
1925’ten Günümüze Saglık Ve Lezzetin Çatısı-



ALEV AĞACI 

Latince: Photinia sp.
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Güney ve Doğu Asya
Tanımı: Peyzaj çalışmalarında sıkça tercih edilen her dem 
yeşil bir dış mekan süs bitkisidir. Bodur bir yapıya sahip 
ağaç ve çalılardır. Yeni sürgünleri alev kırmızısı renkte 
olduğundan bitkiye bu isim verilmiştir. Nisan-Mayıs’ta 
açan beyaz çiçekleri vardır. Gövdesi kahverengi yaprakları 
parlak yeşil renklidir.  
Işık isteği: Güneşli ve yarı gölge bitkisidir.  Bol güneş alan 
yerlerden çok hoşlanır. 
Sıcaklık isteği: Ilıman iklim sahip yerleri yetişmektedir. 
Toprak isteği: Derin, nemli fakat iyi drenajlı toprakları 
tercih eder. 
Sulama: Kuraklığa dayanıklıdır. Özellikle yaz aylarının 
sıcak geçmesi nedeniyle sulama önem kazanmaktadır. 
Budama:  Çit olarak sıklıkla tercih edilen bir bitki olması 
nedeniyle düzenli olarak budanması ve formunun korunması 
gerekmektedir. 
Üretimi: Tohum ya da çelikle üretimi yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak lekesi en çok görülen 
hastalıklardandır.



ALTIN ÇANAĞI 

Latince: Forsythia sp.
Familya: Oleaceae
Anavatanı: Doğu Asya ve Güneydoğu Avrupa
Tanımı: Bitki mart ayında çan şeklinde parlak sarı renkli 
çiçeklerle baharın ilk müjdecilerindendir. Yaprakları 
çiçekler döküldükten sonra çıkar. Çit bitkisi olarak veya tek 
olarak kullanılabilir. 
Işık İsteği: Güneşli veya hafif gölge yerlerde yetişir. Ancak 
bol güneş alan yerlerde çiçek sayısı ve kalitesi artmaktadır. 
Sıcaklık İsteği:  Kışın -20, -30 dereceye kadar olan 
soğuklara dayanıklıdır.
Toprak İsteği: Toprak bakımından seçici değildir. İyi 
drenajlı herhangi bir bahçe toprağı yeterlidir. 
Sulama: Bitkinin yaz aylarında su isteği artmaktadır.
Gübreleme: Bitkinin yetiştirileceği bahçe toprağını analiz 
ettirmek ve sonrasında toprağın besin maddesi içeriğine 
göre gübreleme yapmak izleyecek en doğru yoldur. 
Budama: Bitki budamaya elverişlidir. Ancak derin 
budanmamalıdır. Aksi takdirde bir sonraki mevsim çok az 
çiçek açar. Bahar sonunda yalnızca dalların solmuş çiçekleri 
taşıyan kısımları budanmalıdır. Bitkinin tazelenmesi için 
birkaç yılda bir eski dallardan bir kısmı dipten kesilebilir. 
Üretimi: Çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Bahar aylarında genç sürgünlerinde 
yaprak biti, salyangoz ve sümüklü böcek gibi zararlılar en 
sık görülür.  



ATEŞ DİKENİ 

Latince: Pyracantha sp.
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Güneydoğu Avrupa
Tanımı: Yaz kış yeşil kalabilen her dem yeşil 3 metreye 
kadar boylanabilen çalı formunda bir bitkidir. İnce uzun ve 
oval yaprakları vardır. Salkım şeklinde sarımtırak ve beyaz 
çiçekler açar. Koyu kırmızı, kırmızı turuncu ve sarı renkli, 
üzüm salkımı şeklinde meyveleri olur. Meyveleri halk 
arasında “Köpek Elması” “ Tavşan Elması” “Kuş Elması” 
olarak da bilinir.
Işık İsteği: Bol ışığa, az suya ihtiyaç duyar.
Sıcaklık İsteği: Ilıman yerleri sever. En önemli özellikleri 
soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olmasıdır. -15 derece 
sıcaklıklara dayanabilmektedir.
Toprak İsteği: Üzerinde geliştiği toprakta çok besin öğesi 
aramaz. Bitki besince zengin, humuslu, nemli topraklarda 
daha iyi gelişir. 
Sulama:  Suya çok ihtiyaç duyan bir bitki olmadığı için yaz 
ayları dışında sulamaya dikkat etmeye gerek yoktur. 
Gübreleme: İlkbahar aylarında yanmış ahır gübresi 
verilmesi bitki gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. 
Budama:  Budamaya yatkın bir türdür.
Üretimi: Çelik ve tohumla. 
Hastalık ve Zararlılar: Kara leke hastalığının yanı sıra 
kırmızı örümcek ve sürgün aşamasında yaprak bitleri gibi 
zararlılarla mücadele edilmelidir.



DAĞ MUŞMULASI

Latince: Cotoneaster sp.
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Avrupa, Güney Afrika ve Asya
Tanımı: Çoğunlukla kışın yapraklarını dökmekle birlikte 
çok az her dem yeşil türleri de bulunan çalılardır. Yuvarlak, 
parlak koyu yeşil yapraklar; sonbaharda pembe veya 
turuncuyla güzel bir renklenme gösterir. Çiçekler kısa yan 
sürgünlerin ucunda tek veya salkım biçimdedir. Kırmızı 
renkli meyveleri vardır.
Işık İsteği: Güneşli alanları tercih eder.
Sıcaklık İsteği: Bitki sıcak ve ılıman iklime sahip yerleri 
tercih etmektedir. 
Toprak İsteği: Her türlü toprakta yetiştirilebilmektedir. 
Kuvvetli topraklarda iyi gelişim göstermektedir. 
Sulama:  Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. 
Gübreleme: Büyüme döneminde gübreleme yapılması 
bitki gelişini olumlu yönde etkilemektedir. 
Budama: Genel olarak çelik ve tohumla üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti ve kırmızı örümcek 
zararlılarıyla mücadele edilmelidir.



GÜL  

Latince: Rosa sp.
Familya: Rosaecae
Anavatanı: Kuzey yarımküre’nin soğuk ve ılıman bölgeleri
Tanımı: Genellikle kış aylarında yapraklarını döken, 2-3 m 
kadar boylanabilen uzun ömürlü dikenli çalılardır. Çiçekleri 
5 taç yapraklı olup beyaz, pembe, kırmızı, sarı, turuncu ve 
benzeri göz alıcı birçok rengi vardır. Yaprakları almaşlı 
diziliştedir. Güller üzerinde yapılan melezleme çalışmaları, 
yüzlerce yeni kültür formunun oluşmasını sağlamıştır. 
Dikenlerinden arındırılmış bir bastonsu gövde üzerinde 
istenilen yükseklikten aşılama yapılarak baston güller elde 
edilir.  Aşılı formları büyük tek çiçekli veya salkım çiçekli 
olabilir. 
Işık İsteği: Güneşli, yarı gölgeli mümkün oldukça rüzgâr 
almayan yerlerde yetiştirilmelidir. 
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan zarar 
görse bile tekrar sürgün verebilmektedir. 
Toprak İsteği: Nemli, killi-tınlı ve organik maddece zengin 
toprakları tercih eder. 
Sulama: Sulama zamanı ve miktarı çevre koşullarına, 
toprak yapısına, bitkinin gelişme durumuna bağlı olmakla 
birlikte, sürgün verme döneminde ve yaz aylarında daha 
fazla suya ihtiyacı duyacağından bitkiye verilen suyun 
arttırılması gerekmektedir.
Budama: Budama hafif yapılmalı ve uzayan dallar 
kısaltılmalıdır. Kuruyan çiçekleri kesilmesi yeni çiçek 
oluşumunu teşvik eden bir uygulamadır.   
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile yapılır
Hastalık ve Zararlılar: Külleme, pas, mildiyö, yaprak 
ve sap lekesi, kara leke, kök çürüklüğü gibi hastalıklar ile 
yaprak biti, gül filiz arısı, kabuklu biti gibi zararlıları çok 
sık görülmektedir. 



JAPON AYVASI 

Latince: Chaenomeles (Cydonia)
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Doğu Asya
Tanımı: Park ve bahçelerde tekli, gruplar halinde veya çit 
bitkisi olarak çok sık kullanılan, 3 m kadar boylanabilen, 
sık dallı, yaygın ve bodur gelişen bir çalı türüdür. Dalları 
dikenli,  yumurta veya oval şeklinde yapraklarının üst 
yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü açık renkli, tüysüz ve sapı 
kısadır. Çiçeklerin birkaç tanesi bir arada buket halinde, 
koyu kırmızıdan beyaza kadar değişen renk alır. Erken 
ilkbaharda mart-nisan aylarında yapraklanmadan önce çiçek 
açar. Yenebilen minik ayvaya benzer ve sarı yeşil renkli, 
güzel kokulu meyveleri vardır. Ayrıca özellikle yurtdışında 
çiçek aranjmanlarında da kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Işık- yarı gölge bitkisidir. Güneşli ortamları 
tercih eder.
Sıcaklık İsteği: Ilıman ve serin iklimlerde yetiştirilebilir. – 
25 dereceye kadar dayanıklıdır.
Toprak İsteği: Her türlü toprağa rahatlıkla uyum sağlar.
Sulama: Sulama zamanı ve su miktarı çevre koşullarına ve 
toprak yapısına göre değişmektedir. 
Budama:  Budama özel bir form vermek ve bol çiçek 
vermesi amacıyla, çiçekli ya da çiçekli dönemi bittikten 
hemen sonra yapılmalıdır.   
Üretimi: Tohum, daldırma, çelik ve aşı ile üretilebilmektedir. 
Hastalık ve Zararlılar: Kara leke, yaprak bitleri ve akarlar 
çok sık görülmektedir.



KADIN TUZLUĞU 

Latince: Berberis sp.
Familya: Berberidaceae
Anavatanı: Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika
Tanımı: 1,5 metreye kadar boylanabilen yaprak döken 
ve her dem yeşil çok fazla türü olan dikenli çalı formda 
bir bitkidir. Yaprakları basit, parlak, varyetelerine göre 
sarı, yeşil, kırmızı-yeşil ve kırmızı renklerdedir.  Çiçekler 
çoğunlukla salkım veya bileşik salkım ya da çok az da olsa 
tek tek bulunur. Çiçekleri sarı renklidir. Meyveleri üzümsü, 
kırmızı-sarı veya siyah renklidir. Yol kenarları, park 
bahçelerde peyzaj çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Güneşli yerleri sever. Ancak yarı gölge ve gölge 
yerlerde de yetişebilmektedir. 
Sıcaklık İsteği:  Soğuklara dayanıklıdır. 
Toprak İsteği: Toprak istekleri bakımından fazla seçici 
değildirler, kuru topraklarda da yetişebilir.
Sulama: Bitkinin ihtiyacı dikkate alınarak sulama 
yapılmalıdır. 
Gübreleme: Toprağı analizi yapılıp, sonrasında toprağın 
besin maddesi içeriğine göre gübreleme yapılmalıdır. 
Budama:  Budama ve şekil vermeye uygun bir türdür. 
Üretimi: İlkbaharda alınan yeşil çelikler ile yaz sonunda 
alınan yarı odun çelikler ile üretilir.  
Hastalık ve Zararlılar: Kara leke hastalığı ile yumuşakçalar 
ve kırmızı örümcek zararlılarıdır.



KARTOPU 

Latince: Viburnum sp.
Familya: Caprifoliaceae
Anavatanı: Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika
Tanımı: Doğada çok fazla türü bulunan yaprak döken 
ve her dem yeşil bitkilerdir.  Yaprakları basit, tam dişli 
veya dilimlidir. Çiçekleri yuvarlak, şemsiye biçiminde, 
pembe veya beyaz renktedir. Bazı türlerin çiçekleri güzel 
kokuludur.  Meyveleri siyah, sarı, kırmızı renklidir.
Işık İsteği: ışık ve gölge bitkisidir.
Sıcaklık İsteği:  Ilıman iklimleri sever.
Toprak İsteği: Humuslu ve asidik toprakları tercih ederler.
Sulama: Yaz ayları boyunca toprak kurudukça sulama 
yapılmalıdır. 
Gübreleme: İlkbahar aylarında yanmış ahır gübresi 
verilmesi bitki gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. 
Budama:  Budamaya dayanıklıdır. Sonbahar aylarında 
yapılmalıdır. 
Üretimi: Tohum, çelik, daldırma ve aşı üretim 
yöntemlerinden ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek ve genç 
sürgünlerde yaprak bitleri bitkiye zarar verir. Bunun yanı 
sıra yaprak yanıklığı, kara leke, külleme gibi hastalıklar da 
görülebilmektedir. 



