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Bahçe Çiçeklerinin Önemi 
 

Bahçe Bitkileri 

       Bahçe Çiçekleri Üretim Şekilleri 

Bahçe Çiçekleri Bakımı 

          Çiçeklik Alanların Düzenlenmesinde 
Dikkat Edilecek Hususlar 

Bahçe Bitkileri Türleri 
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• Çiçekler her zaman park ve bahçelerin en göz alıcı ve 
renkli yapı öğelerini oluştururlar. 

• Geniş alanların, kısa sürede renkli ve canlı duruma 
getirilmesinin istenildiği  durumlarda, bahçe çiçekleri 
en uygun bitkilerdir. 

• Bunların en önemli özelliklerinden biriside her yıl 
değiştirme olanaklarının olmasıdır.Bu nedenle bahçe 
düzenlemesinde çalışma esnekliği oluşturur. 

• ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında açan örnekleri 
vardır. 

• Bahçe  çiçekleri ev, okul, çocuk bahçeleri ile park, 
meydan ve refüj gibi çeşitli  alanların 
düzenlenmesinde kullanılan süs bitkileridir. 

• Otsu yapıda, kısa yada uzun ömürlü, renk ve 
biçimleri değişik, güzel ve etkilidir. 

• Büyük ağaç ve çalılara yer verilemeyen küçük ev 
bahçeleri için daha da büyük önem taşırlar. 

BAHÇE ÇİÇEKLERİN ÖNEMİ 
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BAHÇE BİTKİLERİ 

Çok Yıllık (Daimi) 
Çiçekler 

Soğanlı Yumrulu ve 
Rizomlu Türler  

Diğer Çok Yıllık 
Türler 

Mevsimlik Çiçekler 

İki Yıllıklar Tek Yıllıklar 

Kışlık 
Çiçekler 

Yazlık 
Çiçekler 
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1. ÇOK YILLIK (DAİMİ) ÇİÇEKLER 

 Dikildikten sonra canlılıklarını 
uzun yıllar muhafaza edebilen 
çiçeklerdir.Bu çiçeklerin kökleri 
kışa dayanıklıdır.     
 

 Kışın bitkilerin toprak üstü 
aksamları ölse bile, kökleri canlı 
kalır, ilkbahar başlangıcında  yeni 
sürgünler verirler. 
 

 Her yıl yeniden ekim ve dikim 
külfeti olmadığından tercih 
edilirler.  

 

Üretimleri;    Kökten ayırma, çelik, soğan ve yumrularla yapılır. Tohumla  
üretimde açılım olduğundan pek tavsiye edilmez. 
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Begonia tuberosa(YUMRULU  BEGONYA) 

Canna indica(KANA) 

Dahlia variabilis(YILDIZ) 

Gladiolus sp.(GLAYÖL) 

Hyacinthus orientalis(SÜMBÜL) 

Lilium candidum(ZAMBAK) 

Narcissus pseudonarcissus(NERGİZ) 

Paeonia officinalis(ŞAKAYIK) 

Tulipa hybrida(LALE) 

 

 

SOĞANLI,YUMRULU VE RİZOMLU  
OLAN TÜRLER 
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 Achillea millefolium(ARAPSAÇI) 
 Alcea rosea(GÜLHATMİ) 
 Chrysanthemum indicum(KASIMPATI) 
 Chrysanthemum maximum(MARGARİT) 
 Delphinum hybrida(HEZERAN) 
 Dianthus corymbosus KARANFİL) 
 Gailardia sp.(GÜNEŞİN KIZI) 
 Hemoracallis hybrida(GÜNGÜZELİ) 
 Kniphofia sp.(FENER ÇİÇEĞİ) 
 Phlox paniculata(ALEV ÇİÇEĞİ) 
 Yucca flamentosa(AVİZE ÇİÇEĞİ) 
 
 

DİĞER  ÇOK  YILLIK  ÇİÇEK  TÜRLER 
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2. MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 
 

 Bir mevsim veya iki mevsim yaşamlarını devam ettiren, sonra kuruyan 
çiçeklerdir.    

 Değişik mevsim ve aylarda  açan çeşitleri vardır. Üretimleri, tohumla yapılır. 

 
İki yıllıklar 
• Bu çiçekler ilk yıl kök ve gövde 
aksamlarını geliştirirler.   
• Kökler toprak altında canlı olarak 
geçirir, ertesi yıl ilkbaharda yeni sürgün 
vererek gelişirler  ve çiçek açıp tohum 
oluşturduktan sonra ömürlerini 
tamamlarlar.  
• Bu çiçeklere örnek olarak; 
Aslanağzı, Menekşe, Nakil, Myosotis. 
 

 

Tek yıllıklar 
• Bu çiçekler  tohum ekimini 
takip eden bir mevsim içinde 
gelişir  açar, tohum oluşturur ve 
ölürler 
•  Sonbahar,ilkbahar,yaz ve kış 
ayların da açan türleri vardır. 
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 Anthirhinum sp.(ASLANAĞZI)  
 Bellis sp.(ÇAYIR GÜZEL)  
 Brassica oleracea(SÜS LAHANASI) 
 Dianthus barbatus(HÜSNÜ YUSUF)  
 Dianthus chinensis(ÇİN KARANFİLİ)  
 Cheirianthus sp.(ŞEBBOY)  
 Myosotis sp.(UNUTMA BENİ)  
 Silen sp. (NAKİL ÇİÇEĞİ)  
 Viola sp.(MENEKŞE)  

KIŞLIK ÇİÇEKLER 
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YAZLIK ÇİÇEKLER 

 Alyssyum sp.(BAL ÇİÇEĞİ) 
 Ageratum sp.(VAPUR DUMANI) 
 Begonia sp.(BEGONYA) 
 Callistephus sp.(ASTER-SARAYPATI) 
 Closia sp.(HOROZ İBİĞİ) 
 Gazania sp.(GAZANYA) 
 Impatiens sp.(CAMGÜZELİ) 
 Portulaca sp.(İPEK ÇİÇEĞİ) 
 Pelargonium sp.(SARDUNYA) 
 Petunia sp.(PETUNYA) 
 Salvia sp.(ATEŞ ÇİÇEĞİ) 
 Tagates sp.(KADİFE) 
 Zinnia sp.(KİRLİ HANIM ÇİÇEĞİ) 
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Kışlık çiçeklerin üretimi 
•  Hazırlanan tohum tavalarına  Ağustos  ayının  ilk  yarısına kadar tohumlar  

ekilir.  
• Üzerine 1 cm yanmış elenmiş çiftlik gübresi atılır ve tavalar dikkatlice 

sulanır.  
• Eylül ayının 2.yada 3. haftasında şaşırtma durumuna gelirler.  
• Bunların bir kısmı tohumluk olarak tavalara aktarılır, bir kısmı da  saksılara 

alınır. 
• Saksılara alınanlar kışı  yastıklarda geçirirler, Mart ve Nisan aylarında park 

ve bahçelere dikilirler. 
  
