


BİTKİ  DİKİM TEKNİKLERİ

Dikimler düzensiz dikim, düzenli dikim ve karışık olmak üzere üç şekilde uygulanır.

 1. Düzensiz Dikim:

Belirli bir dikim mesafesi ve aralığına bağ-
lı kalmadan yapılan dikimlerdir. Peyzaj proje 
uygulamalarında genellikle bu dikim şekli uy-
gulanır.

2. Düzenli Dikim:

Peyzaj proje alanında üniform bir ağaç-
landırma yapılmak isteniyorsa o zaman belirli 
aralık ve geometrik şekillere göre düzenli di-
kim yapılır.

3. Karışık Dikim:

Karışık dikimde tespit edilen fidanlar kul-
lanılacak sayılarına ve türlerine göre dikim 
yapılmadan önce sahaya getirilir. 

Karışıma girecek türler birkaç ağaç, grup 
(30–40 m çapında bir alan girecek fidan sa-
yısı), büyük gruplar ( 40–60 m çapında) halin-
de bitki sayısına göre dikilir. Daha sonra tüm 
alanlarda esas türün dikimi yapılır.
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Süs bitkilerinin dikiminde uygulanması mümkün olan yöntemleri yarma dikim ve çukur 
dikim şeklinde başlıca 2 gruba ayırarak açıklamak mümkündür.

● Çukur dikimi teknikleri ise hem çıplak köklü hem de topraklı ve kaplı fidan dikimlerin-
de kullanılır.

● Her tip ve her yaşta fidanı çukur dikimi tekniği ile dikmek mümkündür. 

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

● Çapa sapı yukarı kaldırılırken aletin ağzı toprakta bir çapa çu-
kuru 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. 

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

● ÇAPA DİKİMİ

● ÇUKUR DİKİMİ

DİKİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÇUKUR DİKİMİ

ÇUKUR DİKİMİ YÖNTEMLERİ

ÇAPA DİKİMİ
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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 fidanarın dikimleri için uygundur.  Bitkinin, fidan materyalinin özelliklerine 
uygun şekilde açılan bir çukura yerleştirilmesi esasına dayanır. Çukur dikimi uygulama tek-
niği 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 ağaçlan-
dırmalardan 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.

Saksılı fidan saksıdan çıkarılır. Gerekirse saksıyı kese-
rek fidanı çıkarabiliriz.

ÇUKUR DİKİMİ

2. Dikim için açık ve güneşli bir yer seçilir. Bitkinin bü-
yüyeceğini düşünerek, etrafında yeterince alan olduğun-
dan emin olmalıyız.

3. Su birikmesi, bitki köklerinin çürümesine neden ola-
caktır. 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.

KAPLI FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI
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4. Saksılı fidanlar, donlar veya aşırı sıcaklar olmadığı sü-
rece, her mevsim dikilebilir.

6. Fidanın genişliği ve derinliğinden daha büyük bir 
çukur açmalıyız. Bu şekilde, köklerin çevresinde rahatça 
yayılabilmesi için daha fazla gevşetilmiş toprak kullanılmış 
olacaktır.

5. Dikim için açtığımız çukurdan çıkan toprağı bitkisel 
toprakla karıştırarak veya yeni bitkisel toprak karışımı ha-
zırlayarak dikim toprağı temin etmeliyiz. Gerekliyse karı-
şım içinde organik madde/gübre kullanabilirsiniz.

7. Toprak karışımını dikim çukuru tabanına serilmeli-
dir.

8. Fidanı çukura yerleştirin ve kök boğazı gömülme-
yecek şekilde yüksekliğini belirleyin. Kök boğazı, toprak 
yüzeyi seviyesinin altında kalmamalıdır.

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.

11. Yeni dikilen fidanı, dış etkenler (rüzgar/insan/hay-
van) nedeniyle hareket etmemesi ve köklerinin hava alma-
ması için kazık veya gergi sistemi ile sabitleyin. Sabitleme 
sistemini en az 1 yıl kullanmalıyız.

12. Bitki tabanında malç/ağaç kabuğu tabakası ile top-
rağı örterek toprağın nem tutuculuğunu arttırabilir, bitki 
köklerini don ve aşırı sıcaklardan koruyabilir ve yabancı ot 
çıkışını azaltabiliriz.

1. Fidanı ambalajından dikkatlice çıkarın. Köklerini ko-
parmayın. Gerekirse budama makası ile budama yapabilir-
siniz.

2. Dikimden önce fidan köklerini su dolu bir kovada 2-3 
saat bekletmeliyiz. Böylece kökler suyu emecek ve bitki-
nin dikim şoku yaşayarak kuruma riski azalacaktır.