LEYLAK 

Latince: Syringa sp.
Familya: Oleaceae
Anavatanı: Batı Asya, Güney Avrupa ve Türkiye
Tanımı: Yaklaşık 30 türü olan, kışın yaprağını döken çalı 
veya ağaççık formundaki bitkilerdir. Yaprakları karşılıklı 
dizilmiş, saplı, nadiren dilimli, yürek şeklindedir. Çiçekleri 
2 yıllık dallarda son sürgünlerin ucunda ve birçok çiçeğin 
birleşmesiyle silindirimsi piramidal görünüşlüdür. Park 
ve bahçelerin peyzaj çalışmalarında çok sık kullanılan bir 
bitkidir. 
Sıcaklık İsteği: Soğuklara dayanıklı (-4oC) olup karasal 
iklime rahatlıkla uyum sağlamaktadır.
Işık İsteği:  Yarı gölge alanlarda da yetişebilmektedir. 
Ancak bol güneş ışığı alan yerde daha iyi gelişmektedir. 
Toprak İsteği: Hemen hemen her tip toprakta nemli olmak 
şartı ile yetiştirilebilir.
Sulama: Bitkinin özellikle hava sıcaklığının arttığı, 
toprağın kuruduğu yaz aylarında bol su isteği vardır.
Budama:  Bitkinin yer yıl düzenli çiçek vermesi için solan 
çiçek sürgünleri budanmalıdır. Bitkiyi gençleştirmek için 
yaşlı sürgünler dipten kesilmelidir. 
Üretimi: Tohum, çelik, daldırma, sürgün ayırma ve aşı ile 
üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak bitleri ve salyangoz en 
fazla görülen zararlılardır.



MAHONYA 
 
Latince: Mahonia
Familya: Berberidaceae
Anavatanı: Kuzey ve Orta Amerika ile Doğu ve Güney 
Asya
Tanımı: Doğal olarak yaşayan 90 kadar türü bulunan ağaç 
ve ağaççık, boylu ya da bodur çalı formunda herdem yeşil 
odunsu bitkilerdir. Yaprak kenarları dişli ve dikenli genç 
yaprakları kırmızı renkli olup, daha sonra parlak koyu yeşil 
renklidir. Soğuk, sıcak, ılıman bütün bölgelerde yetişirler. 
Sarı renkli çiçekleri salkım şeklindedir. Mavi-siyah renkli 
meyveleri vardır.
Işık İsteği: Güneşli, yarı gölge yerlerden haşlanır. 
Sıcaklık İsteği: Soğuklara dayanıklıdır (-15oC). Soğuk 
rüzgârlardan ve kış güneşinden korunmaları gerekir.
Toprak İsteği: Yaprakları mavimsi yeşil olan türler güneşli 
ortamları ve kumlu toprakları sever. Diğer türler ise nemli 
ve humuslu topraklardan hoşlanır. 
Sulama: Bitkinin yetiştirildiği ortam koşulları ve toprak 
yapısı dikkate alınarak sulama yapılmalıdır. 
Üretimi: Tohumla üretim esas olmakla birlikte çelikle de 
üretim yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Kara leke, külleme hastalık 
yaparken, kabuklu bit, kırmızı örümcek zararlıları görülür.



ORTANCA 

Latince: Hydrangea sp.
Familya: Hydrangeaceae
Anavatanı: Amerika ve Doğu Asya
Tanımı: Doğal olarak bilinen 80 kadar türü vardır. Yazın 
yeşil veya her dem yeşildir. Özellikle tropik bölgelerde 
tırmanıcı bitki formunda olan türleri de bulunur. Ancak 
genellikle çalı formunda bitkilerdir. Yaprakları karşılıklı 
dizilmiş, tam veya dilimlidir. Çiçekleri beyaz, mavi, pembe, 
kırmızı renklidir. 
Işık İsteği: Bitki yarı gölge yerlerde daha iyi bir gelişim 
gösterir. Aşırı güneşli yerlere de uyum sağlayabilir. 
Sıcaklık İsteği:  -5 derece sıcaklıklara kadar 
dayanabilmektedir. 
Toprak İsteği: Mineralce zengin humuslu ve kuvvetli 
toprakları severler.
Sulama: Bitki suyu sevdiği için düzenli olarak sulanmalıdır. 
Gübreleme İlkbaharda yanmış ahır gübresi verilmesi 
Ayda bir suya karıştırılarak verilen genel amaçlı sıvı gıdayı 
azaltılmış dozda haziran ortasından eylül ortasına kadar 
8 haftada bir verirseniz ortancalarınız hem daha sağlıklı 
gelişir hem daha iyi çiçek açar hem de kışa ve gelecek 
bahara iyi bir hazırlık yapmış olur.   
Budama: Çiçeklenme bittikten sonra kurumuş çiçeklerin 
alınması şeklinde budama yapılabilir. 
Üretimi: Çelik ile çoğaltılmaktadır. 
Hastalık ve Zararlılar: Fazla kuru ve sıcak ortamda yaprak 
bitleri ve örümcek zararlısı görülebilir.



ŞİMŞİR 

Latince: Buxus sp.
Familya: Buxaceae
Anavatanı: Güney ve orta Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar 
ve Batı Himalayalar Avrupa
Tanımı: Genellikle 1 m boylu çalı, nadiren 7-8 m boyunda 
ağaççık formunda her dem yeşil bitkilerdir. Yapraklar elips 
biçiminde, tam kenarlı, 1-3 cm uzunluğunda, derimsi üst 
yüzü parlak yeşil renkli, alt yüzü sarımsı açık yeşil renklidir. 
Yaprak sapı kısadır. Yapraklar karşılıklı dizilmiştir. Çiçekler 
zor görülür.  
Işık İsteği: Yarı gölge bitkisidir. İklimi ılımlı ve nemli olan 
yerlerde, gölgeye dayanıklı olduğundan, ağaç altlarında da 
yetiştirilebilir. 
Sıcaklık İsteği: Donlara karşı hassastır.
Toprak İsteği: Besince zengin, nemli serin, gevşek, 
humuslu kireçli yerlerde iyi gelişir.
Sulama: bitki ihtiyacı göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır. 
Gübreleme: Çok yavaş büyüyen bir bitkidir. Ne kadar su 
ve gübre verirseniz verin büyümesi yavaştır. 
Budama:  Budamayı geç ilkbahar da yapmak gerekir. 
Budamaya çok elverişli olduğundan çit veya değişik heykel 
yapımında çok sık kullanılmaktadır. 
Üretimi: Üretimi daha çok çelik ve bölme ile yapılmaktadır.  
Tohum ile üretim mümkün ise de tohumdan çıkan bitkiler 
çok geç büyüdüğü için pek tavsiye edilmemektedir.  
Hastalık ve Zararlılar: Uç kurutan, akarlar, sürgünlerde 
yaprak bitleri, salyangoz zararlılarıyla mücadele edilir.



TAFLAN  

Latince: Euonymus
Familya: Celastraceae
Anavatanı: Avrupa, Doğu Asya, Kuzey ve orta Amerika ve 
Avustralya
Tanımı: Yaprak döken ve her dem yeşil olan, yaklaşık 
180 türü olan çalı ve ağaççıklardır. Yapraklar oval şekilli 
ve yaprak kenarları dişli olup, yeşil, sarı, alacalı, altuni, 
gümüşi renklerde olabilir. Bazı türlerinde yaprak renkleri 
sonbahar renklenmesi gösterirler. Mayıs-Haziran aylarında 
çiçeklenirler. Çiçekleri, dikkat çekmeyen kadar küçük ve 
sarı renklidir.
Işık İsteği: Güneşli ve yarı gölge ortamlarda yetişir.
Sıcaklık İsteği:   Ilıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Özellikle 
her dem yeşil türler soğuklardan zarar görür.
Toprak İsteği: Toprak isteklerince seçici değildir. Kireçli 
topraklarda da yetiştirilebilir.
Sulama:  Bitki ihtiyacı göz önünde bulundurularak sulama 
yapılmalıdır. 
Budama:  Çit bitkisi olarak kullanıldığı durumlarda 
budanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
Üretimi: Tohum ve çelikle ile üretimi yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Külleme ve kabuklu bit en fazla 
görülen hastalık ve zararlıdır.

 



ACEM BORUSU
 
Latince: Campsis sp.
Familya: Bignoniaceae
Anavatanı: Afrika, Çin ve Japonya
Tanımı: Ilıman ve sıcak iklimlerde sürekli yeşil kalmasına 
rağmen karasal iklim koşullarında yapraklarını döker. 
Kırmızı, kızıl veya turuncu renkli,  3-6 cm boyundaki 
borazan görünümlü oldukça gösterişli çiçekleri vardır. 
Bitki yaz mevsimi boyunca çiçek açıp ve uzun süre çiçekli 
kalmaktadır. 
Işık İsteği: Bol güneş seven bir bitki olduğu için tam güneş 
alan yerlere tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Her bölgeye uyum gösterirler. Akdeniz ve 
Ege bölgelerinde bitki yapraklarını dökmemektedir. 
Toprak İsteği: Organik maddece zengin iyi drene edilmiş 
topraklar bitki için uygundur. 
Sulama:  Yaz aylarında düzenli olarak sulanmalıdır. 
Budama:  Kış sonunda önceki yıl çiçek açmış bütün dallar 
3-4 göz üzerinden budanmalıdır. 
Üretimi: Tohum ve çelikle üretimi yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Genç bitkilerde mantari 
hastalıkların yanı sıra, yaprak bitleri, salyangoz ve sümüklü 
böceklerle mücadele edilmedir.

SARMAŞIKLAR



AMERİKAN SARMAŞIĞI 

Latince: Parthenocissus (Amphelopsis)
Familya: Vitaceae
Anavatanı: Kuzey Amerika’da ve Asya
Tanımı:  Asma yaprağına benzeyen kışın yapraklarını 
döken bir tırmanıcı bir bitkidir. Parlak yeşil yaprakları, 
sonbaharda muhteşem kızıl renklere bürünür. Yazın 
açan minik yeşil çiçekler, sonbaharda üzüme benzer mor 
meyvelere dönüşür. 
Işık İsteği: Işık-yarı gölge bitkisidir.
Sıcaklık İsteği: Bitki orta derecede sıcaklığa dayanabilir. 
Ancak aşırı sıcak ve kuraklıktan hoşlanmaz. 
Nem İsteği: Ilıman ve nemli iklimleri sever. Donlara 
dayanıklıdırlar.
Toprak İsteği: Besin maddesince zengin, hafif, derin, iyi 
drene edilmiş ve verimli toprakları severler. 
Sulama: Yetiştikleri yerler kuru olmamalıdır. Bu nedenle 
sulama düzenli bir şekilde bitki ihtiyacına göre yapılmalıdır.  
Bitki gübreli ve iyi sulanan topraklarda çok hızlı gelişir.
Budama:  Budamaya dayanıklıdır. İstenmeyen dallar, 
ilkbaharda kesilebilir. 
Üretimi: Tohum ve çelikle üretimi yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kışı sıcakta geçirirse kırmızı 
örümcek zararlısı görülebilir.



HANIMELİ  

Latince: Lonicera sp.
Familya: Caprifoliaceae
Anavatanı: Kuzey yarım kürenin ılıman iklime sahip bölgeleri 
Tanımı: Sarılıcı ve çalı formunda bir bitkidir. Genellikle 
yazın yeşil, bazı türleri ise her dem yeşildir. Yaprakları oval 
şekillidir.  Hoş kokulu, bileşik salkım durumunda, krem beyaz 
renkli çan şeklinde çiçeklere sahiptir. Meyvesi çok çekirdekli 
kırmızı, mavi ya da siyah renklidir. 
Işık İsteği: Çalı formunda olanlar güneşli alanlarda, sarılıcı 
olanlar ise gölgeli ortamlarda iyi gelişir.
Sıcaklık İsteği:  Şiddetli kış soğuklarında bitkiye zarar 
verebilir. Ancak bitki ilkbaharda tekrar toparlanabilmektedir.  
Toprak İsteği: Toprak istekleri yönünden seçici değildirler. 
Fakat nemli toprakları daha çok severler. 
Sulama: Bitkinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak sulama 
yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Hazır poşet toprak kullanırsanız nisandan 
eylüle kadar ayda bir defa bitki besini verseniz iyi olur.
Budama:  Sonbaharda ve ilkbahar başında kuvvetli veya zayıf 
budama yapılabilir.
Üretimi: Çelik ve tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak bitleri, kırmızı örümcek en 
çok görülen zararlılar iken, botrytis ve külleme ise en çok 
görülen hastalıklardır. 



KAYA SARMAŞIĞI

Latince: Hedera sp.
Familya: Araliaceae
Anavatanı: Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya
Tanımı: Her dem yeşil tırmanıcı ve yerde sürünücü 
bitkilerdir. Yaprakları yeşil, sarı, gümüşi renklerde,  sarmal 
dizilişli ve dilimlidir. Meyveleri siyah renkli, salkım 
şeklinde ve içerisinde 3-5 tohum bulunur.
Işık İsteği: Yazın yarı gölge veya gölge yerlerde 
bulundurulmalıdır. Yoğun gölge yerlerde yapraklardaki 
alaca rengin solgunlaştığı, giderek tümüyle yeşil renkte 
yaprakların oluştuğu görülür.
Sıcaklık İsteği: Donlara dayanıklıdır. Donlardan zarar 
görmeleri hâlinde bu zararı ilkbaharda kolaylıkla telafi 
edebilirler.
Toprak İsteği: Toprak isteği bakımından seçici değildirler. 
Alkalik ve nemli topraklarda yetişirler. 
Sulama:  Yazın bitkilere bol su verilmeli, çok sıcak 
havalarda yapraklara su püskürtülmelidir. Sıcaklıkların 
düşmesiyle dinlenme dönemine giren bitkilere fazla su 
verilmemelidir.
Gübreleme: Her 2 yılda bir Ocak-Mart aylarında haftada 
bir kez 0,5-1 g/1 kompoze gübre verilir.
Budama: Budamaya elverişli bir bitkidir. İlkbahar 
aylarında aşırı soğuk ve donlardan zarar görmüş dallarda 
budama yapılabilir. 
Üretimi: Tohum ve çelikle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları ödem, 
bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü ve küllenme, 
zararlıları ise kırmızı örümcekler ve yaprak bitleridir.