 
 
 

    Süs Lahanası                                        Hüsnü Yusuf                                                 Menekşe 

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÜRETİM ŞEKİLLERİ 

http://dokydodo.wordpress.com/menekse-nerede-yetisir/
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• Seralarda hazırlanan kasalara tohum ekimi yapılır. 
• Bunun için sera ortamında  Ocak-Nisan ayları arasında çeşitli zaman 

aralıklarıyla ekim yapılır. 
• Üzeri 1 cm olacak şekilde yanmış-elenmiş çiftlik gübresi ile kapatılır, 

sulama yapılır. 
• Bunların bir kısmı tohumluk olarak tavalara aktarılır, bir kısmı da  

saksılara alınır. 
• Bu fideler Nisan-Mayıs aylarında topraklı halde park ve bahçe ve 

refüjlere dikilir. 

Yazlık Çiçeklerin Üretimi 

Kadife                                                                      Begonya                                                        Vapur Dumanı 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hNVgvOhue4l2jM&tbnid=OdKcbt9dviTFxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.resimler.tv/resim1990.htm&ei=QPFTUcnrC_SR7AaQpoGgBw&psig=AFQjCNG6N7UhbDhz6c-203yTKWWqWFLDxQ&ust=1364542144226389
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Tohum ile üretimde taze ve iyi nitelikli tohum kullanılması gerekir. 

İyi nitelikte olan tohumlar: 
 Çimlendiğinde  ait  olduğu  tür  yada  çeşidi  vermeli, 
 Yüksek çimlenme yeteneğinde ve hastalıklardan arınmış olmalı, 
 Başka ürünlere ait tohumlarla,yabancı ot tohumlarıyla yada yabancı 

maddelerle karışık olmamalıdır. 
 

TOHUM ÖZELLİKLERİ 
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• Tohum toplama konusunda dikkat edilecek en önemli husus tohumların 
olgunlaşmış olmasıdır.Buda tohumların içinde yer aldığı kapsüllerin kendine has 
form ve renk alması ile anlaşılır. Genellikle olgunlaşmış kapsüller sarı renk alır.  

• Tohumlar toprağa  dökülmeden toplanmalıdır. 

• Tohumlar toplandıktan sonra azda olsa nem içerdiğinden bir süre kurutulmalıdır. 

• Tohumların kurutma işlemi; havadar, rüzgar  almayan, bir ortamda branda bezi 
veya kuru masalar üzerinde yapılmalıdır. 

Tohum Toplama, Temizleme ve Saklama 

http://www.yerlitohum.com/wp-content/uploads/2012/04/P31400021.jpg
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 Tohumlar iyi muhafaza edilmezlerse çürüme ve küflenme olabilir. 

 Kurutma işleminden sonra tohumlar kapsüllerinden ayrılarak, yabancı 
maddelerden ayıklanmalıdır. 

 Ayıklanan aynı cins tohumlar bir araya toplanıp, bez veya kat torbalarda, 
teneke kutularda yada hava alabilen cam kavanozlarda saklanmalıdır. 

 Bunlar tohum saklama deposundaki raf veya masalara dizilirler, bu 
şekilde muhafaza edilirler. 

 Depolar serin, kuru, havadar ve hafif gölge olmalıdır. 
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Bahçe çiçeklerinin tohumdan üretimleri için çimlendirme 
ortamlarında kullanılan  materyaller şunlardır: 

1. Normal bahçe toprağı, 
2. Torf (göl yataklarından elde edilen materyal) 
3. Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz) 
4. Perlit (Toprakta havalanmayı ve su tutmayı sağlayan 

madde) 
5. Funda toprağı (Orman altı üst toprağı) 
6. Kum veya mil 

 Bu materyaller eşit oranlarda karıştırılarak çimlendirme 
ortam  hazırlanır. 

 Çimlendirme ortamlar  iyi havalanabilir, drene olabilir 
nitelikte  olmalı.  

 Yeterince su tutmalı ve fidelerin çıkış sırasında köklerin 
fazla zarar görmemesi için gevşek yapıda  olmalıdır.  

  Ayrıca yabancı ot tohumları ile hastalık etmenleri ve 
zararlılardan arınmış olmalıdır. 

 

TOPRAK ÖZELLİKLERİ 
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Çimlendirme ortamın içinde tutabilecek, sulama suyunun fazlasını dışarı 
akıtabilecek herhangi bir kap, tohumların çimlendirilmesine uygun 
duruma  getirilebilir. 

Bahçe çiçeklerinin tohumları seralarda yada açıkta hazırlanmış 
yastıklara, kasalara, saksılara yada polietilen torbalara ekilebilir. 

 

Bahçe Çiçeklerinin Üretimi iki şekilde yapılır. 

1. Kasalara tohum ekimi 

2. Tarlaya tohum ekimi 

TOHUM EKİMİ VE ÇİMLENME 
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1. Kasalara Tohum Ekimi: 

 

•  Daha önce hazırladığımız çimlendirme materyali olan karışım 30*50cm 
ebatlarındaki strafor veya tahta kasalara yerleştirilir. 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

• Üzeri bastırılarak düzeltilir, tohum ekimine hazır hale getirilir. 
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• Tohumlar kasanın her tarafına gelecek şekilde serpilir. 
• Eğer  tohumlar çok küçükse bir miktar kumla karıştırılarak ekilir. 
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• Tohumların üzeri yanmış- elenmiş çiftlik gübresi ile ince bir tabaka halinde 
kapatılır. 
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• Toprakla iyice temas etmesi için tahta  tokmakla bastırılır. 
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Tohum Ekiminde Dikkat Edilecekler 

 

• Tohumların irilik ve ufaklığına göre  değişir. Tohumlar sıraya ve    yüzeye 
serpme şeklinde  ekilir. Küçük tohumlar toprak yüzeyine serpme şeklinde, 
iri tohumlar sıra üzerine ekim yapılır.  

• Tohumlar homojen bir şekilde ekilmelidir, sık ekim yapıldığında fideler cılız 
kalır, çok seyrek  ekim yapıldığında ise fidelerin çimlenip toprak yüzeyine 
çıkmaları gecikir.   
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Tohumlar ekildikten sonra mümkün olduğunca en uygun koşullar  
sağlanmalıdır. Tohumlar çimlenme için; Su, Oksijen, Sıcaklık ve ışığa 
gereksinim duyarlar. 
 

SU-OKSJEN:  

• Çimlenme işleminde ilk basamak suyun emilmesidir.  

• Çimlenme için ortamda türlere göre değişen miktarda yeterli suyun olması 
gerekir. Su isteğine bağlı olarak oksijene de gereksinim  vardır.  

• Tohumların çimlenmesi için su ve oksijen birlikte bulunmalıdır.  

• Çok fazla su tutan, oksijensiz ortamlarda çimlenme kısıtlanır, aynı şekilde 
fazla gevşek yapılı ortamlarda yeterli oksijen bulunur fakat çimlenme için 
yeterli suyu tutamazlar. 

• Bahçe çiçeklerinin isteklerine  uygun yeterli miktarda su ve oksijeni birlikte 
sağlayan bir ortam yüksek düzeyde çimlenme sağlar. 
 

ÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN DIŞ KOŞULLAR: 
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SICAKLIK 
• Çimlenme için su ve oksijene ek olarak uygun sıcaklıkta 

gereklidir. 
• Bahçe çiçekleri tohumlarının çimlenmesi için gerekli 

sıcaklık, çeşitli cinslerde  farklı olup genellikle 15-22 C’dir. 
 
IŞIK 
• Işığın tohum çimlenmesi üzerine etkisi türlere ve tür 

içindeki çeşitlere bağlı olarak değişir.  
• Çimlenme döneminde ışık isteyen türler: Vapur  dumanı, 

Cam güzeli, Petunya, Ateş çiçeği. 
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FİDELERİN ŞAŞIRTILMASI ÇİÇEK 
PARTERLERİNE FİDE DİKİM 

• İyi hazırlanmış bir çimlendirme ortamında, sağlam 
tohumlar ekildiğinde, optimum koşullarda tohumlar 
genellikle 7-10 gün içinde çimlenirler. 

• Şaşırtma işlemi ilk 2-4 yaprak ortaya çıkar çıkmaz ve 
fideler  elle tutulabilecek  bir büyüklüğe gelir gelmez 
yapılır. 

• Bahçe çiçekleri fidelerinin optimum koşullarda 
tohum ekiminden  3-5 hafta sonra şaşırtılması 
gerekir. 

• Şaşırtılacak fideler mutlaka seçilmeli, sağlıklı tam 
gelişmiş olanları şaşırtmalıdır. Hastalıklı, sakat ve 
cılız fideler ayıklanmalıdır. 

• Köklerin çimlendirme  ortamından zarar görmeden 
çıkması için yastık veya kasalar şaşırtma yapılmadan 
bir gün  önce iyice sulanmalıdır.  
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• Şaşırtılan fideler, daha geniş aralıklarla başka kasalara  yada çok gözlü şaşırtma 
kaplarına, tek tek saksı, plastik torba vb. kaplara dikilirler. 

• Şaşırtma 8-10cm’lik saksılar en uygundur. 
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• Fideler çimlendirme ortamından çıkarılırken dikkatlice yukarı doğru çekilir, 
şaşırtma kasalarına yada saksılara dikim çubuğu ile açılan çukurlara  dikilir. 
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• Dikimden sonra kök bölgesindeki hava boşluklarını çıkarmak için fidelerin  
çevresindeki toprak kuvvetlice bastırılır ve can suyu verilir. 
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• Fideler tutabilmeleri için şaşırtma yapılan saksılar birkaç gün süreyle gölge ve 
serin bir yerde tutulur ve  sulamalarına özen gösterilir. 
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 Tohum ekilecek alan bel ile alt-üst edilir, iri toprak parçalar kırılarak 
düzeltilir. Tesviye yapılarak toprağın ince ve düzgün hale getirilmesi 
sağlanır. 

 Eğer toprak çok  sık ve killi  yapıda ise bir miktar yanmış elenmiş çiftlik 
gübresi ve perlit karıştırılarak toprağın yapısı havadar hale getirilir. 

 Böylece toprak tohum ekimine hazır hale gelir.  

 

2)Tarlaya Tohum Ekimi 
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• Tohumlar toprağa  eşit miktarda serpilir. 
• Üzeri ince bir tabaka halinde yanmış, elenmiş çiftlik gübresi ile kapatılır.  
• Can suyu verilir. Sulama, az tazyikli, süzgeç takılmış bir hortumla dikkatlice 

yapılır.  
• Tohumların ekim zaman; yetiştirilecek bitkinin türüne bağlı olarak değişir. 

 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

FİDELERİN BÜYÜMESİ İÇİN UYGUN ÇEVRE KOŞULLARI 
 

Işık, Sıcaklık, Su, Gübre Ve Büyümeyi Düzenleyiciler 

 IŞIK:  

• Işığın fide gelişimi üzerine etkisi 2 şekilde olur. Bunların birisi ışık yoğunluğu 
diğeri ise fotoperyot (bir gün içerisinde ışıklanma süresi) etkisidir.  

• Işık  yoğunluğunun düşük olması halinde ince,uzun ve zayıf fideler 
oluşur.Bunların  şaşırtılması çok zordur ve şaşırtmadan sonra kendilerini 
çok yavaş toparlarlar. 

• Erken  ilkbaharda çoğu fideler tam güneş ışığına tolerans gösterebilirler, 
ancak Nisan ayında çoğu bitki için gölgeleme yapmak gerekir. 

• Bazı türlerde gün uzunluğunun çiçeklenme üzerine  önemli etkisi vardır.  
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SICAKLIK: 

• Sıcaklık fidelerin büyümesinde önemli rol oynar, genellikle  yüksek 
sıcaklıklar çimlenmeyi teşvik ettikleri için gereklidir.Bu nedenle tohum 
ekiminden sonra 2 hafta 18-20C dolayında bir sıcaklık önerilir. 

• Çimlenmeden sonra yüksek sıcaklığın sürdürülmesi fidelerin yumuşak,sulu 
gelişmesine yol açar,bu nedenle artmaya uygun, dayanıklı ve pişkin fide 
elde edilebilmesi için sıcaklığın düşürülmesi yarar salar. 

SU: 

• Çimlenme süresince tohum kesinlikle optimum nem düzeyinde 
tutulmalıdır. 

• Fidelerin çıkışından sonra, kökler iyice geliştiğinde çimlendirme ortamının 
yüzeyi zaman zaman kuru kalabilir.Ancak ortam uzun süre kuru 
bırakılmamalıdır.Bu aşamada fideler iyi gözlenmeli, fideler solma noktasına 
gelmemelidir.  

• Fideler, sisleme yöntemiyle veya alttan sulama yöntemiyle sulanmalıdır. 
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BAHÇE ÇİÇEKLERİNİN BAKIMI 

• Çapalama Ve Ot Alma: 

• Yağmur ve sulamalar sonucu çiçek parterlerindeki yabancı otlar çoğalır,  
ayrıca toprakta kaymak tabakası oluşur.          

• Yabancı otların temizlenmesi, kaymak tabakasının kırılması ve fide 
diplerindeki  toprağın kabartılması için çapalama yapılmalıdır. 

• Böylece hem toprağın uzun süre nemli kalması sağlanmış ,hem de yabancı  
otların su ve besin ortaklığının önüne geçilmiş olur. 
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Bahçe çiçeklerinin yetiştiriciliğinde düzenli bir şekilde nem sağlanması 

zorunludur, böylece bol miktarda çiçek alınır. 

• Az miktarda ve sık sık su verme yerine  uzun aralıklarla ve bol su verme en 
uygun sulama tarzıdır. 

• Bol su verme derin ve güçlü  bir kök sisteminin gelişmesine yardımcı olur.Az 
miktarda ve sık sık su verme yüzeysel  kök sistemi sonucunu doğurur, 
hastalık ve yabancı otların gelişmesini teşvik eder. 

