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Lavandula angustifolia (Lavanta) 

   

 

Sinonim Adı: Lavandula officinalis Chaix, Lavandula spica L., Lavandula vera DC. 

Formu: Çalı formlu 

Yaşam süresi: Çok yıllık. 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil. 

Boyu ve Çapı:20-60 cm  

Renk ve Koku Özelliği: Aromatik kokuludur. Lila renkli çiçekleri ve grimsi gümüşi yeşil 

yaprakları vardır. Çiçekleri kokuludur. 

Çiçek rengi: Lila / Mavi 

Çiçeklenme zamanı: Yaz başı(Haziran), Yaz(Temmuz),Yaz sonu (Ağustos). 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kaya bahçelerinde bordür ve çit bitkisi olarak kullanılır. Geniş 

alanlarda yer örtücü olarak kullanılmaya uygun bitkilerdir. 

Ekolojik İstekler: Kurağa, sıcağa ve soğuya dayanıklıdır. Çok sulu ortamları sevmez. 

Bakım: Makasa gelen bir bitkidir. Dikiminden sonra toprağı havalandırılmalıdır. Yabani otları 

sevmez, toprağının temiz olması gerekir. 

Üretim: Tohum ve çelikle üretilir. 
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Lavandula x intrermedia 
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Rosmarinus officinalis (Biberiye) 

   

Yöresel adları: Hasalban, Akpüren, Akpürün, Zeytin çiçeği. 

Formu: Çalı ya da küçük ağaç. 

Yaşam süresi: Çok yıllık. 

Yaprak Dökme Durumu: Her  dem yeşil. 

Boyu ve Çapı:0,5- 1,5 m 

Renk ve Koku Özelliği: Yeşil yaprakları kokuludur. 

Çiçek Rengi: Eflatun 

Çiçeklenme zamanı: İlkbahar ve yaz aylarında çiçek açar. 

Peyzajda Kullanım Alanı: Yol Kenarı, Kayalık, Taşlı, Çakıllı, Kurak yamaçlarda kullanılır. Çit ve 

süs bitkisi olarak kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Güneş sever, Kumlu toprak sever. Sulama az olmalıdır. 

Üretim: Tohum, kök sürgünü ve çelikle üretilebilir.  
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Salvia officinalis (Tıbbi Adaçayı) 

   

Formu: Taze bitki otsu, olgunlaşan çalımsı formda. 

Yaşam süresi: Çok yıllık. 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil. 

Boyu ve Çapı: 30 - 60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Kadife, gri renkli yapraklıdır. Yaprakları Kokuludur. 

Çiçek Rengi: Mavi, Mor. 

Çiçeklenme zamanı: Yaz başı(Haziran), Yaz(Temmuz). 

Peyzajda Kullanım Alanı: Aromatik bahçelerde ve kaya bahçelerinde kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Kurak koşullara dayanıklı olmasına rağmen sulu ortamlarda da verimi 

yüksektir. Bol güneşli ve rüzgârdan korunmuş bir yer seçilmelidir. Hafif, orta verimlilikte, 

humusça zengin, nemli fakat drenajı iyi olan topraklarda yetişirler. 

 

Üretim: Tohum ve çelikten üretilir. 
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Salvia fruticosa (Anadolu Adaçayı) 

 

Formu: Çalı 

Yaşam süresi: çok yıllık 

Boyu ve Çapı: 120 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Hafif tüylü dokulu yaprakları kokuludur. 

Çiçek rengi: Lila 

Çiçeklenme zamanı: Mart- Haziran 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Aromatik bahçelerde ve kaya bahçelerinde kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Kurak alanlar ve taşlı bölgelerde, kireçtaşı alanları ve çok az toprağa sahip 

kayalıklarda yetişebildiği görülmüştür. Güneşi iyi alan ve iyi drene olan kumlu topraklara 

ihtiyaç duyar. 

 

Bakım: Adaçayı bitkilerinde hızlı bir gelişme elde edebilmek için ilkbaharda sulama yapılması 

önerilmektedir.  

Üretim: Tohum ve çelikten üretilir. 
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Salvia sclare (Misk Adaçayı) 

  

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: İki yıllık 

Boyu ve Çapı: 50-100 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Beyaz keçeli yaprakları gümüş gibi parıldar ve acımtırak, kıtırlı bir 

koku yayarlar. 