 



MOR SALKIM

Latince: Wisteria  sp.
Familya: Fabaceae
Anavatanı: Asya’nın doğusunda ve Kuzey Amerika
Tanımı: Hızlı büyüyen, yazın yeşil, boylu ve sarılıcı çalı 
formunda bitkilerdir. Yaprakları almaçlı dizilmiştir. Açık 
mor tonlarında, nadir olarak da beyaz renkli çiçekleri vardır. 
Yapraklanmadan çiçeklenirler. Çiçekler sürgün ucunda, 
salkım şeklindedir. Meyveleri bakla durumunda, yassı ve 
uzundur. İçerisinde çok sayıda tohumu vardır.
Işık İsteği: Bitki güneş ve ışık sever. Bu nedenle güneşli 
alanlarda iyi gelişirler.
Sıcaklık İsteği: İlkbahar donları dışında soğuğa 
dayanıklıdır.
Toprak İsteği: Özel toprak istekleri olmamakla birlikte, iyi 
drenajlı toprakları tercih ederler. 
Sulama: Bitkinin yetiştirildiği ortam ve bitki ihtiyacı göz 
önünde sulama yapılmalıdır. 
Budama:  Budamaya oldukça elverişli bir bitkidir. 
Üretimi: Üretimleri çelik ve daldırma ile olur.
Hastalık ve Zararlılar: Mildiyö, külleme, sürgün kuruması 
en çok görülen hastalıklarıdır.



SARMAŞIK GÜL 

Latince: Rosa multiflora
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Kuzey yarımküre’nin soğuk ve ılıman bölgeleri
Tanımı:  Güller üzerinde yapılan melezleme çalışmaları, 
yüzlerce yeni kültür formunun oluşmasını sağlamıştır. 
2-3 m kadar boylanabilen, dağınık bir tepe gelişimi olan 
uzun ömürlü dikenli çalılardır. Yaprakları almaşlı dizilir. 
Bol saçak köklüdür. Çiçekleri çoğunlukla kokulu ve çok 
göz alıcı değişik renklerdedir. Bahçe düzenleme ve peyzaj 
çalışmalarında sıkça kullanılan bir bitkidir. 
Işık İsteği: Işık- yarı gölge bitkisidir.
Sıcaklık İsteği: Bitki -25 dereceye ye kadar soğuklara 
dayanabilmektedir.   
Toprak İsteği: Derin, taze, nemli, killi-tınlı ve organik 
maddece zengin toprakları tercih ederler.
Sulama: Sulama zamanı ve miktarı çevre koşullarına, 
toprak yapısına, bitkinin gelişme durumuna bağlı olmakla 
birlikte, sürgün verme döneminde ve yaz aylarında bitki, 
daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır.  
Budama: Budama yapılır iken öncelikle yaşlı, eski ve zayıf 
sürgünler uzaklaştırılmalıdır. 
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile yapılır
Hastalık ve Zararlılar: Külleme, pas, mildiyö, yaprak 
ve sap lekesi, kara leke, kök çürüklüğü gibi hastalıklar ile 
yaprak biti, gül filiz arısı, gül kabuklu biti gibi zararlılar 
görülmektedir.



KARAÇAM 

Latince: Pinus sp.
Familya: Pınaceae
Anavatanı: Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika, Batı 
Hindistan, Kuzey Afrika ve Endonezya
Tanımı: Her dem yeşil 70 m’ ye kadar boylanabildiği gibi 
çalı formunda olanları da vardır. Gençlik dönemde piramidal 
yapıdayken ileri dönemlerde bu form bozulmaktadır. Yaşlı 
gövdelerde kabuklar derin çatlaklı ve kalındır. Tomurcuklar 
reçineli olup bol sayıda kiremit dizilişli pullara sahiptir. 
Yaprakları iğne şeklinde olup 2, 3, 5’i bir arada bulunur. 
Yapraklar en fazla 4 yıl bitkide dökülmeden kalabilirler. 
Yaprakların uzunlukları iklime bağlı olarak değişmektedir. 
Kozalakları çok kısa saplı, dala oturmuş durumda, parlak 
sarımsı kahverengi, simetrik, 5–8 cm çapındadır. 
Işık İsteği: Bol güneşli ortamlarda yetişir. 
Sıcaklık İsteği: Kurak iklim koşullarında yetişebilen türleri 
olduğu gibi nemli ortamları seven türleri vardır.
Toprak İsteği: Toprak isteği bakımından seçici değildir. 
Her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilmektedir. Drenajı iyi 
topraklarda güzel yetişir. 
Sulama İsteği: Çamlar genellikle kuvvetli bir kök sistemine 
sahiptir. Kazık kök yaparlar. Bu nedenle de kuvvetli 
rüzgârlardan ve uzun süren kuraklıklardan zarar görmezler.
Budama:  Budanmaya ihtiyaç duymamaktadır. 
Üretimi: Tohumla, bazen aşı ile üretilmektedir. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kabuklu bit, kırmızı 
örümcek en çok görülen zararlılardır. Kök çürüklüğü ve pas 
ise en çok görülen hastalıktır.

İBRELİLER



LADİN  

Latince: Picea sp.
Familya: Abies
Anavatanı: Kuzey yarım küre, Afrika ve Asya
Tanımı: Her dem yeşil, piramidal formludur. Yaprakları 
iğne şeklinde dört köşe veya basıktır. Yapraklar dökülünce 
sürgünde çıkıntılar kalır. Kozalakları yuvarlak veya silindir 
şeklinde önce yeşil veya koyu kırmızı sonra kahverengidir. 
Bahçe düzenlemelerinde geniş piramit formu nedeniyle çok 
sık olarak kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Değişik formlarına göre gölge veya ışıkta 
yetişebilir. 
Sıcaklık İsteği: Çoğunlukla yaz ayları yağışlı ve serin 
geçen yerlerde iyi gelişme gösterirler. 
Nem İsteği: Nispi nemi yüksek ve serin yerlerde iyi gelişir.
Toprak İsteği: Toprak olarak çok fakir ve kuru olmayan 
yerlerde yetişebilir. Kökleri yüzeyseldir. Bu nedenle 
kuvvetli rüzgârlardan ve kurak mevsimlerden zarar görürler.
Sulama:  Fazla sulamaya ihtiyaç göstermez ancak toprağın 
nemli olmasını ister.
Gübreleme: Gübreleme yapılmasına gerek yoktur.
Budama: Genelde budanmaz. Yalnızca gelişme 
dönemlerinde tek bir sürgünün ana gövde haline gelmesi 
için bunun yanında uzayan ikincil sürgünlerin kesilip 
çıkarılması gerekir.
Üretim Tekniği: Tohum, çelik ve aşı ile çoğaltılmaktadır. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kabuklu bit, kırmızı 
örümcek, yeşil kurt ve kın kanatlılar en çok görülen 
zararlılardır. Külleme ve kara leke ise en çok görülen 
hastalıklardır. 



LEYLANDİ 

Latince: Cupressocyparis leylandii
Familya: Cupressaceae 
Anavatanı:  Güney Galler/İngiltere
Tanımı: Melez Servi olarak adlandırılan bitki iki ayrı 
tür olan Chamaecyparis nootkatensis (Alaska Sediri) ve 
Cupressus macrocarpa’nin (Monterey Servisi) melezidir. 
Kozalaklarının büyük, piramidal veya sütun şekli ile 
tohumlarının yüzeyinde reçine kabarcığı bulunmasını 
macrocarpa’dan; sürgün ve yapraklarının yassı, yaprak 
büyüklüğü ve dizilişini ise nootkatensisi’den almıştır. 20-25 
m boy ve konik bir tepe yapar. Her dem yeşil, pul yaprakları 
4 köşeli ve koyu yeşil renklidir. Yaprakları koku yayar. 
Sürgünleri ince ve narindir. Piramit formlu büyürler. Park ve 
bahçelerde rüzgâr perdesi ve çit olarak kullanılmaktadırlar.
Işık İsteği: Işık- yarı gölge ağacıdır.
Sıcaklık İsteği:  Donlara dayanıklı olmakla birlikte ekstrem 
donlardan zarar görebilir (-20oC).
Toprak İsteği: Drenajı iyi, besin içeriği yüksek, hafif ıslak, 
asidik veya kireçli topraklarda yetişir. Az tuzlu topraklara 
da uyum sağlar.
Üretimi: Tohum ve çelikle üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: En çok görülen zararlıları kabuklu 
bit, yaprak biti, kırmızı örümcek, kın kanatlılar iken kök 
çürüklüğü ve kara leke ise en çok görülen hastalıklarıdır.
 



MAZI 

Latince: Thuja sp.
Familya: Cupressaceae
Anavatanı: Çin, Kuzey Amerika
Tanımı: Her dem yeşil ağaç, ağaççık ya da çalı formundadır. 
Dalları yassı, yana veya yukarı yönelmiştir. Yapraklar pul 
şeklinde karşılıklı dizilmiş, alt yüzü açık ve üst yüzeyi koyu 
yeşildir.  Kuvvetli bir kokuya sahiptir. Açık alanlarda, park 
ve bahçelerde, mezarlık ve taş bahçelerinde tek, grup veya 
çit olarak kullanılabilir.
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları bazı türleri yarı gölgeyi 
sever.
Sıcaklık İsteği:  Ilıman iklim bitkisidir. Dona dayanıklıdır.
Toprak İsteği: Nemli, kumlu, kireçli ve geçirgen 
topraklardan hoşlanır. 
Budama:  Güçlü bir yapı oluşturmak için az miktarda 
budamaya ihtiyaç duyar.
Üretimi: Genellikle tohum ve çelikle üretilir. Nadiren aşı 
ile de üretimi yapılabilir.
Hastalık ve Zararlılar: En çok görülen zararlıları kırmızı 
örümcek, kabuklu bit ve  en çok görülen hastalık ise kara 
lekedir.



SEDİR 

Latince: Cedrus sp.
Familya: Pinaceae
Anavatanı: Kuzey Afrika, Atlas ve Himalaya Dağları
Tanımı: Her dem yeşil geniş taçlı, kısa ve uzun sürgünleri 
ile 20-50 m kadar boylanabilir. Gövde kabuğu koyu gri 
renklidir. Dolgun ve düzgün gövde yaşlandıkça çatlaklar 
artmaktadır. İğne yaprakları üç köşeli, birçok yaprak kısa 
sürgünler ucunda rozet biçiminde bir araya gelmiştir. 
Yaprak uçları sivri ve serttir. Kozalaklar sürgünler üzerinde 
dikine durur. Sedir ağaçları devasa yapıları ile çok geniş 
bahçelerin geri planlarına örnek vurgulama bitkisi olarak 
dikilir.
Işık İsteği: Güneşli yerleri severler.
Sıcaklık İsteği: Uzun süreli donlara karşı dayanıklı 
değildirler.
Toprak İsteği: Kumlu, killi, kireçli topraklarda 
yetişebilirler.
Sulama:  Sürekli nemden hoşlanmazlar.
Gübreleme Bahçelerde sedir ağaçlarının gübrelenmesi 
gerekmez.
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile üretilirler. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kabuklu bit, kın 
kanatlılar en çok görülen zararlılardır. Kara leke ise görülen 
hastalıktır.



SERVİ  

Latince: Cupressus  sp.
Familya: Cupressaceae
Anavatanı: Türkiye, Güney Avrupa, İtalya, Kuzey İran, 
Suriye, Filistin, Rodos ve Girit
Tanımı: Her dem yeşil, dekoratif renk ve form özellikleri 
olan ağaç ve ağaççıklardır. Formları alt kısımları yuvarlak, 
dar veya geniş piramidal, yuvarlak çalımsı, sütun veya 
sarkıcıdır. Yapraklar ilk çıkışta iğne sonra pul şeklindedir. 
İkinci yıl olgunlaşan tohumları sert kabukludur. Rüzgâr 
kıran ve yol ağaçlandırmalarında kullanılmaktadır.
Işık İsteği: Orta derecede ışık ister.
Sıcaklık İsteği: Soğuk iklimlere karşı hassastır.
Nem İsteği: Toprak ve hava nemi bakımından seçici 
değildir.  
Toprak İsteği: Gevşek, kumlu, kireçli topraklarda güzel 
yetişir.
Sulama: Fazla su istemez, kuraklığa dayanıklıdır
Gübreleme:
Saksı Değişimi: 
Budama:  Budamaya gerek yoktur. Güçlü bir yapı 
oluşturmak için az miktarda budama yapılabilir.
Üretimi: Tohum ve çelikle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: En çok görülen zararlıları kabuklu 
bit, yaprak biti, kırmızı örümcek, kın kanatlılar iken kök 
çürüklüğü ise en çok görülen hastalıklardandır.