• Sulama yapılırken bol su verilmeli, ancak sulamalar arasında toprağın 
hafifçe kurumasına  izin verilmelidir. 

Sulama: 
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FOSFOR(P), bitkide çiçek tomurcuğu oluşumu,çiçeklenme, çiçeklerde 
renk oluşumu, çiçeklenme süresinin uzatılması ve kök gelişimini artırıcı 
etki yapar. 

AZOT(N), bitkinin çeşitli kısımlarının (özellikle sürgün ve yaprak)gelişmesine 
etki eder. 

Gübreleme: 
Bitkiler yaşamlarını sürdürebilmek için bazı bitki besin maddelerini 
almak zorundadırlar.Bu maddelerden birinin bile yetişme ortamlarında 
yokluğunda bitkiler ölürken, eksikliğinde de olağan gelişmelerini 
gösterememektedir. 

POTOSYUM(K), ise bitkilerde dokuların dayanıklılığını, 
çiçeklerde rengin koyuluğunu ve kokusunu, ayrıca 
bitkinin hastalıklara ve kurağa karşı  dayanıklılığını  
artırır. 
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• Uygulamadan bir gün önce toprak 
nemlendirilir, gübrelemeden sonra  sulama 
yapılır. 

• Gübrelerin bitki üzerinde, yapraklarda 
kalmamasına özen gösterilmelidir. 

• Gübreleme yapılırken güneşli olmayan 
havalar seçilmelidir. 

• Suda erimiş halde gübre uygulaması daha 
çok balkon ve teraslarda ya da kasalar 
içerisinde yetiştirilen çiçeklerde söz 
konusudur. 

Bahçe Çiçeklerine Kimyasal Gübre Verilmesi: 
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• Bazı bahçe çiçeklerinde alt kısımlardan 

başlayarak dallanan toplu  görünümlü bitki 
elde etmek veya parterlerdeki bitkilerin çiçekli 
durumda kalma sürelerini  uzatmak için 
fidelerde uçtan kırma yoluyla hafif budama 
yapılır. 

• Bazı bahçe çiçeklerinde ise çiçekler solduktan 
sonra bitkilerin budanması ve hafifçe 
gübrelenmesi ile çiçeklenme dönemi 
uzatılabilir. 

Uç Alma, Solmuş Çiçeklerin Uzaklaştırılması: 
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• Önceden hazırlanmış 10-25cm derinlikteki toprak 
tabakası taş yada çakıllardan temizlenmiş, toprak 
işlemesi ve gübrelemesi yapılmış, hafif nemli olan  
çiçek parterlerine istenilen aralık ve mesafede fide 
dikimi yapılır. 

• Fide dikimi; yağmurlu, rüzgarlı, çok sıcak ve güneşli 
havalarda yapılmamalıdır.  

• İlkbahar  dikimlerinde ilke olarak sabah ve akşam 
üzeri yada bulutlu havalarda yapılması uygun  olur. 

• Dikimden sonra fidelere can suyu verme yukardan 
değil yapraklara su değmeyecek şekilde yandan, 
bitkinin dip kısmına yapılır. 

• Eğer sulama hortumla yapılıyorsa suyun basınçlı 
olmamasına özen gösterilmelidir.Özellikle dikimi 
izleyen sıcak günlerde en az bir hafta süreyle 
sabahleyin mutlaka su verilmelidir. 

Fide Dikimi: 
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 Mümkün olduğunca az çeşit kullanılmalı, fazla renk karışımı 
yapılmamalıdır. 

 Renk kompozisyonuna önem verilmeli ve renkler uyumlu olmalıdır. 
 Büyük ve gösterişli çiçekleri olan türler seyrek dikilmelidir. 
 Kenar (duvar ve bina kenarlar gibi) çiçeklerinde uzun boylular arkaya   

konulmalı, öne doğru kısa boylular dikilmelidir. 
 Çiçek sahaları her mevsim çiçekli olacak şekilde düzenlenmelidir. 

ÇİÇEK ALANLARININ DÜZENLENMESİNDE 
DİKKAT EDİLECEK  HUSUSLAR: 
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 1.ÇOK YILLIK (DAİMİ) ÇİÇEKLER: 
 
   

Begonia tuberosa(Yumrulu begonya) 

 Yumrulu  begonya, son derece 
gösterişli çiçekler açar.  Saksıda 
yetiştirmek daha iyidir.  

 Begonya yumrularıyla üretilir. 
Yumrular, Mart-Nisan’da humuslu 
toprağa dikilir. 

 Yumrular  çok derine dikilmemelidir, 
toprak yumrunun üzerini kapatacak 
şekilde olmalıdır. 

 Dikimden sonra  yumrulara fazla su 
verilmez. 

 Dikilen yumrular  yarı gölge bir alanda 
tutulur. Fideler oluşup, çiçek açtıktan 
sonra suyu çok ister. 

Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu Olan Türler: 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yumrulu+begonya&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ap7g6ObuNxIyiM&tbnid=3ln0my7OchV3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nur-bahce-cicek.blogspot.com/2009/08/yumrulu-begonya.html&ei=WkFlUanOMMbsOpDbgeAM&bvm=bv.44990110,d.ZGU&psig=AFQjCNGuR0EgIcnO_DWtQ6_rp0ju-4Qcfw&ust=1365676756050879
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 Çiçeklenmesi Haziran ayından 
başlayıp Eylül’e kadar devam eder. 
Çiçekler açıp geçtikten  sonra 
yavaş yavaş suyu kesilir.Yaprağı  
sararıp kuruduğunda toprak üstü 
kısımlar 7-8cm’den kesilir. 
 

 Bir hafta geçince yumru topraktan 
çıkarılır.Bir süre kurutulduktan 
sonra temizlenen  yumrular,dikim 
zamanına kadar serin, nemsiz ve 
karanlık bir yerde saklanır 
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 Çiçek renkleri kırmızı, sarı ve turuncudur. 
 Kana yumrularına rizom denir. Rizomla 

üretilir. 
 Sonbaharda sökülen rizomların her 

parçasında 2-3 göz kalacak şekilde ayrılır. 
 Ayrılan bu rizomlar dikim zamanına kadar 

korunaklı,çok nemli olmayan kuru bir 
ortamda saklanır. 

 Rizomlar Mart ayında dikilir.Dikim aralıkları 
50-70cm’dir. 

 Güneşli ve yarı gölge ortamlarda iyi yetişir. 
 Besin maddelerince zengin kumlu gübreli 

topraklardan hoşlanır. 
 

2. Canna indica(Kana-Tesbih çiçeği) 
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Dahlia variabilis(Yıldız çiçeği) 
 
 Yıldız çiçeği,çiçek formlar ve gerekse 

renkleri bakımından çok değişken 
bitkilerdir. 

 Çiçekleri katmerli ve yalınkat şekilli 
olabilir. 

 Üretimi,çelik,aşı,tohum,yumru ve ayırma 
ile yapılır. 

 En çok kullanılan üretim şekli Yumrularla 
üretimdir. 