Çiçek rengi: Eflatun-Lila 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs- Ağustos 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kayalık, Taşlı, Çakıllı, Kurak yamaçlarda kullanılır. Volkanik kayalık 

yamaçlar, karışık ormanlar, tarla ve yol kenarlarında görülür. 

Ekolojik İstekler: Doğrudan güneş alan yerleri tercih eder. Geçirgen ve nemli toprakları tercih 

eder. 

 

Bakım: Adaçayı bitkilerinde hızlı bir gelişme elde edebilmek için ilkbaharda sulama yapılması 

önerilmektedir.  

Üretim: Tohum ve çelikten üretilir. 
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Thymus spp. (Kekik) 

   

Formu: Odunumsu, Çalı formlu, Yarı Çalımsı 

Yaşam süresi: Tek veya Çok Yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı:20-40 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Çiçekleri ve yaprakları kokuludur. 

Çiçek rengi: Beyaz, mor, kırmızı ve pembe renklerde olabilir. 

Çiçeklenme zamanı: emmuz- Eylül arasında. 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kaya bahçelerinde ve refüjlerde kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Kekik bol güneşli iyi drenajlı yerlerde yetişir. Toprağı hafif kumlu olmalı, 

aşırı gübre ve su vermekten kaçınmalıdır. 

Bakım: Kekik ziraatında en önemli problem yabancı otla mücadeledir. 

Üretim: Tohum ve çelikle üretilmektedir. 
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Thymus citriodorus (Limon Kokulu Yayılıcı Kekik) 

  

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Çok Yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı: 10-30 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Çiçekleri ve yaprakları kokuludur. 

Çiçek rengi: Mor-Pembe 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz- Eylül arasında. 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Saksıda ve bahçede kolaylıkla yetişirler. Kekik türleri kuraklığa ve 

bakımsızlığa dayanıklı olduklarından yaz kış yeşil bir görüntü oluşturmak ve zahmetsizce 

bakım için en çok tercih edilen peyzaj bitkilerinden de biridir. 

Ekolojik İstekler: Kekiklere özgü muazzam bir kuraklığa dayanıklılığı vardır. Aşırı sıcaklardan 

etkilenmediği gibi, soğuklara karşıda dirençlidir. Güneşli ve yarı gölge yerleri sever. 

Bakım: Bitki tam gelişip yayılma gösterene dek üzerine basmaktan kaçının. Toprak ayırmaz ve 

pek çok toprak türünde rahatça kök salar. 

Üretim: Tohum ve çelikle üretilmektedir. 

 

 

 



 

11 

 

Thymus cilicicus (Kaya-Kılıç Kekiği) 

   

Sinonim adı: Origanum cilicicum 

Formu: Çalı formu 

Yaşam süresi: Çok Yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı:20-40 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Grimsi yeşil yaprak renkli ve kokulu bir bitkidir. 

Çiçek rengi: Pembe, Mor 

Çiçeklenme zamanı: Bahar (Nisan), Bahar Sonu (Mayıs),Yaz Başı (Haziran),Yaz (Temmuz), Yaz 

Sonu (Ağustos) 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Taşlık arazilerde, yol kenarlarında kullanılır. Kaya bahçeleri ve 

refüjlerde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Kayalık, Taşlı, Çakıllı, Kurak yamaçlarda iyi yetişir. Işık isteği fazla, soğuğa ve 

kurağa karşı dayanıklıdır. Su isteği azdır, güneşli alanları sever. Rüzgara karşı dayanıklıdır. 

Üretim: Tohumdan yetiştirebileceğiniz gibi, bahar başında ana çalının etrafındaki minik 

yavrulardan da çoğaltabilir veya ana kökten bölebilirsiniz. 
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Thymus praecox ‘Red Carpet’ (Kırmızı Yayılıcı Kekik) 

   

Formu: Yer Örtücü 

Yaşam süresi: Çok Yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı: 5-8 cm 

Çiçek rengi: Kırmızı-Pembe 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Eylül 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Taşlık arazilerde, yol kenarlarında kullanılır. Kaya bahçeleri ve 

refüjlerde kullanılabilir. Bahçelerde yer örtücü olarak kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Kayalık, Taşlı, Çakıllı, Kurak yamaçlarda iyi yetişir. Işık isteği fazla, soğuğa ve 

kurağa karşı dayanıklıdır. Su isteği azdır, güneşli alanları sever. Rüzgara karşı dayanıklıdır. 