AKÇAAĞAÇ 

Latince: Acer sp.
Familya: Aceraceae
Anavatanı: Asya, Avrupa, Afrika’nın Kuzey Bölgeleri ve 
Kuzey Amerika
Tanımı: Yazın yeşil ağaç ve ağaççık, bazen de çalı 
formundadır. En önemli özelliği tohumları çift kanatlı 
olması ve salkım halinde bulunmasıdır. Ayrıca yaprakları 
karşılıklı dizilmiş zarif parçalı, güzel yapraklıdır. Bazı 
türlerin yaprakları çok parçalı bazı türlerin ise az parçalıdır. 
Sonbaharda yapraklar sarı-kırmızı renk alırlar. Çiçekleri 
sarı-yeşilimsi beyaz veya mor renklidir. Yapraklarının 
renkli olması nedeniyle çok dekoratif bir bitkidir. Bazı 
yavaş büyüyen türleri saksı içerisinde de yetiştirilmektedir. 
Yine bazı türleri çit bitkisi olarak da kullanılmaktadır.
Işık İsteği: Işık ve yarı gölge ağacıdır. 
Sıcaklık İsteği: Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Çok 
kurak ve sıcak iklimleri sevmez fakat bir ölçüde dayanır.
Toprak İsteği: Toprak bakımında seçici değildir. Kireçli ve 
ağır killi topraklarda bile yetişebilmektedir. 
Üretimi: Tohum, çelik, tepe daldırması ve aşı gibi çoğaltma 
yöntemleri ile çoğaltılır.  
Hastalık ve Zararlılar: Böcek ve mantari hastalıklara karşı 
dayanıklıdır. Ancak yaprak biti, kın kanatlılar zararlıları 
ile verticillium, fusarium ve kök boğazı çürüklüğü en çok 
görülen hastalıklardır.

SÜS AĞAÇLARI



ARDIÇ 
  
Latince: Juniperus sp.
Familya: Cupressaceae
Anavatanı: Kuzey yarım küreden Meksika çöllerine kadar 
geniş bir yayılış gösterir.
Tanımı: Küçük-boylu ağaç ya da bol dallı dikey veya yatay 
gelişen çalı formunda, sürünücü, yayılıcı formlu her dem 
yeşil bitkilerdir. Gövdesi ince kabukludur. Yapraklar genç 
bitkilerde iğne şeklinde iken yaşlandıkça pul formunu 
almaktadır. Genç bitkilerde iğne yapraklar beyaz şeritli 
ve üst yüzü alt yüzünden daha açık renkli, uç kısmı batıcı, 
dip kısmı ise geniştir. Kozalakları yuvarlak ve üzümsü 
görünüşlüdür. Yol ağaçlandırılmasında ve kaya bahçelerinde 
kullanılabilir.
Işık İsteği: Bol ışıklı yerlerden hoşlanırlar.
Sıcaklık İsteği: Soğuğa karşı dayanıklıdırlar (-30) .
Toprak İsteği: Genellikle geçirgen, kumlu, nemli ve 
organik maddece zengin topraklarda iyi gelişirler.
Üretimi: Tohum, çelik, aşı yöntemi ile üretilmektedir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kırmızı örümcek ve 
kın kanatlılar en çok görülen zararlılardır. Kök çürüklüğü 
ise en çok görülen hastalıktır. 



ATKESTANESİ 

Latince: Aesculus sp.
Familya: Hippocastanaceae
Anavatanı: Kuzey Amerika, Güney- Doğu Avrupa ve Batı 
Asya
Tanımı: Mayıs ayında açan yukarı doğru kümelenen, bol 
miktarda ve salkım şeklinde kırmızı, sarı, pembe ve beyaz 
renkli gösterişli çiçekleri ile oldukça dekoratif bir ağaçtır. 
Yaprakları 10-15 cm uzunluğunda ve 5 parçalıdır. Gençken 
piramit şeklinde olan ağaçlar yaşlandıkça yuvarlak bir 
hal alır. Meyveleri kapsül meyve olup, dış yüzü yumuşak 
dikenlidir. Meyveleri yenmez.
Işık İsteği: Aydınlık ve yarı gölgeden hoşlanır.
Sıcaklık İsteği: Sıcak ve güneşli iklimleri sever. Soğuk 
iklim şartlarına dayanıklıdır. Ekstrem donlardan etkilenir.
Toprak İsteği: Derin ve taze topraklardan hoşlanır.
Üretimi: Tohumla ve aşı ile üretimi yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Unlu bit zararlısı ve kara leke 
hastalığı en çok görülenleridir.



ÇINAR  

Latince: Platanus sp.
Familya: Platanaceae
Anavatanı: Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika en yaygın 
görüldüğü yerlerdir.
Tanımı: 40 metre kadar boylanabilen, çok geniş tepeli, kalın 
dallı ve çok uzun ömürlü (500 yıl kadar) ağaçlardır. Hızlı 
gelişen, sürgün verme yeteneği yüksek türlerdir. Yaprakları 
3-5-7 lob’lu ve dal üzerinde almaçlı dizilmiştir. Meyveleri 
küre şeklinde, büyük ve uzun saplıdır. Kabuk önceleri 
düzgün, parlak, sarımsı ya da yeşilimsi boz renklidir.
Işık İsteği: Işık ve yarı gölge ağacıdır.
Sıcaklık İsteği: Çoğunlukla soğuklara dayanıklıdır. Ancak 
şiddetli donlar zarar verebilir. 
Toprak İsteği: Her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilmektedir. 
Gevşek, derin, besin maddece zengin, nemli toprakları 
sever. Özellikle akarsu kıyılarında iyi gelişme gösterirler.
Üretimi: Genellikle tohum ve çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Kabuklu bit, kırmızı örümcek en 
çok görülen zararlıları; külleme ve kara leke en çok görülen 
hastalıklardır.



DİŞBUDAK 

Latince: Fraxinus sp.
Familya: Oleaceae
Anavatanı: Kuzey yarım kürenin ılıman bölgeleri
Tanımı: Sık yapraklanması ile güzel bir gölge ağacı, 
sonbaharda sarı ya da kırmızı renklenmesi, zarif beyaz 
çiçekleri ile gösterişli yaprak döken bir ağaç türüdür. Gövde 
olgun ağaçlarda gri kabuklu ve derin çatlaklıdır. Sürgünler 
yeşilimsi bir renktedirler. Park ve bahçelerdeki geniş çim 
alanlarında tek ya da grup halinde kullanılır. 
Işık İsteği: Yarı gölge ortamları sever.
Sıcaklık İsteği:  Soğuğa dayanıklı bir türdür. Ancak ekstrem 
donlardan zarar görür. 
Toprak İsteği: Derin, drenajı iyi organik maddece zengin 
topraklarda hızlı gelişir. 
Sulama: Su isteği az olup kurak dönemlerde sulanmasında 
fayda vardır. 
Budama: İhtiyaç duyulması halinde kurumuş, kırılmış, 
şekli bozulmuş dallar kesilerek budanabilir. 
Üretimi: Tohum ve aşı ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kın kanatlılar 
zararlıları ile yaprak lekelenmesi, pas, doku bozuklaşması 
gibi hastalıklar en sık görülenleridir. 



DUT 
    
Latince: Morus sp.
Familya:  Moraceae  
Anavatanı: Kuzey Amerika, Çin ve İran
Tanımı: 15 m’ ye kadar boylanabilen gövdesi oldukça 
düz bir ağaçtır. Üzeri esmer bir kabukla kaplıdır. Kabuğun 
altında sarı renkli çok dayanıklı bir odun vardır. Yaprakları 
parlak yeşil, altları ise donuk yeşil renktedir. Yaprak şekilleri 
türlere göre değişmektedir. 
Işık İsteği: Bol güneşli yerleri tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Sıcak ve ılıman iklim bitkisidir.  Ekstrem, 
geç donlardan zarar görür (-23oC).
Toprak İsteği: Farklı iklim ve toprak şartlarına adaptasyon 
kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle hemen hemen 
her yerde dut yetişmek mümkündür. Derin, kireçli, kuru, 
kurak ve kumlu topraklarda iyi gelişir. Özellikle dut 
ağacının dikildiği yerde, taban suyu toprak yüzeyine yakın 
olmamalıdır.
Sulama: Toprak nemli olduğu sürece iyi gelişir ve ürün 
verimi artar. Yaz mevsiminde, sıcak ve kurak dönemlerde 
sulama yapılmasında fayda vardır.  
Budama:  Şekil budamaları, ürün vermeye başladıklarında 
da ürün budamaları yapılmalıdır. Ağaçların gelişimi ve 
ürün vermesi bakımından budamanın zamanında ve doğru 
yapılması büyük önemlidir.  
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak lekelenmesi, külleme, 
bakteriyel yanıklık gibi hasatlıklar ile koşnil ve Amerikan 
beyaz kelebeği, yaprak bitleri gibi zararlılar en sık 
görülenleridir. 

 



ERGUVAN

Latince: Cersis sp.
Familya: Leguminosea
Anavatanı: Güney ve Orta Avrupa, Batı Asya
Tanımı: 7-15 m boylanabilen, başlangıçta yavaş 
büyürlerse de daha sonraları büyümeleri hızlanan, ilkbaharı 
müjdeleyen ağaçlardır. Kalp şekilli yapraklar, üst kısımda 
mavi-yeşil, altlarda ise açık yeşildir. Nisan-mayıs aylarında, 
yapraklanmadan evvel tüm dallar ve gövdede açan 
erguvani renkli çiçek açar. Meyveler fasulye biçiminde ve 
kahverengidir. 
Işık İsteği: Tam güneş, hafif gölge yerlerde yetişir. 
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklim bitkisidir, -15°C ye dayanır.
Toprak İsteği: Hafif, geçirgen, kumlu tınlı toprakları sever. 
Ancak ağır topraklar hariç her çeşit toprakta yetişir.  
Sulama: Su ihtiyacı az olup, kurağa dayanıklıdır.
Üretimi: Tohum ve çelikle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Hastalık ve zararlılara karşı 
dayanıklıdır.



GÜVEY KANDİLİ 

Latince: Koelreuteria sp
Familya: Generiaceae
Anavatanı: Çin, Japonya ve Kore 
Tanımı: Kışın yaprağını döken 8-15 m’ye kadar boylanabilen 
ağaçlardır. Sürgünlere sarmal olarak dizilmiş tüysü 
yaprakları vardır. Sonbaharda sarı renk alır. Yaz ortasında 
açan sarıçiçekleri ile güzel bir görünüm oluştururlar. Kapsül 
meyveleri kahverengimsi-sarı renklidir. Yaz ve sonbahar 
aylarında çiçek açarlar. 
Işık İsteği: Işık ağacıdır. Güneşli ve sıcak yerleri sever.
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklimlerde yetişir. Genç ağaçlar 
donlara duyarlıdır (-15 oC). 
Toprak İsteği: Güneşli ve geçirgen toprakları sever. 
Kuraklığa da dayanıklıdır.
Budama:  Hızlı geliştiği için yaşlı ya da zayıf dalların 
alınması dışında budamaya gerek yoktur. 
Üretimi: Tohum ve çelik ile üretimi yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Yetiştirme periyodunda önemli bir 
hastalık ve zararlı etmeniyle karşılaşılmamakla beraber kök 
çürüklüğü hastalığı ve kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve 
beyazsinekler zararlıları problem olmaktadır



HUŞ 

Latince: Betula sp.
Familya: Betulaceae
Anavatanı: Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika
Tanımı: 15-20 m boylanabilen,  yazın yeşil, düzgün 
gövdeli, ağaç veya ağaççıklardır. Gövde kabuğu düzgün 
veya yırtılmış olarak görülür. Beyaz veya boz esmer 
renklidir. Dallar ince ve narin kızıl kahve renkli, yapraklar 
normal olarak dizilmiş, kenarları ince veya kaba dişli ya 
da lopludur. Yapraklar elle ezilince güzel kokuludur. İyi bir 
park ağacıdır. Grup veya tek olarak kullanılabilir.
Işık İsteği: Işık istekleri fazladır.
Sıcaklık İsteği: Soğuk yerleri tercih ederler.
Toprak İsteği: Derin, iyi, süzek topraklarda gelişirler. Bazı 
türleri özellikle fakir, kumlu topraklar için ideal bitkidir. 
Kökleri suya ulaştığında iyi gelişir. Ancak kökleri fazla 
derine gitmez.
Budama:  Tek lider olarak yetiştirilmelidir. Ağaç büyüdükçe 
sarkma meydana gelir. Araç ve yaya geçişlerinin söz konusu 
olduğu yerlerde budama gerektirebilir. 
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile üretilirler.
Hastalık ve Zararlılar: En çok görülen zararlılar yaprak 
biti ve kın kanatlılardır. En önemli hastalığı huş mantarıdır.
 