 Yumrular,Nisan-Mayıs aylarında dikilir. 
 Yumruların dikim aralıkları 30-40cm’dir. 
 Yıldız çiçeği,güneşli ortamlarda iyi 

yetişir.Humuslu hafif killi topraklardan 
hoşlanır. 
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Gladiolus sp.(Glayöl) 

 Çiçekleri çok iri ve gösterişli 
olup,bir sap üzerinde kandil 
şeklinde dizilmişlerdir. Çiçekleri bir 
metreye kadar boylanır. 

 Glayöl soğanımsı yumrulu bir 
bitkidir. 

 Üretimi, yavru soğanlarla yapılır. 
Yavru soğanlar dikilmeden önce 
kabuklarının çatlatılması gerekir. 

 Soğanlar sera ortamında Şubat 
ayında dikilir.Mart ayna kadar 
serada tutulur. 

 Nisan ayında,dikim derinliği 10 
cm,dikim aralıkları 25cm olacak 
şekilde bahçeye dikim yapılır. 

 Kesme Çiçek olarak kullanılır. 
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 Çiçekleri yalınkat veya katmerli,sık veya 
seyrek dizili salkım şeklindedir.Çiçek renkleri 
mor,beyaz ve pembe’dir ve çiçekleri güzel 
kokuludur. 

 Sümbül, soğanlı bir bitkidir.Üretimi 
soğanlarla yapılır. 

 Soğanların dikim zaman Ekim-Kasım aylarıdır. 
Çiçeklenmesi Nisan-Mayıs aylarında olur.  

  Sümbül, havadar, yazın güneşli yerlerde iyi   
yetişir. İyi gübrelenmiş, derin işlenmiş, yaprak 
çürüntüsü içeren kumlu topraklardan 
hoşlanır. 
 

Hyacinthus orientalis(Sümbül) 
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 Dikim aralığı 12-15cm,dikim derinliği ise 
8-10cm’dir.  

 Yeni üretim materyali elde etmek için 
yavru soğanlar kullanılır. Bunlar 
sonbaharda ana soğanlar  gibi dikilir. 

 Çiçeklenme sonunda çiçek salkımlar 
ayrılarak soğanların güçlenmesi sağlanır. 
Yapraklar sararıp kuruyunca soğanlar 
çıkarılır, sonbaharda tekrar dikilmek 
üzere kuru ve havadar bir ortamda 
saklanır. 
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 Çiçekleri, salkım şeklinde dizilmiş huni 
veya çan formundadır ve güzel kokuludur.  

 Soğanlı bir bahçe çiçeğidir.Üretimi soğanla 
yapılır. 

 Dikim zaman ilkbahardır .Çiçekli  dönemi 
geçen bitki soğanlar Eylül ayna kadar 
bahçede bırakılır. Eylül ayında topraktan 
çıkarılarak Nisan’a kadar serin ve kuru bir 
ortamda saklanır. Zambak soğanları 
yerinde de bırakılabilir. 

 Dikim aralığı 15-20cm’dir. Haziran Temmuz 
arasında çiçek açar. 

 Yarı gölge ve hafif güneşli yerlerde iyi 
yetişir. 

 Ağır  olmayan, geçirgen,humuslu ve besin 
maddelerince zengin topraklardan 
hoşlanır. 

 

Lilium candidum(Zambak) 
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 Çiçekleri uzun sürgünler ucunda sarı rengin 
çeşitli tonlarında ve çok hoş kokuludur.  

 Yalınkat ve katmerli açan çeşitleri vardır. 
 Nergis soğanlı bir bitkidir.Üretimi soğanla yapılır. 
 Soğanlar Ekim-Kasım aylarında dikilir. 
 Dikim,10-15cm aralıklarla ve soğan çapının 2 kat 

derinliğe yapılır. 
 Çiçeklenme Nisan- Mayıs aylarında olur. 
 Çiçeklenme dönemi sonunda yapraklar iyice 

sararıp kurumadan soğanların sökümü 
yapılmaz.  Ayrıca uzun yıllar söküm yapılmadan 
aynı yerde kalabilir. 

 Sökülen soğanların dibinden elde edilen yavru 
soğanlar,gelecek yılların üretim materyalini 
oluşturur.  

 Nergis çiçeği,güneşli ve yarı gölge ortamlarda iyi 
yetişir.Kumlu,tınlı,süzek(suyu geçirgen) 
topraklardan hoşlanır. 

Narcissus pseudonarcissus(Nergis) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=nergis+%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi&source=images&cd=&cad=rja&docid=waaaLb7FPobayM&tbnid=NyxhHD1taF8CAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cicekresimleri.org/resim-nergis-resimleri-28-sari-nergisler-354.htm&ei=ajtlUe7hMoaMO66bgcAN&bvm=bv.44990110,d.ZWU&psig=AFQjCNE9f5SflMHOMNXN6SBrZ0fphglMhA&ust=1365675239529061
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=nergis+%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZoDOXB4IwUF2lM&tbnid=kVjj5XhOxnTNhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avrat.net/fulya-ve-nergis-ciceginin-hikayesi.html/&ei=tDtlUczOOcbMPcfsgJAJ&bvm=bv.44990110,d.ZWU&psig=AFQjCNHw0fmUp9VxRk_ulDlkS1TIH0CMig&ust=1365675299795510
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 Çiçekler sürgün uçlarında ,yalınkat veya 
katmerli ve gösterişlidir. 

 Mayıs-Haziran aylarında kırmızı,pembe 
ve beyaz açan formlar vardır. 

  Üretimi etsi kök oluşumları ile yapılır. 
 Dikim aralığı 50-60cm olmalı,5-6cm 

derine dikilmelidir. 
 Dikim zamanı erken ilkbahardır.  
 Şakayık, güneşli ortamları sever.Bitki 

besin maddelerince zengin topraklarda 
iyi  yetişir. 

 

Paeonia officinalis(Şakayık) 
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 Çiçekleri bir sap üzerinde yalınkat veya katmerli ve 
değişik renklerde, gösterişlidir. 

 Soğanlı bir bitkidir. Üretimi soğanlarla yapılır. 
 Soğanların dikim zamanı Sonbahardır.   
 Dikim aralığı, 10-12cm, dikim derinliği ise 10cm’dir. 

İlkbahar da çiçek açar. 
 Lale soğanları ilkbahar da çiçeklenme sonunda 

topraktan hemen sökülmez, soğanların 
olgunlaşmaları için yapraklar sararıncaya kadar 
beklenir.Daha sonra sökülen soğanların diplerinden 
çıkan yavru soğanlar sonbahar aylarında dikimine 
devam edilerek üç yıl sonunda  ana soğanlar elde 
edilir. 

 Lale, çok güneşli ortamlardan hoşlanmaz. 
 Toprak isteği, her tür topraklarda yetişebilen 

kanaatkar bir bahçe çiçeğidir. 
 Yeterli besin bulması koşuluyla normal su 

ister,çiçeklenme döneminde  düzenli sulanmalıdır. 
 