Üretim: Tohumdan yetiştirebileceğiniz gibi, bahar başında ana çalının etrafındaki minik 

yavrulardan da çoğaltabilir veya ana kökten bölebilirsiniz. 
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Mentha Piperita(Nane) 

   

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Çok yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her  dem yeşil 

Boyu ve Çapı:30-80 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Yaprakları yeşil, tüylü ve kokuludur. 

Çiçek rengi: Beyaz, Pembe, Mor 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz ortası 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kaya bahçelerinde, ev bahçelerinde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: 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. 

Bakım: Sık sulamayı sever, 20-30 cm aralıkla dikilmelidir. Yabani otların temizlenmesi gerekir. 

Üretim: Sürgünlerinden, stolonlarından üretim yapılmaktadır. 

Notlar:  

 Nane çok yıllık bir bitki olup, sonbaharda genellikle ölür ve ilkbaharda yeniden sürer. 

 Bugün üretimi yapılan nanenin üç önemli türü mevcuttur. Mentha piperita var. crispal , Mentha 

piperita var. Viridis, Mentha piperita var. pulegium’dur. 
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Mentha aquatica (Su Nanesi) 

       

Diğer adları: Dere nanesi, Su nanesi, Su yarpuzu 

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Çok yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her  dem yeşil 

Boyu ve Çapı: 30-80 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Tüm bölümleri belirgin bir kokuya sahiptir.  

Çiçek rengi: Mor 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ekim 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kaya bahçelerinde, ev bahçelerinde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Islak ya da nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih 

eder. Donlara dayanıklıdır. 

Bakım: Dere kıyısı ve sulak alanlarda görülür. Killi, kumlu ve tınlı topraklara uyumludur. 

Tohumların ekildiği toprak uzun süre kuru tutulmamalıdır. Güneşli bölgeleri tercih eder ancak 

gölgede de yetişebilir. Tohumlar hızlı çimlenir. 

Üretim: Tohumla 

 

https://kocaelibitkileri.com/soil/islak-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/soil/nemli-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/soil/tam-gunes/
https://kocaelibitkileri.com/soil/yari-golge/
https://kocaelibitkileri.com/soil/dona-dayanikli/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/dere-kiyisi/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/sulak-alan/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/killi-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/kumlu-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/tinli-toprak/
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Santolina chamaecyparissus (Lavander-Lavantin) 

  

Formu: Yer örtücü 

Yaşam süresi: Çok yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı:30-60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Gri yapraklıdır ve yaprakları keskin kokuludur. 

Çiçek rengi: Sarı  

Çiçeklenme zamanı: Bahar aylarında başlayıp sonbahara kadar yayılan bir çiçeklenme 

periyodu vardır. 

 

Peyzajda Kullanım Alanı :Açık renkli bir yer örtücü olarak hem ev bahçelerinde hem de çime 

alternatif olarak çok geniş yüzeylerin bitki ile kaplanmasında kullanılabilir. Santolina renk 

açısından kırmızı yapraklı Berberis türü çalılarla ya da koyu yeşil yapraklı Cotoneaster türü 

bitkilerle kontrast yaratarak onların renklerinin ve dokularının daha çok vurgulanmasına yarar. 

Bordür bitkisi olarak, kaya bahçelerinde kullanılacak bitki olarak ve çiçek kasalarında 

kullanılacak şekilde peyzajda işlevi vardır.  

Ekolojik İstekler: Güneşli mekanlardan hoşlanır, her tür toprakta yetişir. 

Bakım: Hava sıcaklığının çok düşük olduğu yerlerde don zararına maruz kalabilir ve kışın 

neredeyse ölmüş bir bitki gibi görünür, dipten budandığı takdirde bahar aylarında kendini 

toparlamış olarak yeniden yeşerir ve sağlıklı görüntüsüne bürünür. 

Üretim: Üretim çelikle yapılır.  

 

 

 



 

16 

 

Coriandrum sativum (Kişniş,Aşotu) 

   

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Tek yıllık 

Boyu ve Çapı:- 60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Hoş olmayan kokuludur. 

Çiçek rengi: Beyaz ya da pembemsi renkli. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran ve Temmuz. 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Ev bahçelerinde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Bol güneşli yerleri sever. Sıcak ve kurak bölgelerde iyi yetişir. Hiç 

sulanmamış ya da çok az sulanmış killi ağır topraklar, bitki için en iyi gelişme ortamıdır. 

Bakım: ilkbahar döneminde yetiştirilen kişniş don olayından zarar görebilir. Yabani otların 

temizlenmesi gerekir. 