AÇIK KÖKLÜ FİDANLARDA ÇUKUR DİKİMİ AŞAMALARI
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3. Fidanın kök genişliği ve derinliğinden biraz daha bü-
yük bir çukur açın. Bu şekilde, köklerin rahatça yayılabil-
mesi için daha fazla gevşetilmiş toprak kullanılmış olacak.

4. Açtığınız çukuru, içinde kök/sap/atık kalmayacak şe-
kilde temizleyin. İhtiyaç olması halinde, dikim çukuru içeri-
sine veya toprak karışımına köklendirici organik malzeme 
ekleyebilirsiniz.

5. Fidanı çukura yerleştirin ve kök boğazı gömülmeye-
cek şekilde yüksekliğini belirleyin. Kök boğazı, toprak yü-
zeyi seviyesinin altında kalmamalıdır.

6. Köklerin tamamı toprak içinde kalacak şekilde bitki-
sel toprak karışımını çukura doldurun. Toprağı kürek veya 
ayağınızla sıkıştırarak içindeki havayı çıkarın ve fidan dik 
duracak şekilde dikimi tamamlayın.

7. Fidan çevresinde suyun birikebileceği bir havuz (ça-
nak) oluşturun ve mutlaka can suyu verin.
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8. Toprak yüzeyini malç/ağaç kabuğu tabakası ile örte-
rek toprağın nem tutuculuğunu arttırabilir, bitki köklerini 
don ve aşırı sıcaklardan koruyabilir ve yabancı ot çıkışını 
azaltabiliriz

9. Çıplak köklü fidanın toprağa tutunmasına yardımcı 
olmak için sulamaya dikkat edilmelidir. Hava koşullarına 
göre bitkinin yeterince sulanıyor olduğundan emin olma-
lıyız.

10. Yeni dikilen fidanı, dış etkenler (rüzgar/insan/hay-
van) nedeniyle hareket etmemesi ve köklerinin hava alma-
ması için kazık veya gergi sistemi ile sabitleyin. Sabitleme 
sistemini en az 1 yıl kullanmalıyız.

● Yarma dikimleri küçük, topraksız fidan dikimlerinde kullanılır.

El Plantuvarı  Ayak Plantuvarı  

● El Plantuvarı Dikimi

● Ayak Plantuvarı Dikimi

YARMA DİKİMİ

YARMA DİKİM YÖNTEMLERİ
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• Sonra çıkarılan plan-
tuvar ucu açılmış olan yarık 
veya deliğin alt ucuna gele-
cek şekilde toprağa meyilli 
olarak batırılır ve plantuvar 
sapı ileri ve geri doğru çe-
kilerek fidan köklerinintop-
rakla sıkışması sağlanır.

Ayak plantuvarı 
gösterilen açıda so-
kulur ve ileri iterek 
dikey pozisyona ge-
tirir.

Bu sefer de Di-
kim plantuvarını, 
ileri Doğru iter, bu 
suretle toprağın üst 
tarafındakikökler sı-
kıştırılır

Ayak plantuva-
rı çıkartılır ve fidan 
yarığa uygun derin-
likte yerleştirir.

Son açılan ya-
rıktan 5 cm. öteye 
dikimplantuvarı so-
kulur.

Dikim plantu-
varı fidandan 5 cm. 
kadar öteye tekrar 
batırılır.

Dikim plantuva-
rını önce öne sonra 
geriye iter ve böy-
lece bundan evvel 
açılmış yarık tama-
men dolar

Dikim plantuva-
rını kendine doğru 
çeker, böylece kök-
ler alt taraftan sıkış-
tırılmış olur.

Son açılan deliğe 
ayak topuğu ile top-
rak itilerek dolduru-
lur.

• Plantuvar çekilip çı-
karılırken fidan deliğe veya 
yarığa kökleri kıvrılmaya-
cak şekilde sarkıtılır.

EL PLANTUVARI DİKİMİ

AYAK PLANTUVARI DİKİMİ

• Seçilen alet el ile top-
rağa dikine bastırılarak bir 
yarık veye delik açılır.
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» Dikimin, kök çukurunda kıvrılmış ve bükülmüş şekilde yapılmış olması

» Fidanın alt dallarının toprak içinde kalacak şekilde derin dikim yapılması

» Fidanın üst kökler açıkta kalacak şekilde sığ yapılarak dikilmesi

Çukur dikim yönteminde kök ve gövde bakımından başarıyı etkileyen 

en önemli hatalar şunlardır:
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Dikim şekillerinde doğru ve yanlış dikimin gösterilmesi

Topraklı ve kaplı fidan dikimi: Topraklı ve kaplı fidanlar dikilirken dikim alanına kökleri-
nin bulunduğu ortam ile götürülmelidir. Bulundukları toprak kitlesi içinde nem olduğundan 
fidan dikimini takip eden kurak dönemden daha az etkilenir. Kök sökümü, nakil ve dikim 
sırasında oldukça az zedelenmektedir. Bu nedenler topraklı ve kaplı fidan dikiminde başa-
rılı sonuç elde edilmesini sağlar. Dikim belirli mevsime bağlı değildir; ancak söküm, ambalaj 
ve taşıma giderlerinden dolayı masraflı bir yöntemdir.