Tulipa hybrida(Lale) 
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 Arapsaçı,30-60cm boylanır. Sürgünleri 
dikine büyür veya yerde yayılır. 

 Haziran’dan-Ağustos’a kadar  açan 
kırmızı,pembe ve beyaz renkte küçük 
çiçekleri vardır. 

 Üretimi,kökten ayırma ve çelikle 
yapılır. 

 Dikim aralık, 45cm aralıklarla 
olmalıdır. 

 Dikim mevsimi,erken ilkbahardır. 
 Arapsaçı,çok dayanıklı bir bitkidir.Bol 

güneşli, sıcak ve kurak ortamlarda, 
çok süzek topraklarda iyi yetişir. 

 

Achillea sp. (Arapsaçı) 

Diğer Çok Yıllık Bitkiler 
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 Kalın gövdeli,sürgünleri dikine gelişen, 
2-2.5m boylanabilen çok yıllık bir bahçe 
çiçeğidir.  

 Çiçekleri, çok değişik renklerde,yalınkat 
veya katmerlidir. 

 Temmuz-Eylül ayları süresince açan 
çeşitleri vardır. 

 Üretimi,dip yan sürgünleri veya kökten 
ayırma ile erken ilkbaharda yapılır. 

 Tohumdan üretimde Nisan’da yapılır. 
 Havadar  ve  güneşli ortamlardan 

hoşlanır. 
 Bitki besin maddelerince zengin iyi 

işlenmiş ve geçirgen topraklarda iyi 
yetişir. 

 

Alsea rosea(Gülhatmi) 
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 Çiçekleri sürgün uçlarında şemsiyemsi 
dizili,küçük yada büyük çiçekli, 
yalınkat veya katmerlidir.  

 Sonbaharda çok değişik renklerde 
çiçek açar. 

 Üretimi,kökten ayırma ve çelikle 
yapılır.Kökten ayırma işlemi ilkbahar  
ve sonbaharda, çelikle üretimi ise 
bahar  ve  yaz aylarında yapılır. 

 Kasımpatı güneşli ortamları sever. 
Besince zengin,humuslu ve nispeten 
geçirgen topraklarda iyi yetişir. 

Chrysanthemum indicum(Kasımpatı) 
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 Çiçekleri 50cm’ye kadar boylanan 

sürgün uçlarında,kalın saplı,6-7cm 
çaplı tablalar halindedir. 

 Çiçekleri beyaz renkli çok 
gösterişlidir. 

 Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran 
aylarıdır. 

 Üretimi,kökten ayırma ve yan 
sürgünlerle daha çok erken ilkbahar  
aylarında yapılır. 

 Güneşli ortamlarda,besin 
maddelerince zengin bahçe 
topraklarında iyi yetişir. 

 

Chrysanthemum maximum(Margarit) 
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 Hezaran çiçeğinin bitkisi 80-120cm 
boylanma gösterir. Çiçekleri 15-20cm 
uzunlukta, oldukça gösterişli başaklar 
oluşturur.  

 Mavi, sarı, kırmızı ve beyaz renkte açan 
çok çeşidi  vardır. 

 Üretimi, kökten ayırma, çelik, kısmen 
de tohumla yapılır. 

 Dikim zaman, ilkbahar  ve sonbahardır. 
 Dikim aralıklar 20-25cm’dir. 
 Hezaran, güneşli ortamlardan hoşlanır. 
 Bitki besin maddelerince zengin,fazla 

nemli olmayan derin yapılı bahçe 
toprağında iyi yetişir. 

 

Delphinium hybrida(Hezaran) 
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 Çiçekleri tek tek veya başak 
şeklinde dizilidir. 

 Çiçek rengi beyaz, kırmızı ve sarı 
renklerdedir.  

 Yaprakları şeridimsidir,yaprak rengi 
gri ve yeşil olabilir.  

 Karanfil bitkisi 40-60cm boylanan 
bahçe çiçeğidir. 

 Üretimi, kökten ayırma veya 
çelikledir. 

 Temmuz-Ağustos aylarında çiçek 
açar. 

 Karanfil, güneşli ortamları sever. 
 Bitki besin maddelerince zengin ve 

kireçli topraklarda iyi yetişir. 
 

Dianthus caryophyllus (Karanfil) 
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 Çiçekleri 1 m kadar boylanabilen,kalın bir sürgün 
üzerinde  18cm’lik sık yapılı gösterişli başaklar 
oluşturur. 

 Çiçeklenme dönemi Temmuz-Ağustos’tur. Kırmızı ve 
sarının tonlarında açan formlar vardır. 

 Üretim, kökten ayırma ve yan sürgünlerle yapılır. 
 Dikim aralığı 15-20cm’dir. 
 Dikim mevsimi ilkbahardır. 
 Geçirgen topraklarda iyi yetişir.Kışın fazla nemden 

zarar görür. 
 
 
 

Kniphofia sp.(Fener çiçeği) 
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 Çiçekleri, uzun ve dayanıklı sürgün 

uçlarında,bileşik şemsiyemsi dizilişte,toplu 
halde  çok gösterişlidir. 

 Kırmızı, pembe, beyaz ve mavi renkte açan 
çiçek formlar vardır.  

 Çiçeklenme zamanı Haziran-Ağustos’tur. 
 Üretimi, kökten ayırma ve yeşil çelikle olur. 
 İlkbahar başlangıcından çiçeklenme 

öncesine kadar dikim yapılabilir. 
 Dikim  aralığı 40-50cm’dir. 
 Alev çiçeği,güneşli ve yarı gölge yerleri 

sever. 
 Bitki besin maddelerince zengin, kireçli 

topraklarda iyi yetişir. 
 Çiçeklenme döneminde bol su ister. 
 

Phlox paniculata  (Alev çiçeği) 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 Çiçek sürgünleri oldukça uzundur. 
Büyük çan yada avize biçimindeki 
çiçekleri gösterişli başaklar oluşturur. 

 Çiçek rengi beyazdır. 
 Temmuz-Ağustos aylarında açar. 
 Üretimi, kökten ayırma, yan 

sürgünler  ve tohumla yapılır. Fide 
dikim aralığı 50-70cm’dir. 

 Dikim zamanı ilkbahardır. 
 Avize çiçeği her türlü toprakta yetişir. 
 Kışın soğuktan korunan yerlere 

dikilmelidir. 
 

Yucca flamentosa (Avize çiçeği) 
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 Çiçekleri,sürgün ucunda salkımlar 

halinde dizilir. Güzel görünüşlü ve 
değişik renklerde çiçekleri vardır. 

 Aslanağzı, tohumla üretilir. Tohumlar, 
Eylül veya Mart aylarında kasalara 
yada yastıklara ekilir. 

 Fideler, Mayıs ayında 20-25cm 
aralıklarla dikilir.  

 Güneşli ortamlardan,gevşek,geçirgen 
ve besin maddesi yönünden zengin 
topraklardan hoşlanır. 

 Su isteği orta nemdir. 
 