İki türü bulunmaktadır. C. tordylium (Fenzl) Bornm. ve C. sativum L.. C. tordylium; tek yıllık 

otsu bir bitkidir. 
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Cuminum cyminum (Kimyon) 

   

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Tek yıllık 

Boyu ve Çapı: 40-60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Hafif kokulu, elips biçimli şerit gibi yaprakları vardır. 

Çiçek rengi: Beyaz ve pembemsi renkli 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran 

Kullanım Alanı: Baharat bitkisi olarak kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Hafif topraklarda iyi yetişir. Yumuşak toprakları sever. Çorak, kepir, 

topraklarda yetişmekle beraber randıman alınabilmesi için yılın yağışlı geçmesi şarttır. 

Bakım: En önemli bakım işi yabancı ot mücadelesidir.   

Üretim: İlkbaharın sonlarında, ılık günlerde ekilen tohumlarıyla çoğaltılır. 

Kimyon ekimi yapılırken kimyon tohumu mutlaka fenni gübre ile ekilmelidir. 
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Artemisia absinthium (Tarhun, Acı pelin) 

  

Yöresel adları: Ak pelin, Büyük pelin, Acı yavşan, Ayvadene, Havşan, Pire otu 

Formu: Çalı 

Yaşam süresi: Çok yıllık 

Yaprak Dökme Durumu: Her dem yeşil 

Boyu ve Çapı:0,5- 1,5 m 

Renk ve Koku Özelliği: Yapraklar alternatif dizilişli ve üzerindeki tüyler yüzünden beyaz -gri 

renkli. Şekilleri gövdede bulundukları yere göre değişir. Çiçeği Kokuludur. 

Çiçek rengi: Sarı 

Çiçeklenme zamanı: Yaz (Temmuz), Yaz Sonu (Ağustos) 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kayalık, Taşlı, Çakıllı, Kurak yamaçlarda kullanılır. Bahçelerde 

kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Killi toprak sever. Kurağa dayanıklıdır. 

Bakım: Tarhun bitkisinin tarımında en uygun dikim sıklığının 45-60 cm x 30 cm olduğu 

bildirilmektedir. Eğer sıra arası tarımında, sıralar kapatmadan önce yabancı ot mücadelesi 

yapılacak ise sıra arası mesafesinin 0.5-1.0 m (1-7 bitkim-1) uygun olacaktır. 

Üretim: İlkbaharda tohumla yetiştirilir. 
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Matricaria chamomilla (Mayıs papatyası) 

   

Yaygın adları: Bayağı papatya, Adi papatya, Mayıs papatyası, Tıbbi papatya. 

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Tek yıllık 

Boyu ve Çapı: 20-60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Kokulu bitki 

Çiçek rengi: Beyaz- Sarı 

Çiçeklenme zamanı: Haziran ve Temmuz 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Park, Bahçe, Kaya bahçesi, Yer Örtücü 

Ekolojik İstekler: Geçirgen toprağı, güneşli bölgeleri tercih eder. Asitli topraklardan, alkali 

topraklara kadar değişik toprak tiplerinde yetişebilmektedir. Ancak en uygun toprak, Ph’ı 7.3 – 

8.1 olan topraktır. Kireçli topraklarda yetiştirilmesi tavsiye edilir. 

 

Bakım: Yaz aylarında haftada birkaç kez, bitkinin su ihtiyacı hissedildiğinde sulanmalıdır. İyi 

bir gelişim için tam güneş alan, sıcak ve hafif nemli yerler ister. 

Üretim: Kök bölünmesi (Division) ve Tohum (Seeds) 
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Foeniculum vulgare(Rezene) 

  

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Çok yıllık 

Boyu ve Çapı: 200 cm’e kadar 

Renk ve Koku Özelliği: Hoş kokulu, gri-açık yeşil renkte, ince uzun ipliksi görünüşlü 

yaprakları sonbaharda bronz renge döner. 

Çiçek rengi: Sarı 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Eylül 

 

Peyzajda Kullanım Alanı: Ilıman yerlerde bahçe kültürü de yapılır. 

Ekolojik İstekler: Rezene en iyi humus ve besin maddelerince zengin derin topraklarda 

yetişir. 

 

Bakım: Rezenede iyi bir verim için düzenli sulama yapılmalıdır. Kuraklık sürgün oluşumuna 

yol açar. 

