğazı çürüklüğü görülür. 
Yüksek sıcaklıkta ise yapraklarda baygınlık, 
sararma ve pörsüme görülür.

SAKSI DEĞİŞTİRME

Bitki kökleri saksı içinde çok fazla gelişip 
uzamış ve bir kök balyası oluşturmuş durumda 
ise bitkinin gelişiminin yavaşladığı, ayrıca 
daha sık sulanmaya ihtiyaç duyduğu görülür. 
Bu durum, saksı değişim zamanının geldiğini 
göstermektedir. En iyi saksı değiştirme zamanı 
ilkbaharda yeni gelişmenin başlangıcındadır.
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BUDAMA

Gövdeleri odunsu yapıda olan ve boylanma 
oranı fazla olan bitkilerde bodurlaşma ve alt 
kısımlarından başlayarak dallanmalarını, yeni 
kompakt bir görünüm almalarını sağlamak 
için bitkilerde budama yapılabilir. Ağaç gibi 
görünen bitkiler zaman zaman budanmalıdır. 
Kısmen pencere kenarları gibi sınırlı alanlara 
sığdırabilmek, kısmen de daha iyi çiçek 
ve yaprak gelişimi sağlamak için budama 
yapılabilir. Budama, saksı değişimi ile birlikte 
yapılabilirse de en iyi zaman ilkbaharda yeni 
gelişme başlamadan öncedir. 

TEMİZLEME

Gövdeleri odunsu yapıda olan ve boylanma 
oranı fazla olan bitkilerde bodurlaşma ve alt 
kısımlarından başlayarak dallanmalarını, yeni 
kompakt bir görünüm almalarını sağlamak 
için bitkilerde budama yapılabilir. Ağaç gibi 
görünen bitkiler zaman zaman budanmalıdır. 
Kısmen pencere kenarları gibi sınırlı alanlara 
sığdırabilmek, kısmen de daha iyi çiçek 
ve yaprak gelişimi sağlamak için budama 
yapılabilir. Budama, saksı değişimi ile birlikte 
yapılabilirse de en iyi zaman ilkbaharda yeni 
gelişme başlamadan öncedir. 

• Üst yaprağın sağlam ancak sarı olması; 
Kalsiyum ya da aşırı sulamadan olabilir. 

4. İÇ MEKAN BİTKİLERİNDE BAKIM HATALARI VE ÖNERİLER
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• Yapraklarda leke ve delikler; Lekeler kah-
verengi ise nedeni yetersiz sulamadır. Lekeler 
beyaz ise soğuk su ile sulama, aşırı güneş, bö-
cek ve hatalı sulamadır. 

• Yaprakların kıvrılıp dökülmesi; Saksı de-
ğiştirilme sonrası normaldir bununla beraber 
yerini değiştirdiğimizde de bitkide görülür. Su-
lama hatası da olabilir.

• Çiçek tomurcuklarının düşmesi; Kuru 
hava, yetersiz sulama, çok az ışık, böcek, saksı 
yada yer değiştirilmesi nedenidir. 
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• Alacalı yaprağın tek renk olması ; Nedeni 
bitkinin yeterli ışık almaması. 

• Toprak saksıda yeşil lekeler; Aşırı sulama 
ya da drenaj sorununu gösterir. 

• Çiçeklenmeme; Işık yetersizliği var de-
mektir. Aşırı gübreleme, kuru hava, böcek ve 
saksı değiştirme neden olabilir. 

• Yapraklarda reçine oluşması; Bitkide bor 
eksikliğini ifade eder. Borik asit verilmelidir 
bitkiye. 

• Çiçeklerin çabuk solması ve dayanıksız 
olması; Az sulama, kuru hava, çok az ışık ve 
çok fazla sıcaklık gibi nedenlerden kaynakla-
nır. 

• Bitki toprağında oluşan beyaz tortuların 
nedeni sulama suyundaki kirecin fazla olması-
dır, bitki daha yumuşak bir suyla sulanırsa tor-
tuların kaybolduğunu göreceksiniz.