 
 
 
 

2- MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 

Anthirhinum sp.(Aslanağzı) 
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 Çiçekleri beyaz,kırmızı, pembe ve 
bunların tonlarında renklerdedir. 

 Bellis, tohumla üretilir. 
 Tohumlar, Ağustos-Eylül aylarında ekilir. 
 Yaklaşık 3-4 haftada dikime gelen 

fideler Ekim ayında dikilir. 
 Fidelerin dikim aralığı 10-15cm 

olmalıdır. 
 Güneşli ortamlardan ,besin 

maddelerince zengin,killi topraklardan 
hoşlanır. 

 Suyu fazla sever. 
 

Bellis perennis(Çayır güzeli) 
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 Yapraklar gösterişli ve dekoratiftir. 
 Süs lahanası,tohumla üretilir. 

Tohumlar,Temmuz-Ağustos aylarında ekilir. 
 Fideler,20-40cm aralıklarla Ekim-Kasım 

aylarında dikilir. 
 Hava sıcaklığı 15C’nin altına düştüğünde iç 

yaprakları renklenmeye başlar. 
 Güneşli,aydınlık ortamlarda iyi yetişir.  
 Bitki besin maddelerince zengin,geçirgen 

topraklarda iyi yetişir. 
 Orta derecede su ister. 

Brassica oleracea(Süs lahanası) 
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 Hüsnüyusuf çiçeğinin yaprakları 
geniş mızrak biçimindedir.  

 Çiçekleri değişik renklerdedir. 
 Tohumla üretim yapılır. 
 Tohumlar, Ağustos-Eylül aylar 

içerisinde ekilir. 
 Fideler,25-30cm aralıklarla dikilir. 
 Güneşli yerlerde iyi yetişir. 
 Gübreli topraklardan hoşlanır. 
 Orta derecede su ister. 

Dianthus barbatus (Hüsnü Yusuf) 
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 Çin karanfili,yaprakları açık gri 
olup,şerit şeklindedir. Çiçekleri değişik 
renklerdedir. 

 Üretimi, tohumla yapılır. 
 Tohumlar Ağustos sonunda ekilir. 

Fideler  10-15cm aralıklarla dikilir. 
 Güneşli ortamlarda iyi yetişir. 
 Bitki besin maddelerince zengin 

topraklarda iyi yetişir. 
 Orta derecede su ister. 

Dianthus chinensis(Çin karanfili) 
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 Şebboy, güzel kokusu nedeniyle 
önemli bir çiçektir. 

 Katmerli ve yalınkat çiçekleri kesme 
çiçekçilikte de kullanılır. 

 Katmerli çeşitleri tohum 
vermez,yalınkat olan çeşitlerden 
tohum alınır. 

 Tohumla üretilir.Tohumlar Ağustos-
Eylül aylar arasında ekilir. 

 Fidelerin dikim aralığı 15-20cm’dir. 
 Güneşli ortamlar sever. 
 Bol gübreli her türlü toprakta iyi 

yetişir. 
 Su isteği orta nemdir. 

Cherianthus sp. (Şebboy) 
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 Çiçekleri, küçük salkım dizilişli ve sık 
çiçeklidir. 

 Çiçek renkleri mavi,pembe ve 
beyazdır. 

 Tohumla üretilir.Tohumlar,Eylül-Ekim 
ayları arasında ekilir. 

 Fide dikimi sonbahar veya ilkbaharda 
olur.Fide dikim aralıkları  15-20cm 
olmalıdır. Güneşli yada yarı gölge 
ortamlarda iyi yetişir. 

 Besin maddelerince zengin, humuslu 
toprak ister.  

 Su isteği orta nemdir. 

Myosotis sp.(Unutma beni) 
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 Çiçekleri, küçük borumsu çok 
sayıda,beyaz,pembe ve mavi 
renklerdedir. 

 Üretimi tohumla yapılır.Tohumlar 
Ağustos-Eylül aylarında ekilir.  

 Fideler, Mart-Nisan aylarında 15-
20cm aralıklarla dikilir. 

 Güneşli ortamlardan hoşlanır. 
 Geçirgen ve gübreli topraklarda iyi 

yetişir. 
 Su isteği fazla değildir. 

Silene sp.(Nakil çiçeği) 
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 Menekşe, kışlık çiçekler içinde 
soğuklara en fazla dayanabilen 
türdür. 

 Çok değişik renklerde çiçekleri vardır. 
 Tohumla üretilir. Tohumlar Ağustos-

Eylül aylarında ekilir. 
 Fideler 15-20cm aralıklarla dikilir. 
 Güneşli ve yarı gölge ortamlarda iyi 

yetişir. 
 Gübreli ve kumlu topraklar sever. 
 Su isteği orta  nemdir. 

Viola sp. (Menekşe) 
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 Kısa, bodur  ve  yer örtücü bir bitkidir. 
 Çiçekleri salkım şeklinde,kokulu ve 

küçüktür.Çiçek rengi mor,pembe ve 
beyazdır. 

 Tohumla üretilir.Tohumlar,sera 
ortamında Ocak-Mart ayında,açık 
alanda ise Mart’tan Nisan ayı ortalarına 
kadar ekilir. 

 Fidelerin dikim aralığı 10-15cm’dir. 
 Güneşli ve yarı gölge ortamlarda iyi 

yetişir. 
 Gübreli bahçe toprağı ister.Yaz aylarında 

bol su verilmelidir.  
 Ağaç altları  ve özellikle balkon saksılar 

için idealdir. 
 

Allysyum maritimum  (Bal çiçeği) 

Yazlık Çiçekler 
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 Çiçekleri, mavi,beyaz ve 
pembe renklerdedir. 

 Uzun süre çiçekli 
kalabildikleri için park ve 
bahçelerde çok istenilen 
çiçeklerdendir. 

 Üretimi tohumla 
yapılır.Tohumlar,sera 
ortamında şubat ayında,açık 
alanda ise Nisan ayında ekilir. 

 Dikim aralık mesafesi,15-
25cm olmalıdır. 

 Güneşli ortamlardan hoşlanır. 
 Toprak isteği,gevşek,geçirgen 

ve besin maddelerince zengin 
topraklarda iyi yetişir. 

 Su isteği,orta derecede 
sulanmalıdır.         

Ageratum sp.(Vapur duman) 
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 Saksı çiçeği olarak kullanıldığı gibi parlak 
yapraklar ve gösterişli çiçekleriyle 
bahçelerde de kullanılır. 

 Üretimi tohumla yapılır.Tohumlar çok ufak 
olduğundan kumla karıştırılarak ekim 

 yapılır. 
 Sera ortamındaki ekimler,Aralık- Ocak 

aylarında, açık alanda Nisan ayında 
tohumlar ekilir.  

 Fideler 15-20cm aralıklarla dikilir. 
 Güneşli ve yarı gölge ortamlardan hoşlanır. 
 Gübreli ve kumlu topraklarda iyi 
 yetişir. 
 Çiçeklenme döneminde su miktarı 

azaltılmalıdır ve çiçeklerin üzerine su 
 değmemelidir. 
 Sıcağa ve güneşe dayanıklıdır. 