Topraklı fidan dikimi yönteminde

Topraklı fidanın kökünü saran toprak kitlesi büyüklüğünde ve altı daha geniş bir çukur 
açılır. Çukurdan çıkan üst toprak ayrı, alt toprak ayrı yerlere konmalıdır. Çukurun dibi bel 
kürekle mümkün olduğunca derin işlenmeli ve üst toprakla fidanın üstüne oturtulacağı 
tümsek oluşturulmalıdır. Fidan hareket ettirilmeden etrafındaki boşluk dışarıda kalan top-
rakla doldurulur. Köklerin iyice temasını sağlamak için tokmaklama yapılmasında yarar var-
dır. Fidan iki ayak arasına alınıp etrafında dönülerek iyice sıkıştırılır ve fidanın etrafına bir 
çanak oluşturulur. Dikimden sonra fidana yeteri kadar can suyu verilmesi gerekir. Çıplak 
köklü ya da topraklı fidanlar kullanılarak yapılan uygulamalarda boylu fidanlarda fidanın 
rüzgârdan etkilenmemesi ve dik durması için dikim sırasında tekli, ikili veya üçlü desteğin 
yerleştirilmesi gerekir.
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Çalıların Dikimi

Organik gübreler, çalılara dikim sırasında dikim çukuruna katılarak verilir. Çalıların di-
kiminde ilk gübreleme çok önemlidir. Dikilen çalılar ilk yağmursuz dönemde sulanmalı ve 
toprak fazla kurumamalıdır. Böylece çalıların iyi gelişmesi sağlanır.

»Sarılıcı ve tırmanıcıların dikiminde dikkat edilecek konular:  Dikim için derin köklü sarı-
lıcı ve tırmanıcı türler için fidanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 60–90 cm derinlik 
ve genişlikte çukur açılması uygundur.

Çit Dikimi

Çit tesisinde çitin istenen boyutlarda düzgün biçimde oluşması için fidanların aynı fi-
danlıktan, aynı cins ve türden, benzer form ve boyda olması sağlanmalıdır. Yeşil çit tesisin-
de kullanılan bitkiler, tek dikildiklerinde türün özelliğine göre boylanan ve çap alan; çalı, 
ağaççık veya ağaç formunda olan bitkilerdir, ancak çit tesisi amacı ile sık dikilip alçak buda-
narak istenen işleve göre terbiye edilirler.

Çit bitkileri amaca ve büyüdüğü zaman alması istenen boyutlara göre tek ya da çift sıralı 
olarak dikilebilir.

BİR DİKİMİN BAŞARIYA ULAŞMASINDA ETKİLİ ÖNEMLİ KOŞULLAR;

● Toprak Koşulları 

● Fidan Seçimi 

● Fidan Nakli 

● Bitkilendirme Ortamının Dikim İçin Hazırlanması

● Dikim Zamanı

Bu şartları sağlamadan dikimi teknik kurallarına uygun yapsak dahi başarı şansı düşük 
olmaktadır.

BİTKİ DİKİMİNDE BAŞARI KOŞULLARI
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Dikilen fidanların gelişmesinde toprak 
en etkili faktördür. 

Bitkinin beslenme gücü, su, hava oranı 
ve köklerinin gelişmesi büyük ölçüde top-
rak türüne bağlıdır.

Fidan dikiminde dikim toprağı olarak; 
%20 Torf
%20 Yanmış elenmiş çiftlik gübresi
%10 Ponza
%50 Bitkisel toprak karışımı kullanılabi-

lir. 

●Her bir fidanın dallanma yoğunluğu
● Dal açıları, tepe/gövde oranı
● Boy/ taç genişliği oranı
● Gövde konikliği
● Yaprak kitlesi zenginliği
● Tomurcukların şişkinliği
● Kabuğun parlak ve gergin olması
● Son yıl sürgününün uzunluğu
Gibi temel özellikleri bakımından seçi-

len türe ait özellikleri hangi ölçüde taşıdığı-
na bakılmalıdır.

Çıplak köklü fidanlarda kök tazeliğine 
dikkat edilmelidir.

Topraklı fidanlarda kök tazeliğine dikkat 
edilmelidir.

Kaplı fidanlarda güçlü ve yoğun kök 
yapmış olmasına dikkat edilmelidir.

1-TOPRAK KOŞULLARI

2-FİDAN SEÇİMİ
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Fidanlar fidanlıktan bitkilendirme alanı-
na uygun koşullarda taşınmalıdır. 