• Bitki toprağında oluşan solucanlar için; 
sigara külü ve sarımsak kullanırsanız solucan-
ların yok olduğunu göreceksiniz. 
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• Böceklenmeyi önlemek için eskiden in-
sanlar, aspirinli su karışımını çiçek diplerine 
dökerlerdi. Siz de aspirinli suyu, çiçeğinizin 
toprağına dökmeyi deneyebilirsiniz. Bir diğer 
yöntem ise arap sabunu suda eritip fıs fıs yar-
dımıyla bitkiye sıkmaktır.

• Gülleriniz boyunlarını bükerse ilk önce 
sıcak suya sonra soğuk suya batırın.

• 24 gr sabun, 1 lt su ve 10 cc metil al-
kolü sıvı kıvamında karıştırın. Bu karışım evde 
kolayca hazırlanan etkili bir ilaçtır. Bitkilerin 
öz sularını emerek yaprak kıvrılması ve şekil 
bozukluğuna yol açan yaprak bitlerine karşı 
kullanılabilir. Evdeki çiçeklerinize de bahçeniz-
dekilere de uygulayabilirsiniz.
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• Çiçeklerinizin gelişimi için; haşladığınız yumurtanın suyunu saksıya dökün.

• Ektiğiniz çiçek soğanlarının bir türlü çiçek açmamasından yakınıyorsanız, soğanları zararlı 
böceklerden korumak için toprağa ekmeden önce etraflarını unla kaplayın.

• Evde kimyasal kullanmadan çiçek coşturan gübre yapmak isteyenler için kolay çiçek coştu-
ran tarifi şu şekilde; Bir yemek kaşığı kuru fasulyeyi küçük parçalar halinde doğrayın ardından 1 
adet muz kabuğu ve bir adet hamsiyi de küçük parçalar halinde doğrayarak 3 malzemeyi karıştı-
rın. Ardından bu malzemeleri kaynamış suya atın ve oda sıcaklığında 1 gün bekletin. 

Bitkiniz gerekli azotu fasulye sayesinde, potasyum ihtiyacını muz kabuğu sayesinde, fosfor ih-
tiyacını da hamsi sayesinde karşılayacak bu organik ilacı sulamadan önce bitkinize verebilirsiniz.

Genel olarak iki çoğaltma tekniği vardır. 

1- Generatif Üretim (Eşeyli Üretim) (To-
hum ile üretim, Sporla üretim)

2- Vegetatif Üretim (Eşeysiz Üretim) (Çelik 
ile üretim, Aşı ile üretim, Daldırma yöntemi ile 
üretim, Ayırma yöntemiyle üretim)

5.SALON BİTKLERİNİN ÜRETİM TEKNİKLERİ
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GENERATİF ÜRETİM (EŞEYLİ ÜRETİM)

A) TOHUM İLE ÜRETİM 

Bu üretim şeklinde esas dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu tohum oluşması ve 
bununla yeni bir bireyin ortaya çıkması olduğu için bu üretim tekniğinde üretim aracı “tohum”dur.

İç mekan bitkilerinin yetiştirilmesinde en çok kullanılan yöntem, tohum ile üretimdir. Çiçek 
açan süs bitkilerinin tümü tohum ile üretilmektedir. Bu üretim için üstün nitelikli tohumlar 
kullanılmalıdır. Üstün nitelikli tohumların başlıca özellikleri; çimlendiği zaman ait olduğu tür ve 
çeşidi vermeli, başka ürün ve yabancı ot tohumlarıyla karışık olmamalıdır.

Begonya, siklamen, guzmania, pelargonyum, çuha çiçeği vb. çiçekli bitkiler tohumla üretilir. 