Üretim: Bitki, açıklık alanlarda tohumlarını dökerek çoğalır, insan eliyle yetiştirilenlerinde ise, 

yetişmiş bitki bölünerek çoğaltılır. 
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Ocimum basilicum (Fesleğen) 

      

Yöresel adları: Reyhan 

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Tek yıllık bitki 

Boyu ve Çapı: 30-50 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Bitkisi Kokulu 

Çiçek rengi: Beyaz, Leylâk, Pembe 

Çiçeklenme zamanı: Yaz Sonu (Ağustos), Sonbahar Başı (Eylül), Sonbahar (Ekim), Sonbahar 

Sonu (Kasım) 

Peyzajda Kullanım Alanı: Saksılarda kültürü yapılır, bahçelerde kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Sıcağa dayanıklıdır. Ilıman yerlerde iyi yetişir. Güneş sever. Verimli, nemli ve 

iyi işlenmiş topraklarda iyi yetişir. 

Bakım: Su ihtiyacı fazladır. 

Üretim: Tohum (Seeds) ile üretilir. 

 

Not: Ankara koşullarında saksıda yetişir.  

 Kullanılan kısımları yapraklarıdır. 
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Hyperium perforatum (Kantaron) 

     

Yöresel adları: Kantaron çiçeği, Kan otu, Kılıç otu, koyun kıran, Kuzu kıran, Mayasıl otu, Yara 

otu 

Formu: Otsu, Yer örtücü 

Yaşam süresi: Çok yıllık  

Boyu ve Çapı: 10-100 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Kokulu bitki 

Çiçek rengi: Sarı 

Çiçeklenme zamanı: Nisan- Ağustos 

Peyzajda Kullanım Alanı: Yer örtücü olarak kullanılabilir. Kaya bahçelerinde kullanılmaya 

uygundur. 

Ekolojik İstekler: Ilıman iklim sever. Soğuğa dayanıklıdır. Güneşli yerleri sever ama yarı 

gölgeye de dayanıklıdır. 

Bakım: Su ihtiyacı azdır. 

Üretim: Kök bölünmesi ve Tohum ile çoğaltılır. 

 

Not: Bileşiminde bulunan hipericin fotosansibilite yapan bir bileşiktir. Bu bitkiyi yiyen 

hayvanlar (koyun, sığır, at)' dan yalnız beyaz tüylü olanlarda bazen ölümle sonuçlanan, deri 

hastalıkları meydana gelir. Siyah tüylü hayvanlarda bu tip bir duyarlılık meydana 

gelmemektedir. 
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Echinacea purpurea (Ekinezya) 

   

Diğer adı: Koni Çiçeği, Güneş çiçeği 

Formu: Otsu 

Yaşam süresi: Çok yıllık  

Boyu ve Çapı: 50 – 180 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Bitkisi Kokuludur. Yaprakları ve gövdesi hafif tüylüdür. 

Çiçek rengi: Gül kurusu 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz - Ağustos 

Peyzajda Kullanım Alanı: Park ve bahçelerde kullanılır. Saksıda yetiştirmeye uygundur. 

Kesme çiçekçilikte kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Güneş sever, yarı gölgeye dayanıklıdır. 

Bakım: Kurak olmayan bölgelerde haftada bir sulama yeterlidir; kurak ortamda yetiştiriliyorsa 

bitkinin su ihtiyacı toprağın durumundan anlaşılır. 

Üretim: Tohumla üretilir. 
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Pimpinella anisum (Anason) 

   

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Tek yıllık  

Boyu ve Çapı: 50 –60 cm 

Renk ve Koku Özelliği: Bitkinin tohumu güzel kokulu, açık gri-kahverengi ve yumurta 

biçimindedir. Yaprakları yeşil renkli, güzel kokulu, kenarları dişli, yuvarlak biçimli ve hafif 

tüylüdür. 

Çiçek rengi: Beyaz 

Çiçeklenme zamanı: Ağustos  

Peyzajda Kullanım Alanı: Bahçelerde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Anason özellikle kireç ve besin maddelerince zengin hafif veya orta 

ağırlıktaki topraklardan hoşlanır. Soğuk, ağır ve nemli topraklar anason tarımına uygun de- 

ğildir. 

Bakım: Güneşli, soğuk rüzgardan korunmalı yerleri; suyu iyi akıntılı ve alkalik toprağı sever. 

Üretim: Tohumla üretilir. 
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Urtica dioica (Isırgan) 

     

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Çok yıllık  

Boyu ve Çapı: 100 cm 

Yaprak Özelliği: Üzeri ısırıcı tüylerle kaplıdır. Yaprakları karşılıklı çapraz dizilişli, kenarları dişli, 

ucu sivri ve oval biçimlidir.  