Taşıma esnasında;

● Yaralanma, dal ve sürgün kırılmaları, 
çiçek ve yaprakların kopması,

● Topraklı fidanlarda kök sistemi ile onu 
saran toprak kitlesi arasındaki bağın bozul-
ması ya da balyanın dağılması,

● Kaplı fidanlarda kökler ile kap ortamı 
arasındaki bağ ya da ilişkilerin bozulması,

● Çıplak köklü fidanlarda köklerin açıkta 
kalması ve tazeliğini yitirmeleri gibi sakın-
calarla sıkça karşılaşılmaktadır.

3-FİDAN NAKLİ

● Dal kırılmaları, yaralanmalar, tepe sürgünün zarar görmüş olması gibi özelliklerine,

● Mantar, böcek, bakteri, virüs gibi zararlı belirtilerine, 

● Özellikle yurt dışından ithal edilen fidanların sağlık sertifikalarının Bulunması fidanla-
rın sağlığı ve dikim değeri açısından önemlidir.
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● Bitkilendirme ortamının dikim için ha-
zırlanması çalışmalarını 2 aşamada değer-
lendirmek mümkündür.

● 1. Aşamada önce alanın düzeltilmiş 
kotlara getirilmesi, teraslama, kaba tesviye 
ve drenaj gibi alt yapı hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir.

● 2. Aşamada istenmeyen bitkilerin 
uzaklaştırılması toprak işleme, toprak ıslahı 
ve gübreleme, bitkisel toprak serme, ince 
tesviye ve toprağın dezenfeksiyonu gibi 
yüzeysel ıslah ve hazırlama çalışmaları ile 
tamamlanmalıdır. 

● Fidanlar uygun hacimli taşıma araçlara hasarları en az düzeye indirecek şekilde yük-
lenmeli ve nakledilmelidir. 

● Özellikle herdem yeşil türlerde yapraklı dönemde yapılacak uzak ya da kısa mesafeli 
nakillerde yüksek sıcaklık, soğuk, don ve güçlü hava akımlarının etkilerinden zarar görme-
meleri için mutlaka kapalı araçlar kullanılmalıdır. 

● Dikim çalışmalarının 3-4 günü aşan bir süre gecikmesi halinde gömü işlemi uygulan-
malıdır. (çıplak köklü fidanların serin ve gölge bir yerde kazılan hendeklerde, gevşetilmiş 
demetler halinde ve kökler toprakla kapatılmış olarak dikim zamanına kadar bekletilme 
işlemine “gömü” denir.)

4-BİTKİLENDİRME ORTAMININ DİKİM İÇİN HAZIRLANMASI 
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5-DİKİM ZAMANI

Dikim mevsimi materyal tiplerine göre 
genel bir yaklaşımla aşağıdaki gibi açıklana-
bilir;

● Kaplı fidanlar aşırı sıcak, donlu, fırtı-
nalı ve yağışlı günler dışında her mevsim 
dikilebilirler.

● Topraklı fidanlar dikim mevsimi bakı-
mından çıplak köklü ve kaplı fidanlar ara-
sında bir değerde olup, kaplı fidanlara daha 
yakındır. 

● Çıplak köklü fidanların ise, prensip 
olarak büyüme dönemi dışında ya da uyku 
döneminde dikilmeleri zorunludur.

● Genel olarak uykuya giriş ve uykudan 
çıkış evreleri, fidanların yeni dikim ortamı-
na adaptasyonunda belirleyici rol oynayan 
kök yenileme potansiyeli bakımından en 
uygun dönemlerdir.

● Geç sonbahar, kök yenileme potansi-
yelinin yüksek ve çevre koşullarının kök ak-
tivitesi için uygun olması bakımından dikim 
için elverişli bir dönemdir.

● Başta yaprağını döken türler olmak 
üzere kışların sert geçmediği bölgelerde 
geç sonbahar dikimleri oldukça yüksek di-
kim başarısı sağlamaktadır. 

● Zira toprak sıcaklıklarının henüz düş-
memiş olduğu bu zaman diliminde dikilen 
fidanlar geliştirdikleri yeni köklerle kış ön-
cesinde dikim ortamına uyumu önemli öl-
çüde sağlayabilmekte, bu fidanlar erken 
ilkbahar döneminde daha kuvvetli kök ye-
nilenmesi ve büyümesi gerçekleştirerek er-
ken ilkbaharda dikilen fidanlara göre daha 
güçlü vejetatif gelişim gösterebilmektedir.
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https://www.rhs.org.uk/advice/how-to-plant-a-tree

http://www.deepdale-trees.co.uk/trees/2015/01-Thuja-plicata.html

https://tr.pinterest.com/KatyKuzi/mature-tree-ideas/

https://www.equipmentworld.com/landscaping-roundup-18-attachments-for-raking-leveling-mowing-mulching-and-
more/
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