IHLAMUR 

Latince: Tilia sp.
Familya: Tiliaceae
Anavatanı: Avrupa 
Tanımı: 20-30 m kadar boylanabilen, park ve bahçelerde 
grup ya da tek olarak kullanılan ağaçlardır. Yapraklar, yürek 
şeklinde, kenarları dişli, uzun saplıdır. Haziran-Temmuz 
aylarında açan sarımsı, beyaz renkli ve kokulu çiçekleri 
vardır. Ayrıca çiçekleri toplanarak çay yapılmaktadır. 
Meyveleri küremsi- oval, kalın kabuklu, kapalı kapsül 
biçimindedir. 
Işık İsteği: Güneşli ve yarı gölge alanlarda iyi gelişir
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklim bitkisidir. Donlara duyarlıdır.
Toprak İsteği: Derin, serin, besin maddece zengin, hafif 
asidik topraklarda iyi gelişir. Tuzlu topraklardan kaçınırlar.
Üretimi: Üretimi tohumla yapılmakla birlikte daldırma, aşı 
ve çelikle de üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kabuklu bit, yeşil kurt 
ve kın kanatlılar en çok görülen zararlılardır. Külleme ise 
en çok görülen hastalıktır.



İĞDE 

Latince: Eleagnus sp. 
Familya:  Elaeagnaceae
Anavatanı: Güney Avrupa, Asya ve Amerika
Tanımı: 8 metreye kadar boylanan, çalı veya ağaç 
formunda bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri 
bulunmaktadır. Yaprakları sarmal dizilişli, üzerleri gümüşi 
renkli tüylüdür. Çiçekleri silindirik veya çan şeklinde, dal 
üzerinde tek veya demet halinde ve çok keskin kokuludur. 
Meyvesi etlidir ve yenir. Kızıl açık kahve renkli ve taş 
çekirdeklidir. Ayrıca iyi bir arı konukçusudur.
Işık İsteği: Güneşli ortamlarda iyi gelişir ancak bazı türler 
gölge alanları tercih ederler.
Sıcaklık İsteği: Soğuğa dayanıklıdır 
Toprak İsteği: Geçirgen toprakları sever. Kireçli topraklarda 
da gelişebilir.
Sulama: İğde ağaçları kuraklığa ve susuzluğa karşı çok 
dayanıklıdır. Ancak, iğde üretimi yapılan iğde bahçelerinde 
ağaçları belirli aralıklarla sulamak, ağaçların meyve 
verimini artırır.  
Budama: İğde ağacının dalları, sık ve dikenli olduğundan, 
budamanın kesinlikle budamayı bilen kişilerce ve gerekli 
malzemelerle yapılması oldukça önemlidir.
Üretimi: Tohum, çelik, daldırma ve ayırma ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek, kabuklu bit en 
çok görülen zararlılardır. Pas ve kara leke en çok karşılaşılan 
hastalıklardandır.

 



KATALPA 

Latince: Catalpa sp.
Familya: Bignoniaceae
Anavatanı: Kuzey Amerika
Tanımı: 12 m kadar boylanabilir. Gösterişli çiçekleri ve 
güzel yaprakları sebebiyle peyzajda kullanılan bu bitki, 
puro ağacı veya sigara ağacı olarak da bilinir. Temmuz 
ayında açan, türlere göre değişen beyaz, pembe ve sarı 
renkli, bileşik salkım şeklinde çiçekleri vardır. Kısa gövdeli 
yuvarlak ve seyrek bir taca sahiptir. Yaprakları üst yüzü açık 
yeşil, altı tüylü, karşılıklı dizilmiş, 3 lob’lu, yürek şeklinde, 
ucu sivri, 10-20 cm uzunlukta ve kötü kokuludur. Meyvesi 
ince uzun, silindir biçimli ve içerisinde yassı tohumlar 
vardır
Işık İsteği: Işık, yarı- gölge ağacıdır.
Sıcaklık İsteği: Ilıman sıcak iklim sever. Yaprakları büyük 
olduğundan fazla rüzgarlı yerleri sevmez. Şiddetli donlardan 
zarar görebilir. Bitki -15 oC sıcaklıklara kadar dayanır. 
Toprak İsteği: Toprak isteği bakımından fazla seçici 
değildir. Yüksek nem ve kuvvetli toprakları sever. 
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile olur.
Hastalık ve Zararlılar:  Önemli bir hastalık ve zararlısı 
yoktur



KIZILCIK

Latince: Cornus sp.
Familya: Cornaceae
Anavatanı: Avrupa, Amerika ve Asya
Tanımı: Ağaç dik, yayvan veya sarkık şekilli çok uzun 
ömürlüdür. Yapraklar koyu yeşil, her iki yüzü tüylü, 
damarlar paralel, damarlar boyunca tüylüdür. Şubat-Mart 
ayında açan sarı renkli küçük Çiçekleri vardır, meyveleri 
kırmızı renkli, eliptik şekillidir. Çekirdek şekli mekik, 
oval ve yuvarlak olur. Park ve bahçelerde dört mevsim 
boyunca tek, küçük gruplamalar ya da bordür bitkisi olarak 
kullanılabilen çok değerli bir peyzaj elemanıdır. 
Işık İsteği: Işık-yarı gölge bitkisidir.
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklimleri severler.  Bitki çok aşırı 
sıcaklardan olumsuz etkilenir. Ekstrem donlardan zarar 
görür (-20oC).
Toprak İsteği: Toprak bakımından fazla seçici değildir. 
Drenajı iyi, kumlu, asidik ve organik maddece zengin 
toprakları tercih eder. Kurak topraklardan hoşlanmaz. 
Taban suyuna orta derecede dayanıklıdır.
Sulama: düzenli bir şekilde sulama yapılmalıdır. 
Budama:  Meyve tomurcuklarının önceden görülebilmesi, 
budama için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Budama, 
yaprakların dökülmesi ile çiçeklenme arasındaki dönemde 
yapılır. Ayrıca hasat sonrası kırılan dalların alınması, 
sürgünlerin seyreltilmesi amacıyla da budama yapılabilir. 
Üretimi: Tohum, çelik, daldırma ve aşı gibi çoğaltma 
yöntemleri ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Botrytis, antraknoz hastalıkları ile 
kabuklu bit gibi zararlısı görülür.  



 KOKAR AĞAÇ 

Latince: Ailanthus sp
Familya: Simarubaceae
Anavatanı: Kuzey Avustralya, Güney ve Doğu Asya
Tanımı: Kışın yapraklarını döken, yaprakları kokulu, hızlı 
büyüyen ve kısa ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları almaçlı 
dizilir. Yaprakçık sayısı 13-41’dir. Yaprakları mayıs 
ayında yeşilimsi sarı bir hal alır. Çiçekler salkım şeklinde, 
sarımsı beyaz renklidir. Yaz sonunda çok görkemli bir 
görünüme sahip turuncu-kırmızı renkli meyveleri oluşur. 
Toprak erozyonunun kontrolünde, verimsiz yerlerin 
ağaçlandırılmasında sıklıkla kullanılır.
Işık İsteği: Güneşli ve yarı gölge ortam sever.
Sıcaklık İsteği: Şiddetli donlarda zarar görür (-15oC). 
Kuraklığa dayanıklıdır. Dalları gevrek olduğu için kuvvetli 
rüzgârlardan zarar görür. 
Toprak İsteği: Derin ve kireçli topraklarda gelişir. Fakir, 
kumlu, tuzlu ve kirli, sahil ve kayalık topraklarda da 
yetişmeye uygundur.
Sulama: Fakir, kumlu, tuzlu ve i kirli sahil topraklarında da 
yetiştirmeye uygundur.
Hastalık ve Zararlılar: Sürgün yanıklığı, yaprak 
lekelenmesi, solgunluk ve kök çürüklüğü hastalıkları en 
fazla görülen hastalıklardır. 

 



MEŞE 

Latince: Quercus sp.
Familya: Fagaceae
Anavatanı: Kuzey yarım küre
Tanımı: Çoğunlukla ağaç, az olarak ağaççık ve çalı formda 
kışın yaprağını döken ya da her dem yeşil bitkilerdir. 
Ülkemiz florasında da önemli bir yere sahiptir. Yaprakları 
büyük ve derin lopludur. Yapraklar kısa saplı, sürgün 
üzerinde almaçlı dizilmiştir. Gövdeleri düzgün, kabuk 
önceleri düzgün, sonraları kalın ve yırtılmış durumda 
olup, esmer renktedir. Kökler derinlere kadar gider. 
Meyveleri silindir veya yumurta şeklinde, kadeh formunda 
bir muhafaza içindedir. Oldukça yavaş büyüyen bir bitki 
olmasına rağmen iyi sürgün verirler. Park ve bahçelerde 
güzel kitle ağacı olarak kullanılır. Uzun ömürlü ağaçlardır 
ve sonbaharda renklenmeleri ile oldukça dikkat çekicidir.
Işık İsteği: Güneşli ve yarı gölge alanları severler.
Sıcaklık İsteği:  Ilıman iklime sahip nemli yerlerde iyi 
gelişir.
Toprak İsteği: Yetişme istekleri bakımından değişik 
türlerin değişik istekleri vardır. Kuru ve kurak kumlu 
topraklarda yetişebilir.
Budama:  Budamaya yatkındır.
Üretimi: Tohumla üretilirler. 
Hastalık ve Zararlılar: Kabuklu bit, yeşil kurt en çok 
görülen zararlıları;  külleme ise en çok görülen hastalıktır.



SOFORA 

Latince: Sophora sp.
Familya: Leguminosae
Anavatanı: Kuzey Amerika ve Doğu Asya
Tanımı: Kışın yaprağını döken, önce hızlı sonra büyümesi 
kısmen yavaşlayan, 20-25 m boylanabilen,  çalı veya küçük 
ağaç formunda bitkilerdir. 15-25 cm uzunluğundaki tek 
bileşik yaprakları; 4-5 cm uzunlukta 7-17 adet yeşil renkli 
eliptik yaprakçıklardan meydana gelir. Yapraklar sonbahar 
sonunda renk değiştirmeden dökülür.  Gri renkli gövde 
üzerinde yaşlandıkça derin çatlaklar oluştur. Yaz sonunda 
açan, hoş kokulu,  salkım şeklinde pembe-beyaz veya sarı-
beyaz çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Işıklı ve güneşli yerleri tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği:  Ilıman iklimlere sahip yerlerde kolaylıkla 
yetişebilmektedir. Bitki kuraklık ve sıcaklıktan etkilenmez. 
-20 oC’ ye kadar soğuklara dayanabilmektedir. 
Toprak İsteği: Drenajı iyi, Kuru, humuslu ve verimli 
topraklarda iyi yetişir.                         
Budama: Çiçeklenme döneminden sonra ağaca form 
vermek ya da birbiri içine girmiş dalları uzaklaştırmak için 
budama yapılabilir.
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Pamukçuk, yaprak lekesi, pas, 
külleme hastalıkları ile yaprak bitleri ve kök nematodu gibi 
zararlıları ile mücadele edilmelidir

 



SÜS ERİĞİ 

Latince: Prunus cearsifera atropurpurea
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Avrupa
Tanımı: İlkbaharda gösterişli çiçekleri olan, yaprak 
renkleriyle dikkat çeken, yaprak döken çalı veya ağaç 
formlu bitkilerdir. Yapraklanmadan çiçek açar. Çiçekleri 
koyu pembe veya beyazımsı renkte ve çok sayıdadır.  
Gövde kabuğu siyahımsı kahverengidir. Yaprakları yaz 
başında açar.  Yapraklar koyu kırmızı renkte, kenarları 
dişli, damarları ve tüylüdür. Meyveleri kırmızı renkli olup,  
yenilebilir.  
Işık İsteği: Işıklı ya da yarı gölge ortamları sever.
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklim bitkisidirler. Genellikle 
donlara karşı duyarlıdırlar (-20oC).
Toprak İsteği: Hafif derin, nemli, iyi drenajlı topraklardan 
hoşlanırlar.
Sulama: Bitkinin iyi bir şekilde yetişmesi için düzenli ve 
bol suya ihtiyacı vardır.
Üretimi: Tohum, çelik ve aşı ile üretilmektedir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kırmızı örümcek, yeşil 
kurt ve kın kanatlılar en çok görülen zararlılardır. Kara leke 
ise en fazla görülen hastalıktır.



SÜS ELMASI 

Latince: Malus floribunda
Familya: Rosaceae 
Anavatanı: Avrupa, Asya ve Amerika
Tanımı:  Bitki 3-12 m kadar boylanabilir. Yapraklar yeşil 
renklidir. Sonbaharda yapraklarının rengi değiştir. Mayıs 
ayında açan pembe renkli çiçekleri vardır. Meyveleri nohut 
büyüklüğünde ve sarı, kırmızı renktedir.
Işık İsteği: Aydınlık ve bol güneş ışığı alan yerlerde iyi bir 
gelişme gösterir. 
Sıcaklık İsteği: Genellikle donlara dayanıklıdırlar (-15oC).
Toprak İsteği: İyi drenajlı, tınlı, tınlı kumlu geçirgen 
topraklarda iyi gelişirler. Kötü drenajlı topraklarda kök 
çürüklüğü meydana gelir.
Sulama: Kökleri fazla derine gitmediği için susuzluktan 
çok zarar görürler. Bulunduğu konum ve toprak yapısına 
göre düzenli olarak sulanmalıdır.  
Üretimi: Tohum ve aşı ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak biti, kabuklu bit, kırmızı 
örümcek, yeşil kurt en çok görülen zararlılar;  külleme ve 
kara leke ise en çok görülen hastalıklardır.