Çiçek rengi: Yeşilimsi renkli 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül 

Peyzajda Kullanım Alanı: Yol ve tarla kenarlarında, bahçelerde ve duvar diplerinde sıkça 

görülür. Parklarda kullanılmaya uygun bir bitki değildir. 

Ekolojik İstekler: Nemli toprakları sever. 

Üretim: Tohumla ve kök sürgünleri ile üretilir. 

Not: Isırgan bitkisinin tüm yüzeyini saran ve değdiği zaman insan tenini yakan ısırıcı 

tüylerinde formik asit ile tüm bitkide histamin, klorofil, asetilkolin, demir ve C vitamini 

bulunur.  
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Carhamus tinctarius (Aspir) 

   

Diğer adı: Kır Safranı, Papağan Yemi, Boyacı Aspiri, Haspir  

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Tek yıllık  

Boyu ve Çapı: 80 –100 cm 

Çiçek rengi: Sarı, Krem, Beyaz, Kırmızı veya Turuncu 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz 

Peyzajda Kullanım Alanı: Bahçelerde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Kıraç koşullarda rahatlıkla yetişebilen bir bitkidir. Kuraklığa dayanıklıdır. 

Bakım: Su ihtiyacı azdır. 

Üretim:  Tohumla üretilir. 

Not: Renkli çiçekleri (petaller) gıda ve kumaş boyasında kullanılır. Tohumlarında % 30-45 

arasında yağ bulunur ve yemeklik yağ olarak kullanılır. Yağı, sabun, boya, vernik, cila olarak 

kullanıldığı gibi, Linoleik asit içerdiğinden yemeklik yağ kalitesi yüksektir. Ayrıca yağı 

biyoyakıt olarak kullanılabilir,[1] küspesi ise hayvan yemi olarak kullanılır (küspesinde 

ortalama % 25 protein vardır). Güneydoğu anadolu bölgesinde ise pilavlara tat vermek için 

kullanılır.  

Aspir güvercin yemi olarak da çok değerlidir. 

 

 

 

https://www.wikizero.com/tr/Sabun
https://www.wikizero.com/tr/Vernik
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Linoleik_asit&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/tr/Carthamus_tinctorius#cite_note-1
https://www.wikizero.com/tr/Protein
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Linum usıtatissimum (Keten) 

   

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Tek yıllık  

Boyu ve Çapı: 15–60 cm 

Çiçek rengi: Mavimsi-Sarı 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ağustos  

Peyzajda Kullanım Alanı: Bahçelerde kullanılabilir. 

Ekolojik İstekler: Her çeşit toprakta yetişir. Lif ketenleri nemli havayı, yağ ketenleri ise güneşli 

havayı sever. Kireçli toprakları sever. Ilıman iklimde iyi yetişir.  

Üretim: Tohumla üretilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Lif_ketenleri&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Ya%C4%9F_ketenleri&action=edit&redlink=1
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Digitalis sp. (Yüksük Otu) 

    

Formu: Otsu  

Yaşam süresi: Çok yıllık  

Boyu ve Çapı: 60-70 cm 

Çiçek rengi: Kırmızı, Sarı, Beyaz, Benekli 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Eylül 

Peyzajda Kullanım Alanı: Bellis bitkisi ile birlikte güzel bir birleşim oluşturur. 

Ekolojik İstekler: Her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilmektedir. Ancak ağır ve rutubetli 

topraklardan çok hoşlanmazlar. Toprak geçirgen olmalıdır.  

Bakım: Kışın özellikle toprak drenajı iyi sağlanmalıdır. 

Üretim: Tohumla üretilir. 
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Astragalus lydius (Anadolu geveni) 

  

Formu: Yayılıcı  

Yaşam süresi: Çok Yıllık 

Boyu ve Çapı:  - 15 cm 

Çiçek rengi: Eflatun, Menekşe 

 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran-Temmuz 

Peyzajda Kullanım Alanı: Kaya bahçelerinde ve yer örtücü olarak park ve bahçelerde 

kullanılır. 

Ekolojik İstekler: Soğuğa dayanıklıdır. Ilıman yerlerde yetişir. Güneşi sever. Taşlı, kumlu, 

verimli ve kuru topraklarda iyi yetişir. 

Bakım: Kışın su tamamen kesilmelidir. 

Üretim: Tohumla üretilir. 
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