B) SPOR İLE ÜRETİM: 

Eğrelti olarak bilinen çiçeksiz bitkiler spor ile üretilir. Spor tek hücreden oluşmuştur ve nemli 
ortamlarda yaşar. Çoğunlukla çizgi veya noktalar halinde yaprakların alt yüzeyinde üretilir. Bazen 
de yaprak kenarları boyunca oluşurlar. Sporlar olgunlaşınca kese çatlar ve sporlar dağılır. Uygun 
ortam bulunca çimlenerek büyür ve yeni bir bitki meydana gelir. Asplenium,  Adiantum, Aşk 
merdiveni, Geyik boynuzu eğreltisi vb. bitkiler sporla üretilir.

Eğrelti Otu
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VEGETATİF ÜRETİM (EŞEYLİ ÜRETİM)

A) ÇELİK İLE ÜRETİM: 

Bir bitkinin gövde, yaprak veya kökler gibi organlarının ana bitkiden kesilerek uygun koşullar 
altında köklendirilmesine çelikle üretim adı verilir. Gövde ve yaprak çeliklerinde kök oluşumunu 
sağlayıcı önlemler alınır. Bu yöntem, ucuz,basit ve oldukça çabuk olması yönünden tercih edilir. 
Begonvil, Gardenia, Kauçuk, Cordyline vb. bitkiler çelikle üretilir.

Çelikle Çoğaltma Yöntemleri 

• Gövde veya dal çeliği 

• Yaprak çeliği  

• Yaprak göz çeliği 

• Kök çeliği

B) AŞI İLE ÜRETİM: 

Aşı iki bitki parçasını birleştirip tek bir bitkiymiş gibi büyümesini ve gelişmesini sağlamaktır. 
Üzerine aşı yapılan ve koku oluşturan kısıma “anaç” adı verilir. Bitkinin gövde ve dallarını oluşturan 
kısmına “kalem” adı verilir. Anaç üzerine takılacak parça niteliğine göre aşılar “göz” ve “kalem” 
aşıları olmak üzere iki gruba ayrılır. Drecena, Difenbahya, Kauçuk, Kaktüs çeşitleri vb. bitkiler aşı 
ile üretilir.

C) DALDIRMA İLE ÜRETİM: 

Ana bitkiye bağlı bir şekilde gövdenin yada sürgünün köklendirilmeye alınmasına daldırma 
ile üretim adı verilir. Köklenen gövde kendi kökleri üzerinde büyüyen yeni bir bitki elde etmek 
amacıyla ana bitkiden ayrılır. Kullanılacak bitkilerin dallarının kıvrılabilecek ve esnek nitelikte 
olması gereklidir. İyi nem, iyi havalanma ve uygun sıcaklıkla yapılan üretimde, üretilen bitkiden 
çelikle üretimden daha hızlı bir üretim sağlanabilmektedir. Deve tabanı, Kamelya, Kauçuk, Orman 
gülü, Pilea vb. bitkiler daldırma yöntemi ile üretilir.
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D) AYIRMA İLE ÜRETİM: 

Yumrular, yumru kökler, soğanlar ve yalancı soğanlar gibi gövde ve kök yapısına sahip bitkiler 
ayırma ve bölme yöntemiyle üretim yapılmaktadır. Soğanlar ve soğanımsı gövdeler gibi doğal 
olarak ayrılabilen kısımlardan yararlanılarak yapılan çoğaltma işlemine “ayırma” adı verilir. 
Bitkilerin gövde ve kök yumrularının kesilerek parçalara ayrılmasıyla yapılan çoğaltmaya “bölme” 
adı verilir. Paşa kılıcı, Dua çiçeği, Fil kulağı, Begonya vb. bitkiler ayırma yöntemi ile üretilir.