YALANCI AKASYA 

Latince: Robinia sp.
Familya: Leguminosea
Anavatanı: Kuzey Amerika ve Kuzey Meksika
Tanımı: 4–25 m’ye kadar boylanabilen yaprak döken çalı 
veya ağaçlardır. Yapraklar, 7-21 adet oval yaprakçıktan 
oluşmuştur. Çiçekler, beyaz veya pembe, sarkık şemsiyedir. 
Birçok türde sürgünler dikenli ve tüylüdür.
Işık İsteği: Işık isteği fazladır.
Sıcaklık İsteği: Yüksek sıcaklık değişimi ve fazla 
güneşlenmeden etkilenmez.
Nem İsteği: Nemli ve yarı nemli yerlerde yetişir.
Toprak İsteği: Toprak türü yönünden seçici değildir. 
Kuru, kumlu, killi, fakir topraklarda hatta kumullarda dahi 
yetişebilir. Havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak, 
toprağın bitki besin maddesi bakımından zenginleşmesini 
sağlar.
Üretimi: Üretimi tohum ve kök çelikleriyle yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek, beyazsinek ve 
kabuklu bit zararlıları, külleme, kara leke ve kök boğazı 
çürüklüğü hastalıkları en çok görülmektedir. 



ALİSYUM 

Latince: Alyssum sp.
Familya: Cruciferae
Anavatanı:  Türkiye, Balkanlar
Tanımı: 10-25 cm kadar boylanabilen tek veya çok yıllık 
bitkilerdir. Çok sayıda çanak yaprak ve taç yaprak bir arada 
bulunur. Yaz boyunca açan, kokulu beyaz, pembe, mor, 
kırmızı renkli çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Yarı gölge yerlerde iyi gelişir.
Sıcaklık İsteği:  Sıcaklığın -2 oC altına düşmediği 
bölgelerde, kışın da canlılığını korur. 
Toprak İsteği: Kumlu hafif kireçli drenajı iyi topraklarda 
kolay yetişirler. 
Sulama:  Toprağın nem düzeyine dikkat edilmelidir. Çünkü 
çok ıslak ya da fazla kuru topraklarda gelişimi olumsuz 
etkilenir. Bu nedenle uygun miktarda ve düzenli sulama 
yapılmalıdır. 
Budama: İyi çiçeklenme için uç budaması yapılabilir. 
Üretimi: Tohum ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Virüs, mildiyö, mantari yaprak 
lekeleri hastalıklar ile nematod ve sümüklü böcek zararlıları 
en çok görülenleridir.

MEVSİMLİK ÇİÇEK



ASLANAĞZI
 
Latince: Antirrhinum majus
Familya: Scrophulariaceae
Anavatanı: Akdeniz ülkeleri
Tanımı: Tek ve çok yıllık otsu, odunsu bitkilerdir. Şerit 
şeklinde yeşil renkli yapraklara sahiptir. Çiçekleri, sürgün 
uçlarında, salkım şeklinde bulunur. Çiçekler aslanağzına 
benzer. Kırmızı, pembe, sarı, beyaz ve karışık renklerde 
çiçekleri bulunur.
Işık İsteği: Bol güneşli ya da yarı gölge yerleri severler.
Sıcaklık İsteği: Kış dönemlerinde daha ılık ve nispi nemi 
yüksek bir ortamda bulunmaları gerekmektedir. 
Toprak İsteği: Zengin, geçirgen, kumlu ve hafif kireçli 
topraklar ile çürümüş gübre ile karıştırılmış bahçe 
toprağında kolaylıkla yetişir. 
Sulama: Çiçeklenme döneminde haftada bir su verilirken 
kış döneminde daha az su verilmelidir.
Budama: Bol çiçek açmaları için uç alma şeklinde budama 
yapılabilir. 
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Gövde çürüklüğü, solgunluk, 
mildiyö, pas, kurşuni küf ve mantari yaprak lekeleri 
hastalıkları ile nematod, kırmızı örümcek ve yaprak biti 
zararlılarına çok rastlanmaktadır. 



ATEŞ ÇİÇEĞİ 

Latince: Salvia splendens
Familyası: Lamiaceae
Anavatanı: Brezilya
Tanımı: Bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık otsu-odunsu 
bitkilerdir. Yeşil renkli köşeli gövdesi, çok dallı sürgünleri 
vardır. Oval biçimli kenarları dişli, sivri uçlu, yeşil renkli 
yaprakları vardır.  Başak ve salkım şeklinde iri, gösterişli 
kırmızı çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever, ancak hafif gölge 
yerlerde de yetişebilmektedir. 
Toprak İsteği: Besince zengin, nemli, geçirgen bahçe 
topraklarında yetişir.
Sulama: Bitki toprağı kurudukça sulanmalıdır. Yazın sıcak 
ve kurak havalarda verilen su miktarı artırılmalıdır.
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları solgunluk, 
külleme ve pas; zararlıları ise nematod, kırmızı örümcek ve 
beyazsinektir. 



BEGONYA 

Latince: Begonia semperflorens
Familyası: Begoniaceae
Anavatanı: Güney Amerika ve Brezilya
Tanımı: Genellikle çok yıllık otsu bitkilerdir. Rizomlu, 
yumru, saçak köklü türleri vardır. Çiçekleri salkım şeklinde 
veya katmerli olup, beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve bunların 
değişik tonlarında renklidir. 
Işık İsteği: Bol güneşli olduğu kadar gölge ortamlarda da 
çok iyi gelişir.
Toprak İsteği: Yetiştirileceği toprağın geçirgen olması 
gerekir.
Sulama: Toprak kuruyunca su verilmelidir.
Budama: Genç bitkilerde dallanmayı teşvik etmek amacıyla 
uç alma şeklinde budama yapılabilir. Ayrıca kuruyan ve 
çürüyen yaprak ve çiçeklerde kesilerek uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Tohumla üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Virüs, bakteriyel yaprak lekesi, 
kök çürüklüğü, külleme, kurşuni küf ve mantari yaprak 
lekeleri hastalıkları ile nematod, kırmızı örümcek, thrips, 
beyazsinek, unlu bit ve yaprak biti zararlılarına çok 
rastlanmaktadır. 



BELLİS 

Latince: Bellis perennis
Familya: Compositae
Anavatanı: Avrupa ve İngiltere
Tanımı: 10-15 cm boyunda bodur formda ve otsu tek yıllık 
bir bitkidir. Saçak köklüdür. Rozet şeklinde yaprakları ters 
oval şekilli olup, kenarları düz veya tırtıklı olabilir. Uzun 
bir sap üzerinde yuvarlak veya başçıklar halinde, kenarları 
beyaz veya pembe, orta kısmı ise sarı renkte çiçekler açar. 
Çiçekleri kokusuzdur.
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever.
Sıcaklık İsteği: Kışları ılık ve yazları sıcak geçen yerlerde 
uzunca bir süre canlı kalır ve çiçek açmayı sürdürür.
Toprak İsteği: Toprak isteği bakımında seçici olmayıp, 
nemli olmak koşuluyla her tipteki toprakta çok iyi gelişir.
Sulama: Toprağı kurudukça bitki sulanmalıdır.
Üretimi: Tohum ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Solgunluk, külleme, kurşuni küf, 
mantari yaprak leke hastalıkları ile yaprak biti zararlısı çok 
sık rastlanmaktadır. 



BİBERİYE 

Latince: Rosmarinus officinalis
Familya: Lamiaceae
Anavatanı: Akdeniz Bölgesi
Tanımı: 1 m kadar boylanabilen her dem yeşil, bodur çalı 
formunda bitkilerdir. Sık bir dallanma gösterir. Yaprakları 
2-3 cm uzunluğunda dar ve mızrak biçiminde, kokulu ve 
koyu yeşil renklidir. Çiçekleri genellikle mor renklidir. 
Işık İsteği: Güneşli alanları sever.
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklim bitkisidir. 
Nem İsteği: Bahçede güneşi iyi alan hafif nemli bir yerde 
yetiştirmek mümkündür.
Toprak İsteği: İyi drene edilmiş besin maddesince zengin 
topraklarda iyi gelişir.
Sulama: Çiçeklenme döneminde suyu fazla ister. Dibi 
kurudukça sulamak yeterlidir.
Budama:  Çok sık dallanma istendiğinde çiçekten sonra 
sürgünlerin uç kısmı 1/3 oranında budanmalıdır. 
Üretimi: Çelik ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Sürgün yanıklığı ve salyangoz 
zararlısı görülmektedir. 



BODRUM PAPATYASI 

Latince: Osteospermum fruticosum
Familya: Asteraceae 
Anavatanı: Güney Afrika
Tanımı: Kasım-mart aylarında açan, beyaz ve mor renkli, 
iri papatya benzeri çiçekleri vardır. Genellikle park ve 
bahçe düzenlemelerinde kullanılır. Ancak saksılı olarak da 
yetiştirilmeye uygundur. Çiçeklenme mevsimi diğer yer 
örtücülerin çiçeksiz ve zayıf oldukları bir döneme denk 
geldiğinden, kış aylarında peyzaj çalışmaları önemli bir rol 
oynayabilir.
Işık İsteği: Güneşli yerlerde yetişir. 
Sıcaklık İsteği: Sıcak iklim bitkisidir. Sıcaklığın -10 oC 
derecenin altına düştüğünde yerlerde bitki zarar görebilir.
Toprak İsteği: Toprak bakımından seçici olmayıp ter türlü 
toprakta kolaylıkla yetişebilmektedir. 
Sulama: Sulama yaparken toprağın tamamen kuru 
kalmamasına özen göstermelidir. Bitki çiçek açtıktan sonra 
verilen su miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: Fazla gübrelenmemesi tavsiye edilir. Bitkinin 
ihtiyacından fazla gübrelenmesi, çiçek gelişimine katkı 
sağlamayacağı gibi sadece yapraklarını çoğaltır
Üretimi: Tohum ve çelik ile çoğaltılır. Üretimi çok kolaydır. 
Bitkinin toprakla temas ettiği noktalarda oluşan köklü 
kısımlar ana bitkiden ayrılarak yeni bitkiler elde edilebilir.



ÇİM KARANFİLİ (ALP KARANFİLİ)

Latince: Armeria maritima
Familya: Plumbaginaceae
Anavatanı: Avrupa
Tanımı: Bodur, her mevsim yeşil, yanlara doğru yayılarak 
büyüyen, çim veya karanfile benzer yaprakları vardır.  
Çiçekler ince sapların ucunda kümeler halinde ve pembe ve 
beyaz renklidir. Kaya bahçelerinde ve çiçek parterlerinde 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Güneşli ve yarı gölge alanları sever.
Sıcaklık İsteği: Bitki -28 oC sıcaklıklara kadar 
dayanabilmektedir.  
Toprak İsteği: Hafif tınlı toprakları sever.  Üretken, kuru, 
iyi drene olabilen topraklarda iyi yetişir.
Sulama: Fazla sudan hoşlanmazlar. Ancak yaz aylarında az 
ama düzenli sulama yapılmalıdır. 
Budama:  Çiçeklenme dönemi sonunda çiçek saplarının 
kesilmesi bitki gelişimi açısından önemlidir.
Üretimi: Tohum, çelik, gövdeden ayırma şeklinde 
üretilebilirler. 
Hastalık ve Zararlılar: Bilinen ciddi hiçbir hastalık ve 
zararlısı yoktur. 

 



ÇUHA
 
Latince: Primula officinalis
Familya: Primulaceae
Anavatanı: Çin 
Tanımı: Rozet şeklinde tüylü, açık yeşil renkli yaprakları 
vardır.  Kış-ilkbahar dönemi boyunca turuncu, sarı, 
beyaz, pembe, mor, kırmızı gibi değişik birçok renkte 
çiçek açmaktadır. Bahçe düzenlemelerinde, saksılı olarak 
iç mekan ve balkon bitkisi olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemez, dolaylı ışıklardan 

yararlanır.

Sıcaklık İsteği: Yaz boyunca serin bir yerde 
bulundurulmalıdır. Kış aylarında ise ortam sıcaklığı 14-15 
oC altına düşmemelidir.
Toprak İsteği: Torf ile zenginleştirilmiş hafif yapılı toprak 
karışımlarında yetiştirilmelidir. Bitkinin yetiştirildiği toprak 
her zaman nemli tutulmalıdır.
Sulama: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak 
susuz bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Yaz aylarında ise 
bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek için ayda 
en az iki kez sulanmalıdır. 
Budama: Solan çiçeklerin uzaklaştırılması çiçeklenme 
süresini uzatır.
Üretimi: Tohum ya da bitki köklerinden ayırma 
yöntemleriyle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları virüs, kök ve 
gövde çürüklüğü, külleme, pas ve kurşuni küf; zararlıları 
ise nematod, salyangoz ve sümüklü böcek, yaprak biti, unlu 
bit ve toprak kurtlarıdır. 