Begonia sp. (Tarla begonya) 
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 Aster, iri ve gösterişli çiçeklere sahiptir. 
 Çiçek sapı,uzun ve dayanıklı 

olduğundan kesme çiçekçilikte de 
kullanılır. 

 Tohumla üretilir. Tohumlar, sera 
ortamında Şubat-Nisan aylarında ekilir. 
Fideler.20-30cm aralıklarla dikilir. 

 Bol güneşli veya hafif gölge ortamlarda 
iyi yetişir. 

 Gübreli ve suyu geçiren toprakları 
sever. 

 Su isteği,suyu seven bir bahçe 
çiçeğidir. 

 
 

Callistephus sp. (Aster- Saraypatı) 
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Closia sp.(Horoz ibiği)       

 Çiçekleri, iri ve gösterişlidir. vardır. 
Çiçek renkleri kırmızı, beyaz, sarı, 
turuncu ve bordo renklerdedir.  

 Boylu ve bodur çeşitleri Üretimi, 
tohumla yapılır. Tohumlar, sera 
ortamında Şubat-Mart 
aylarında;açık alanda,Nisan-Mayıs 
aylarında ekim yapılır. Fidelerin 
dikim aralığı 15-20cm’dir. 

 Güneşli ortamlarda iyi yetişir. 
 Toprak isteği,bitki besin 

maddelerince zengin,kumlu ve 
geçirgen toprak ister. 

 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

Gazania sp.(Gazanya) 

 Değişik renklerde iri ve gösterişli 
çiçekleri vardır. 

 Üretimi,tohumla yapılır. Tohumlar, sera 
ortamında Ocak-Şubat aylarında; açık 
alanda Nisan-Mayıs  ayında ekilir. 

 Fidelerin dikim aralığı 20-25cm’dir. 
 Güneşli yerleri sever. 
 Gübreli-kumlu topraklarda iyi yetişir. 
 Su isteği orta nemdir. 
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  Çiçekleri çok farklı 
renklerde,yaprakları düz yeşil veya 
alacalı olan türler  vardır. 

 Üretimi, tohumla yapılır. 
Tohumlar,sera ortamında Ocak-
Mart aylarında;açık alanda Nisan-
Mayıs aylarında ekilir. Fidelerin 
dikim aralığı 10-15cm’dir. 

 Camgüzeli güneşten fazla 
hoşlanmaz. Aydınlık,yarı gölge 
ortamlarda iyi yetişir. 

 Gübreli,geçirgen ve kumlu bahçe 
toprağını sever. 

 Yaz aylarında  bol sulama ister. 
 

Impatiens sp.(Cam güzeli) 
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 Çiçekleri rengarenktir,yalınkat ve 
katmerli çiçekleri mevcuttur. 

 Tohumla üretim yapılır. Tohumlar, 
sera ortamında Şubat-Mart ayları 
arasında; açık alan da Nisan-Mayıs 
aylarında ekilir. 

 Fidelerin dikim aralığı 15-20 cm 
aralıklarla dikilir. 

 İpek çiçeği,bol ışıklı ve güneşli 
ortamlarda iyi yetişir. 

 Az gübrelenmiş,kumlu topraklarda 
hoşlanır. 

 Fazla nemli ortamları sever. 
 

Portulaca sp. (İpek çiçeği) 
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 Sardunya, saksı yada bahçe çiçeği olarak 
yetiştirilir. 

 Yapraklar kokuludur,çiçekleri değişik renklerde 
ve bileşik şemsiye şeklinde çiçeklere sahiptir. 

 Sardunya, tohum ve çelikle üretilir. Tohumla 
üretimde,tohumlar Şubat ayında ekilir. Dikim 
aralığı 25-30cm’dir. Çelikle üretimde ise senelik 
sürgünlerden çelik alınır. 

 Çelikler Ağustos-Eylül aylarında alınır.  
 Alınan çelikler, köklendirilmek üzere tahta 

kasalara,funda-kum karışımına  dikilir.Köklenen 
çelikler ilkbaharda yerlerine dikilir.  

 Bol güneşli ve havadar ortamlardan hoşlanır. 
  Gübreli kumlu topraklarda iyi yetişir. 
  Orta nemli ortamları sever. 
 
 
 

Pelargonium sp.( Sardunya ) 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

Petunia sp.(Petunya) 

 Petunya çiçekleri geniş huni biçimli, 
yalınkat ve katmerli şekilde,değişik 
renklerde olan çeşitleri vardır. 

 Tohumla üretilir.Tohumlar,sera 
ortamında Ocak- Mart aylar 
arasında, açık alanda ise Nisan- 
Mayıs aylarında ekilir. 

 Fideler, 15-20cm.aralıklarla dikilir.  
 Bol ışıklı ve güneşli ortamlardan 

hoşlanır. Bitki besin maddelerince 
zengin topraklarda iyi yetişir.  

 Su isteği orta nemdir. 
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 Çiçekler yaprak koltuklarından 
çıkar.Çiçek renkleri değişik 
renklerdedir. 

 Bodur ve toplu formda,büyük ve erken 
açan çeşitleri vardır. 

 Üretimi tohumla yapılır.Tohumlar,sera 
ortamında Şubat ayında;açık alanda ise 
Nisan ayında ekilir. 

 Fideler, 15-20cm aralıklarla dikilir. 
 Bol ışıklı ve güneşli ortamları sever. 
 Besin maddelerince  zengin,geçirgen-

kumlu ve kireçli topraklardan hoşlanır.  
 Bol sulu nemli ortamlarda iyi yetişir. 
 

Salvia sp.(Ateş çiçeği) 
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 Çiçekleri genellikle portakal ve limon 
sarısı renklerdedir.  

 İri ve küçük yapıda çiçekleri 
vardır.Yapraklar  ve  çiçekleri kokuludur. 

 Üretimi tohumla yapılır.Tohumlar,sera 
ortamında Şubat-Mart aylarında;açık 
alanda,Nisan ayında ekilir. 

 Fideler,20-30cm aralıklarla dikilir. 
Güneşli alanlarda iyi yetişir. 

 Toprak isteği yönünden fazla seçici 
değildir.  

 Az gübreli,hafif killi topraklarda iyi 
yetişir.  

 Su isteği orta nemdir.  
     

Tagetes sp.(Kadife) 
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 Zinyanın çiçekleri çok değişik 
renklerde,yalınkat  ve katmerli 
olan çeşitleri vardır. 

 İri ve gösterişli çiçekleri kesme 
çiçek olarak da kullanılır. Tohumla 
üretilir.Tohumlar,sera ortamında 
Şubat-Mart aylarında;açık alanda 
Nisan ayında ekilir. 

 Fidelerin dikim aralığı 20-30cm’dir. 
 Güneşli ortamlardan hoşlanır. Bitki 

besin maddelerince zengin,gübreli 
ortamlarda iyi yetişir. 

  Sıcak ve kurak dönemlerde daha 
sık sulama ister. 

 

Zinnia sp.(Kirli Hanım Çiçeği) 
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