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ÇUKUR DİKİMİ 

● Çukur dikimi teknikleri ise hem çıplak köklü hem de topraklı ve kaplı fidan 
dikimlerinde kullanılır. 
● Her tip ve her yaşta fidanı çukur dikimi teknikleriyle dikmek mümkündür.  

ÇUKUR DİKİMİ YÖNTEMLERİ 

● ÇAPA DİKİMİ 

● ÇUKUR DİKİMİ 

DİKİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

 
SÜS BİTKİLERİNİN DİKİMLERİNDE UYGULANMASI MÜMKÜN OLAN YÖNTEMLERİ 
YARMA DİKİMLERİ VE ÇUKUR DİKİMLERİ ŞEKLİNDE BAŞLICA 2 GRUBA AYIRARAK 
AÇIKLAMAK MÜMKÜNDÜR. 

 



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

ÇAPA DİKİMİ 

Peyzaj uygulamalarında çapa dikiminin esas uygulama alanını mevsimlikler, yer örtücüler 
ve soğanlı türler oluşturur. İşlenmiş topraklarda uygulanabilen bir yöntemdir. 

3 

●Bu yöntemde, çapa kuvvetlice ve mümkün olduğunca dik olarak 
toprağa saplanır.  

 

● Çapa sapı yukarı kaldırılırken aletin ağzı toprakta bir çapa 
çukuru açar, sonra çapayı kendimize doğru çekeriz. Açılan çukur 
20-25 cm derinlik, 10-15 cm genişliktedir 

 

● Daha sonra, fidanı çukura yerleştirirken çapa çukurdan çıkarılır. 

 

  

● Daha sonra çapa, biraz daha önden toprağa saplanarak itilir, 
fidanın dibi düzeltilir 

●Son olarak fidan dibi ayak ile sıkıştırılır. Böylece kökler toprakla 
temas etmiş, Dikim tamamlanmış olur.  
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ÇUKUR DİKİMİ 

● Çukur dikimi peyzaj düzenlemelerinde uygulanan temel dikim yöntemidir.  

● Bitkilendirme uygulamalarında her türlü otsu ve odunsu bitkilerin çıplak köklü, topraklı 
ve kaplı tiplerdeki ve her yaştaki fidan materyallerinin dikimleri için uygundur.  

● Bitkinin, fidan materyalinin özelliklerine uygun şekilde açılan bir çukura yerleştirilmesi 
esasına dayanır. 

● Çukur dikimi uygulama tekniği bakımından; dikim çukurunun açılması, fidanın dikim 
çukuruna yerleştirilmesi ve dikim sonrası düzenleme ve önlemler olmak üzere 3 evreden 
oluşmaktadır. 

● Çukur dikiminde de bazı hususları göz önünde tutmak gerekir.  

● Bunların başında, çukur ebatlarının, fidan köklerini tabii durumda tutacak ve kökleri 
sıkıştırmayacak, eğip bükmeyecek büyüklükte olması gerekir.  

● Bu konuda klasik ağaçlandırmalardan daha özenli çalışmaları gerektiren peyzaj 
uygulamalarında, çukurun mümkün olduğu kadar geniş ve derin açılması, alt kısımlarda 
bu genişliğin daha artırılarak çukura bir kazandibi şekli verilmesi kök gelişimi bakımından 
çok uygun olur. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

1.Saksılı fidan saksıdan çıkarılır.  

Gerekirse saksıyı keserek fidanı çıkarabiliriz. 
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2. Dikim için açık ve güneşli bir yer seçilir. 
Bitkinin büyüyeceğini düşünerek, etrafında 
yeterince alan olduğundan emin olmalıyız. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 
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3. Su birikmesi, bitki köklerinin çürümesine 
neden olacaktır. Toprağın su geçirgenliğinin 
olmaması durumunda başka bir bölge tercih 
etmeliyiz veya genişçe bir çukur açarak bitki 
çevresinde geçirgen bir toprak kullanarak fazla 
suyun tahliye edilebileceği bir drenaj 
oluşturmalıyız. 

4. Saksılı fidanlar, donlar veya aşırı sıcaklar 
olmadığı sürece, her mevsim dikilebilir. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

5. Dikim için açtığımız çukurdan çıkan toprağı 
bitkisel toprakla karıştırarak veya yeni bitkisel 
toprak karışımı hazırlayarak dikim toprağı 
temin etmeliyiz. 