FESLEĞEN (REYHAN) 

Latince: Ocimum basillicum 
Familya: Lamiaceae
Anavatanı: Güney Asya ve Hindistan
Tanımı: Hem iç hem de dış mekân bitkisi olarak yetiştirilen 
tek yılık bir bitkidir. Renkleri açık yeşilden koyu yeşile 
kadar değişen yaprakları vardır. Sapın ucunda bulunan 
çiçekleri, başak şeklinde, beyaz veya pembe renklidir. 
Yemeklerde ve salatalarda güzel aroması nedeniyle çok sık 
kullanılan bir bitkidir. 
Soğuğa karşı çok duyarlı olan fesleğen bitkisi, en çok sıcak 
ve kuru ortamları sever. 
Işık İsteği: Işık sever
Sıcaklık İsteği: Soğuğa karşı çok duyarlı olan bitki, en fazla 
sıcak ve kuru ortamları sever. Bu nedenle yetiştiriciliğinin 
daha çok sıcak, kurak yerlerde yapılması önerilir. 
Toprak İsteği. Humus ve besin maddesince zengin, kumlu-
tınlı toprakları sever.
Sulama:  Toprak kurudukça sulanmalıdır.  
Üretimi: Tohum ya da çelik ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak lekesi hastalığı ile yaprak 
biti zararlısı bitkide en sık görülen hastalık ve zararlılardır.  



GAZANYA (KOYUNGÖZÜ) 

Familyası: Asteraceae
Anavatanı: Güney Afrika
Tanımı: Çok yıllık bitki olmalarına rağmen tek yıllık işlemi 
uygulanan otsu bitkilerdir. Bitki tabanında genişçe bir 
rozet oluşturan ince uzun, şeridimsi biçimli yapraklarının 
üzeri koyu yeşil ve altı yün görünüşlü, beyaz renklidir. 
Yapraklarının arasında uzayan oldukça sert sapların uçunda 
açan ve papatyaya benzer gösterişli bileşik çiçekleri vardır. 
Çiçekleri, turuncu, sarı, kızıl, beyaz, pembe, bronz ve altın 
renklerindedir.
Işık İsteği: Bol güneşi sever fakat öğleden sonra aşırı 
güneşten korunan yarı gölge yerlerde daha iyi gelişir. 
Sıcaklık İsteği: En uygun yetiştirme sıcaklığı 12-15 oC’ dir. 
Toprak İsteği: Kumlu killi gevşek ve hafif toprakları sever.
Su isteği: Toprağı kurudukça sulanmalıdır.
Gübreleme: İlkbahar başında ve yaz ortasında olmak üzere 
yılda iki defa gübre verilmelidir.
Üretimi: Tohumla, bitkinin kökten bölünmesi ya da yan 
sürgünleri ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kurşuni küf hastalığı ile yaprak 
biti zararlısı çok sık görülmektedir. 



GERBERE 
 
Latince: Gerbera jamesonii
Familya: Asteraceae
Anavatanı: Güney Afrika ve Asya
Tanımı:  Uzun ömürlü, yalın kat ve katmerli formda, beyaz, 
sarı, pembe, turuncu,  kırmızı tonlarında, iri papatya benzeri 
çok gösterişli çiçekleri olan çok yıllık otsu bir bitkidir.  Alt 
tarafı tüylü yaprakları, pancar gibi iri parçalı veya düzdür. 
Kalın ve etli kökleri vardır. Çiçek parterlerinde, balkonlarda 
saksı içerisinde yetiştirilebilmektedir. Ayrıca kesme çiçek 
olarak vazolarda da kullanılabilir. 
Işık İsteği: Güneş isteği çok fazladır. 
Sıcaklık İsteği: Bitkinin sıcaklık isteği genellikle büyüme 
devresinde çiçek devresinden daha fazladır. Sıcaklık isteği 
ışık koşullarına göre farklılık gösterdiği gibi aynı zamanda 
çeşitlere göre de değişmektedir. Kış aylarında en düşük 
sıcaklık 10 oC olmalıdır.
Toprak İsteği: Toprak seçerken, suyu iyi süzen bir 
toprağın kullanılmasına dikkat edilmelidir. Topraktan 
geçen hastalıklara karşı oldukça hassas olması nedeniyle, 
topraksız yetiştiriciliğin daha çok uygulandığı bir türdür. 
Bu nedenle kaya yünü, torf, perlit, pomza, Hindistan cevizi 
lifi gibi maddeler yetiştirme ortamı olarak kullanılır.
Sulama: Toprak devamlı nemli tutulmalı, ancak fazla ıslak 
olmamalıdır. Yaz aylarında toprağın kurumamasına dikkat 
edilmeli, kışın daha az su verilmelidir.. 
Gübreleme: Tuza karşı duyarlı  olduğundan aşırı 
gübrelemeden kaçınmalıdır.
Bitkilerde gelişmenin hızlı olduğu aylarda yan ve orta 
kısımlardaki fazla sayıdaki yaşlı, kuru ve hastalıklı 
yapraklar alınmalıdır.
Üretimi: Tohum, çelik ve doku kültürü ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: En önemli hastalığı Solgunluk 
Hastalığıdır.
 



HERCAİ MENEKŞE

Latince: Viola tricolor
Familya: Violaceae
Anavatanı: Kuzey yarım kürenin ılıman iklim bölgeleri
Tanımı: Çoğunlukla tek veya iki yıllık, bir kısmı ise çok 
yıllık olan kısa boylu otsu bir bitkidir. Yeşil renkli ucuna 
doğru sivrilen oval biçimli, kenarları dişli yaprakları vardır. 
Çiçek rengi, sarı, mavi, beyaz, mor, koyu kırmızı renkte 
üzeri düz, çizgili veya lekelidir. Bitki ilkbahar ve yaz 
başlangıcında park ve bahçelerde çok kullanılır. 
Işık İsteği: Güneşli veya yarı gölge alanlarda yerleri tercih 
eder. 
Toprak İsteği: Hafif killi, kumlu, humuslu, iyi gübrelenmiş 
nemli bahçe toprağında yetişir.
Sulama: Toprak kuruyunca su verilmelidir.  
Budama: Bitkinin solan çiçekleri koparılırsa çiçek açması 
teşvik edilir.
Üretimi: Tohumla üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Virüs, kök çürüklüğü, mildiyö, 
külleme, pas ve kurşuni küf hastalıkları ile nematod, 
sümüklü böcek, yaprak biti, unlu bit ve toprak kurtları 
zararlıları bitki yetiştirilirken görülebilir.



HOROZ İBİĞİ 

Latince: Celosia sp.
Familya: Amaranthaceae
Anavatanı: Asya kıtasının tropikal bölgeleri
Tanımı: Geniş şeridimsi, oval biçimli yaprakları vardır. 
Dikine gelişen kırmızımsı bir gövdesi bulunur. Yaz 
mevsiminde açan çiçekleri deve kuşu tüylerinin biçimini 
andırır. Çiçekleri, kırmızı, sarı, beyaz renklerindedir.
Toprak İsteği: Organik madde yönünden zengin ama 
gevşek yapılı bahçe toprağını sever.
Sulama: Makul düzeyde ama düzenli sulama ister.
Işık İsteği: Bol güneşli ve sıcak ortamları sever.
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Külleme ve mantari yaprak lekesi 
hastalıkları ile nematod, kırmızı örümcek ve yaprak biti 
zararlıları görülmektedir. 



İPEK (KEDİ TIRNAĞI) 

Latince: Portulaca grandiflora
Familya: Portulaceae
Anavatanı: Brezilya
Tanımı: 10-15 cm kadar boylanabilen, sürgünleri toprağa 
yayılan ve toprağın yüzeyini örten, bir yıllık etli bir bitkidir. 
Açık renkli, uzun olmayan, iğne yaprakları, çardak güllerini 
andıran yalınkat ya da katmerli, pek hoş ve gösterişli 
çiçekleri vardır. Çiçekleri,  beyaz, sarı, turuncu, pembe, 
kırmızı, somon, leylak renklerindedir.
Işık İsteği: Sıcak ama bol güneşli yerleri sever.
Toprak İsteği: Besin yönünden zayıf toprakları sever.
Sulama: Susuzluğa dayanıklıdır.
Gübreleme: Fazla gübre istemez. Fazla gübre verildiği 
takdirde çiçek açma süreci gecikmektedir. 
Üretimi: Tohumla üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Virüs, hastalığı ile nematod ve 
yaprak biti zararlılarına çok sık rastlanmaktadır. 



KADİFE 

Latince: Tagetes patula
Familyası: Compositae
Anavatanı: Meksika
Tanımı: Genellikle bir yıllık otsu bitkilerdir. Yaprakları tek 
ve almaşlı sıralanır. Çiçekleri uzun bir sap üzerinde; teker 
teker veya birçoğu bir arada başçıklar halinde bulunur. 
Çiçekleri, kahverengi, kırmızı, Sarı, Sarı- turuncu, alaca 
renklidir. Kesin kokulu bir bitkidir. 
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever.
Toprak İsteği: Her tipteki toprakta iyi gelişir. 
Su isteği: Toprak kuruyunca su verilmelidir. Fazla bakım 
ve özeni istemeyen bir bitkidir. 
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Bitki yetiştirilirken kök ve gövde 
çürüklüğü, solgunluk, pas ve kurşuni küf hastalıkları ile 
nematod, sümüklü böcek ve kırmızı örümcek zararlılarına 
çok sık rastlanmaktadır. 



KARANFİL 

Latince: Dianthus caryophyllus
Familya: Caryophyllaceae 
Anavatanı:  İspanya, İtalya ve Arnavutluk
Tanımı: Bitki 40-80 cm kadar boylanabilen tek veya iki 
yıllıktır. Yaprakları şerit şeklinde, kenarları düz, gri, mavi 
ve yeşil renklidir. 1-6 adet çiçek bir araya gelerek başak 
şeklini oluşturan yalınkat veya katmerli, kırmızı, sarı, 
pembe, beyaz veya iki renkli ve kokulu çiçekleri vardır. 
Kesme çiçekçilikte de kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Güneşli yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği:  Yazları kurak ve sıcak geçen yerlerde iyi 
gelişir.
Toprak İsteği: Kireçli besin maddece zengin topraklarda 
kolay bir şekilde yetişir.
Sulama: Uzun süre ıslak kalan toprağı sevmezler. Ancak 
toprağın çok kurumasına da izin verilmemelidir. 
Üretimi: Tohum ve çelikle çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kök ve 
gövde çürüklüğü, solgunluk, külleme, pas ve kurşuni küf; 
zararlıları ise sümüklü böcek, kırmızı örümcek, yaprak biti, 
thrips ve toprak kurtlarıdır.  
 



KASIMPATI 

Latince: Chrysanthemum sp.
Familya: Compositae
Anavatanı: Çin ve Japonya
Tanımı: Orta boylu, dikine büyüyen, çalımsı formda 
çok yıllık bir çiçektir.  Sarmal dizilmiş ve derin yırtmaçlı 
yaprakları vardır. Çiçekleri tekli, salkım şeklinde çok farklı 
renklerde olup, büyüklükleri ve görünüşleri de cinsine göre 
değişmektedir. 
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı 
ışıklardan da yararlanabilir
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında oda sıcaklığının 12 °C nin 
altında olmaması gerektiğidir. Çok fazla soğuk ve sıcak 
havada bırakmak, çiçeğin yapraklarına ve köklerine zarar 
verir.
Toprak İsteği: Toprak isteği bakımından geçirgen, besin 
maddesi bakımından zengin topraklarda iyi gelişir. 
Sulama: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok 
az sulanmalıdır. Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı 
artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekir. 
Gübreleme: Çiçeklenme döneminden önce ve çiçeklenme 
döneminde fosfor ağırlıklı gübreler kullanılabilir. 
Budama: Yaz başında uçlardan hafifçe budama yapılırsa 
daha fazla sayıda çiçek tomurcuğu oluşturur.
Üretimi: Tohum, yeşil çelik ve kökten ayırma yöntemleri 
ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Çok fazla soğuk ve sıcak havada 
bırakma, çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.



KEKİK

Latince: Thymus sp.
Familya: Lamiaceae
Anavatanı: Akdeniz Ülkeleri
Tanımı: Kökleri 1 cm kadar kalınlaşabilen, yarı çalımsı, 
çok yıllık bir bitkidir. Üzeri tüylü dik büyüyen saplarının 
boyu 1m’ye kadar ulaşabilir. Kenarları hafif dişli yapraklar 
kalp şeklinden oval şekle kadar değişir. Pembe veya beyaz 
renkli çiçekleri vardır.
Işık İsteği: Doğrudan güneş alan yerlerde iyi yetişir
Sıcaklık İsteği:  Sıcağı seven bir bitkidir.
Toprak İsteği: Hemen her toprakta yetişmekle beraber, 
tınlı-killi, alüvyal toprakları tercih eder. Kumlu topraklar 
uygun değildir.
Sulama:  Sulama yapılmadan kurak aylarda da yaşamını 
devam ettirebilir. Ancak yüksek verim elde etmek için yaz 
aylarında sulanmalıdır.
Üretimi: Tohum ve çelikle ile çoğaltılır.