• ÇİÇEKLERİ İLE ETKİLİ BİTKİLER 

• YAPRAKLARI İLE ETKİLİ BİTKİLER 

• KOKULARI İLE ETKİLİ BİTKİLER 

• SARKICI FORMDAKİ BİTKİLER

Difenbahya

Aşk Merdiveni

6. SALON BİTKİLERİ ÖRNEKLERİ
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A) ÇİÇEKLERİYLE ETKİLİ SALON BİTKİLERİ

Begonia tuberhybrida (Yumrulu begonya)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Phalaenopsis sp. (Orkide)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.
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Anthurium andreanum (Flamingo Çiçeği)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Spathiphyllum wallisii (Beyaz Yelken Çiçeği)

Işık istekleri: Yazın yarı gölge kışın aydınlık ortamdan hoşlanırlar. 

Nem istekleri: Yaprakları nemli tutulmalıdır.
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Pelargonium zonale (Sardunya)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığından hoşlanırlar. 

Nem istekleri: Yapraklar çok fazla nemli tutulmamalıdır.

Aglaonema hybrida (Aglaonema)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.

B) YAPRAKLARI İLE ETKİLİ SALON BİTKİLERİ
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Codiaeum variegatum (Kroton) 
Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Begonia rex (Yaprak Begonya)  
Işık istekleri: Direkt güneş ışığından korunmalı ve aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.
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Calathea makoyana (Dua çiçeği) (Kalatya)  

Işık istekleri: Yazın yarı gölge ve kışın aydınlık ortamlarda yetiştirilmeli. 

Nem istekleri: Nemli ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Gardenia jasminoides (Gardenya) 

Işık istekleri: Aydınlık ortama ihtiyaç duyarlar. 

Nem istekleri: Neme çok fazla ihtiyaç duymazlar.

C) YAPRAKLARI İLE ETKİLİ SALON BİTKİLERİ
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Hoya carnosa (Mum çiçeği)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığına ihtiyaç duyarlar ve aydınlık ortamdan hoşlanırlar. 

Nem istekleri: Yapraklarına su püskürtülmelidir.

Nephrolepsis exaltata (Aşk Merdiveni)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığını sevmezler yarı gölge ve aydınlık ortamdan hoşlanırlar. 

Nem istekleri: Neme ihtiyaç duyarlar.

D) SARKICI FORMDAKİ BİTKİLER
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Scindapsus aureus

(Patos sarmaşığı)

Işık istekleri: Direkt güneş ışığını 
sevmezler ama aydınlık ortamlardan 
hoşlanırlar. 

Nem istekleri: Yaprakları nemli 
tutulmalıdır. 
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Acacia Hippeastrum   

Camellia

Ananas               

Zantedeschia   Aechmea spp                                                                                

Aechmea Aechmea

7. IŞIK GEREKSİNİMLERİNE GÖRE BİTKİLER

1. BOL GÜNEŞLİ YERLERİ SEVENLER

Coleus               

Cyperus   Aloe                     Nerium             
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Pelargonium             

Cactaceae spp Cactaceae spp Opuntia

Sedum spp Sedum spp

Caladium spp Caladium spp

Poinsettia             Kalanchoe                                          

Campanula

2. AYDINLIK YERLERİ SEVENLER   
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Dieffenbachia spp Dieffenbachia spp

Kalanchoe

Dracaena spp              Dracaena spp              Dracaena spp              

Cyclamen

Bromeliadlar             

Hydrangea spp

Hydrangea spp Impatiens

Anthurium             
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Begonia spp

Rhododendron spp Rhododendron spp

Cycas

Primula spp Primula spp

Primula spp Hedera

Zebrina

Sinningia

Stephanotis

Peperomia spp
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Tradescantia             

Asparagus             

Asparagus             

Platycerium

Spathiphyllum

Saxifraga             

Rhaphidophora             

Peperomia spp Peperomia spp

3. GÖLGE YERLERİ SEVENLER
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Aglaonema

Schefflera

Araucaria

Monstera

Pilea             

Guzmania              Guzmania              

Dizygotheca               

Fittonia

Philodendron             

Chlorophytum             

Eğreltiler

4. YARIGÖLGE YERLERİ SEVENLER
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Ficus

Aspidistra

Caladium             

Dieffenbachia             
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