Gerekliyse karışım içinde organik 
madde/gübre kullanabilirsiniz. 
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6. Fidanın genişliği ve derinliğinden daha 
büyük bir çukur açmalıyız.  

Bu şekilde, köklerin çevresinde rahatça 
yayılabilmesi için daha fazla gevşetilmiş 
toprak kullanılmış olacaktır. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 
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7. Toprak karışımını dikim çukuru tabanına 
serin. 

8. Fidanı çukura yerleştirin ve kök boğazı 
gömülmeyecek şekilde yüksekliğini belirleyin. 
Kök boğazı, toprak yüzeyi seviyesinin altında 
kalmamalıdır. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

9. Toprak karışımını fidanın etrafına doldurun. 
Toprağı kürek veya ayağınızla sıkıştırarak 
içindeki havayı çıkarın ve fidan dik duracak 
şekilde dikimi tamamlayın. 
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10. Fidan çevresinde suyun birikebileceği bir 
havuz (çanak) oluşturun ve mutlaka can suyu 
verin. 
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SAKSILI VE TOPRAKLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 
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11. Yeni dikilen fidanı, dış etkenler 
(rüzgar/insan/hayvan) nedeniyle hareket 
etmemesi ve köklerinin hava almaması için 
kazık veya gergi sistemi ile sabitleyin.  

Sabitleme sistemini en az 1 yıl kullanmalıyız. 

12. Bitki tabanında malç/ağaç kabuğu tabakası 
ile toprağı örterek toprağın nem tutuculuğunu 
arttırabilir, bitki köklerini don ve aşırı 
sıcaklardan koruyabilir ve yabancı ot çıkışını 
azaltabiliriz. 
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AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

1. Fidanı ambalajından dikkatlice çıkarın. 
Köklerini koparmayın.  

Gerekirse budama makası ile budama 
yapabilirsiniz. 
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2. Dikimden önce fidan köklerini su dolu bir 
kovada 2-3 saat bekletmeliyiz.  

Böylece kökler suyu emecek ve bitkinin dikim 
şoku yaşayarak kuruma riski azalacaktır. 
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AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 
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3. Fidanın kök genişliği ve derinliğinden biraz 
daha büyük bir çukur açın.  

Bu şekilde, köklerin rahatça yayılabilmesi için 
daha fazla gevşetilmiş toprak kullanılmış 
olacak. 

4. Açtığınız çukuru, içinde kök/sap/atık 
kalmayacak şekilde temizleyin.  

İhtiyaç olması halinde, dikim çukuru içerisine 
veya toprak karışımına köklendirici organik 
malzeme ekleyebiliriniz. 
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AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

5. Fidanı çukura yerleştirin ve kök boğazı 
gömülmeyecek şekilde yüksekliğini belirleyin. 
Kök boğazı, toprak yüzeyi seviyesinin altında 
kalmamalıdır. 
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6. Köklerin tamamı toprak içinde kalacak 
şekilde bitkisel toprak karışımını çukura 
doldurun.  

Toprağı kürek veya ayağınızla sıkıştırarak 
içindeki havayı çıkarın ve fidan dik duracak 
şekilde dikimi tamamlayın. 
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AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 
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7. Fidan çevresinde suyun birikebileceği bir 
havuz (çanak) oluşturun ve mutlaka can suyu 
verin. 

8. Toprak yüzeyini malç/ağaç kabuğu tabakası 
ile örterek toprağın nem tutuculuğunu 
arttırabilir, bitki köklerini don ve aşırı 
sıcaklardan koruyabilir ve yabancı ot çıkışını 
azaltabiliriz. 
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AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI 

9. Çıplak köklü fidanın toprağa tutunmasına 
yardımcı olmak için sulamaya dikkat edin. 
Hava koşullarına göre bitkinin yeterince 
sulanıyor olduğundan emin olmalıyız. 
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10. Yeni dikilen fidanı, dış etkenler 
(rüzgar/insan/hayvan) nedeniyle hareket 
etmemesi ve köklerinin hava almaması için 
kazık veya gergi sistemi ile sabitleyin. 
Sabitleme sistemini en az 1 yıl kullanmalıyız. 
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