LALE 

Latince: Tulipa sp.
Familyası: Liliaceae
Anavatanı: Asya
Tanımı: Köküne yakın düzeyden uzayan yaprakları, 
şeridimsi biçimli, yeşil renkli, dar ya da geniş yapılı olur. 
İlkbaharda sağlam bir sapın ucunda açan yalınkat ya da 
katmerli çiçekleri vardır. Doğal türlerde sarı ve kırmızı 
renkte iken kültür türlerinde düz ve alacalı olmak üzere 
birçok renkte, hatta siyaha yakın lacivert renkli lale çiçekleri 
bile elde edilmiştir. 
Işık İsteği: Yarı gölge yerleri tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Serin ortamları sever.
Toprak İsteği: Her tipteki toprakta yetişebilen bir bitkidir.
Su İsteği: Yeterli besin bulması koşuluyla uygun miktarda 
sulanır; ancak çiçek açtığı dönemde düzenli olarak 
sulanması gerekir.
Üretimi: Soğanlarıyla yapılır. Soğanların belli bir 
soğuklanma dönemi geçirmiş (8-10 hafta süre ile soğuk bir 
yerde bekletilmiş) olması gerekir. 



LAVANTA 

Latince: Lavandula angustifolia
Familya: Lamiaceae
Anavatanı: Akdeniz Bölgesi Ülkeleri, Kanarya Adaları ve 
Hindistan
Tanımı: Çok yıllık, yaprak dökmeyen yarı çalımsı bir 
bitkidir. Yaprakları ince uzun, grimsi renklidir. Çiçekler 
uzunca bir sap üzerinde yoğun başak şeklinde, hoş kokulu 
ve koyu erguvan- mor renktedir. 
Işık İsteği: Tam güneş alan yerlerden hoşlanır.
Sıcaklık İsteği: Kurak yerlerde yetişebilir. 
Nem İsteği: 
Toprak İsteği: Geçirgen toprakları tercih eder. Ağır ve 
nemli topraklarda zarar görür. Sulama:  Orta derecede su 
ister. Fazla sulamadan kaçınılmalıdır.
Gübreleme: İlkbaharda kompoze gübre verilmesi bitki 
gelişimini olumlu yönde etkiler.
Budama: Çiçek dönemini uzatmak için kuruyan çiçekler 
budanmalıdır.
Üretimi: Tohum, yan kök sürgünleri veya yaşlı bitkilerden 
elde edilecek çelikler ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kök Çürüklüğü ve yaprak lekesi 
hastalığı ile Tırtıl zararlısı görülmektedir. 

 



LAVANTİN 

Latince: Santolina chamaecyparissus
Familya: Asteraceae
Anavatanı: Kuzeybatı Anadolu, Güney Avrupa
Tanımı: 50 cm’ ye kadar boylanabilen aromatik,  her 
dem yeşil bitkilerdir.  Gümüş beyaz renkli, sık ve küçük 
yaprakları ve sarı renkte ponpon formlu çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Işık isteyen bir bitkidir. Yarı gölge yerlerde 
de yetişebilir ama gölge oranı,  belirli seviyenin üzerine 
çıktığında bitkinin görüntüsü bozulmaktadır.   
Sıcaklık İsteği: Hava sıcaklığının çok düşük olduğu 
yerlerde don zararına maruz kalabilir 
Toprak İsteği: Her tür toprakta yetişir. 
Sulama: Kış aylarında daha az su ister, yaz aylarında ise 
haftada bir sulandığında bitki daha canlı görünür ve daha 
çok çiçek verir. 
Budama: Yaşlı bitkiler hoş görüntülerini kaybederek 
odunsu bir görüntü kazanırlar. Bu nedenle budama yapılarak 
bitkilerin tazelenmesi sağlanır. 
Üretimi: Çelikle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Bilinen ciddi hiçbir zararlısı 
yoktur. 



MİNE 

Latince: Verbena officinalis
Familyası: Verbenaceae
Anavatanı: Akdeniz kıyıları
Tanımı: 25-30 cm boylanabilen tek yıllık otsu  bitkidir. 
Güzel görünüşlü, yeşil renkli kenarları dişli ve dört köşeye 
yakın biçimli bol yaprağı vardır. Bu yaprakların arasından 
uzayan saplarının uçunda,  yıldız biçimli küçük çiçekleri 
vardır. Çiçekleri; mavi, kızıl, şarabi, pembe, leylak 
renklerindedir.
Işık İsteği: Bol güneşli ortamlardan hoşlanır.
Toprak İsteği: Kumlu ve küçük taş ile kaba kum karışımı 
olan toprakları sever.
Su İsteği: Toprak kuruyunca su verilmelidir.
Üretimi: Tohumla, gövde çelikleriyle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Kök çürüklüğü, külleme ve kurşuni 
küf hastalıkları ile nematod, yaprak biti ve beyazsinek 
zararlıları görülmektedir. 
 



NERGİS 

Latince: Narcissus
Familya: Amarilidaceae
Anavatanı: Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika
Tanımı: 30-35 cm kadar boylanabilen tek yıllık soğanlı 
bitkilerdir. Parlak yeşil yaprakları vardır. Çiçekleri az 
sayıda, şemsiyemsi dizilişlidir. Çiçekleri hoş kokulu, sarı 
ve beyaz renklidir. Ayrıca çiçekleri kesme çiçek olarak da 
kullanılabilir. 
Işık İsteği: Tam güneş ve yarı gölge yerleri tercih eder.
Sıcaklık İsteği: Bitkinin çiçeklerinin hemen solmaması 
için çiçek açtığı dönemde fazla güneşten korunması 
gerekmektedir. 
Toprak İsteği: Kumlu-tınlı topraklarda iyi gelişme 
gösterirler.
Sulama: Eğer bahçede toprakta ise hiç sulanmaz, doğal 
şartlara göre yaşarlar, saksıda yetiştiriliyorsa, yapraklar 
sararana kadar toprak kontrol edilir ve biraz nem kaybettikçe 
sulanmalıdır. 
Gübreleme: Bir yıl önce ahır gübresi ile gübrelenmiş 
toprağa dikilirlerse daha iyi çiçeklenme gerçekleşmektedir. 
Budama: Çiçeklenme dönemi geçtikten sonra budanmalıdır.  
Üretimi: Tohum ve yavru soğanlar ayrılarak çoğaltılır.

 



PAPATYA (İRİ PAPATYA) 

Latince: Matricaria sp.
Familya: Compositae
Anavatanı: Akdeniz bölgesi
Tanımı: Tek veya çok yıllık otsu karakterde bir bitkidir. 
Kokulu, beyaz ve sarı renkli çiçekleri vardır. Çiçek 
tablasının içi boştur. Ilıman iklim koşullarında nisan sonu 
ve haziran arasında çiçek açar.
Işık İsteği: Güneşli yerlerden hoşlanır.  
Toprak İsteği: Killi ve kireçli topraklarda yetişir.  
Sulama:  Fazla bakım ve özen gerektirmeyen bir bitkidir. 
Toprak kuruyunca su verilmelidir. 
Üretimi: Tohumla üretilebilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Külleme hastalığı ile yaprak biti, 
kırmızı örümcek zararlıları en çok karşılaşılan hastalık ve 
zararlılardır. 



PETUNYA 

Latince: Petunia x hybrida
Familya: Solanaceae
Anavatanı: Güney Amerika ve Arjantin
Tanımı: Yeşil renkli, oval biçimli ve kenarları dişsiz 
basit yaprakları vardır. Çiçekleri, düz kırmızı, kızıl, mavi, 
mor, pembe, mercan ve somon renklerinde yalınkat veya 
katmerlidir. 
Işık İsteği: Bol güneşli yerleri tercih eder. 
Toprak İsteği: İyi gübrelenmiş, kum ve kil karışımı gevşek 
toprakları sever.
Su İsteği: Makul düzeyde sulanan bitkinin yazın, çiçek 
açtığı dönemde bol bol sulanması gerekir.
Üretimi: Tohumla ya da yeşil gövde çelikleriyle çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Virüs ve gövde çürüklüğü 
hastalıkları ile nematod, yaprak biti ve kırmızı örümcek 
zararlılarına çok sık rastlanmaktadır. 



SÜMBÜL 

Latince: Hyacinthus orientalis
Familya: Liliaceae
Anavatanı: Ortadoğu ve Anadolu
Tanımı: 20-30 cm kadar boylanabilen sümbül, iki 
yıllık soğanlı ve dayanıklı otsu bitkidir. Yeşil renkli şerit 
biçiminde yaprakları vardır. Kış mevsiminin sonlarına 
doğru başakçıklar oluşturarak açan çiçekleri;  mavi, mor, 
pembe ile sarının çeşitli tonlarında ve beyaz renktedir.
Işık İsteği: Doğrudan güneş istemez.
Sıcaklık İsteği: Hava akımı iyi, yazın güneşli ve sıcak 
yerlere ihtiyaç duyar. Ancak serin yerlere de uyum 
gösterebilirler. 
Toprak İsteği: İyi gübrelenmiş, derin işlenmiş ve 
yaprak çürüntüsü içeren kumlu topraklarda iyi gelişirler. 
Ancak sümbüller hemen hemen her toprakta rahatlıkla 
yetiştirilebilir.
Sulama: Bakımı kolay ve zahmetsizdir. Toprak kuruyunca 
su verilmesi yeterlidir. 
Üretimi: Soğan ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Pas Hastalığı, gri küf, çiçek 
çürüklüğü gibi hastalıklar ile sümüklü böcek zararlısı çok 
sık görülmektedir.  
 



SÜS LAHANASI 

Latince: Brassica oleracea acephala
Familya: Cruciferae
Anavatanı: Avrupa
Tanımı: Tek yıllık veya iki yıllık, 10-30 cm boyunda otsu bir 
bitkidir. Dıştaki yapraklar dumanlı yeşil, ortadaki yapraklar 
kırmızı, mor, beyaz veya sarı renklidir. Düz kenarlı yapraklı, 
ince saçaklı yapraklı ve derin dişli yapraklı vardır. Genellikle 
park ve kavşaklar gibi peyzaj alanlarında  kullanılan güzel 
görünümlü oluşturmak için kullanılmaktadır. 
Işık İsteği: Güneşli, aydınlık yerleri tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Ilıman veya soğuk iklimlerde 
yetişir. Soğuğa karşı oldukça dayanıklıdır. 
Sıcak havalar yaprak renklenmesini bozduğu için 
istenmemektedir.  
Toprak İsteği: Derin, hafif kireçli, besin maddelerince 
zengin toprakları tercih eder.
Sulama: Fazla su istemez. Genelde kış aylarında 
yetiştirildiği için nem ve su ihtiyacını topraktan karşılar.
Gübreleme: Özellikle renklenme başladıktan sonra 
azotlu gübre verilmemelidir. Ancak yetersiz gübreleme 
yapıldığında ise yapraklarda sararmalara ortaya çıkabilir. 
Budama:  Budamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Sadece 
sararan ve kuruyan dış yapraklar, bitkiden uzaklaştırılması 
gerekmektedir. 
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Mantari yaprak lekesi hastalığı ve 
yaprak biti zararlısına çok sık rastlanmaktadır. 



VAPUR DUMANI 

Latince: Ageratum houstonianum
Familya: Compositae 
Anavatanı: Meksika, Güney ve Orta Amerika ile Kuzey 
Amerika
Tanımı: Tek yıllık otsu bitkidir. Yuvarlak kesitli, çok dallı, 
yeşil renkli gövdesi; kalp biçimli ve kenarları dişli yeşil 
yaprakları vardır. İlkbaharın sonlarına kadar; salkımlar 
halinde bol sayıda açan ufak mavi, mor, beyaz ve pembe 
renklerde çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever ama yarı gölge 
yerlerde de iyi gelişir.
Toprak İsteği: Organik madde yönünden zengin ama 
gevşek yapılı bahçe toprağını sever.
Su isteği: Bitkinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak 
uygun bir şekilde ve miktarda sulama yapılmalıdır. 
Üretimi: Tohum ve gövde çelikleriyle üretilir.
 



VİNCA (ROZET - PERVANE ÇİÇEĞİ)

Latince: Catharanthus roseus
Familya: Apocynaceae
Anavatanı: Madagaskar
Tanımı: Çiçekleri pervane şekline benzediği için halk 
arasında pervane çiçeği olarak da bilinen devamlı çiçek 
açan, otsu yapıda bir bitkidir. Yaprakları elips ya da mızrak 
şeklinde, tüysüz, beyaz damarlı, parlak koyu yeşil renklidir. 
Çiçekler beyaz, pembe ve leylak renklidir. 
Işık İsteği: Güneşli veya yarı gölge yerlerde kolay bir 
şekilde yetiştirmektedir.
Sıcaklık isteği:  Sıcağa dayanıklı olup donlara karşı 
hassastır. 
Nem İsteği: Tohumlar 18 - 24 derece arasında 20 günde 
çimlenir.
Toprak İsteği: Toprak bakımında secici değildir.  
Sulama:  Bakımı kolay ve fazla özen gerektirmeyen bir 
bitkidir. Fazla su istemez. 
Üretimi: Tohum veya çelik ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Virüs ve pas hastalıkları ile 
nematod en çok karşılaşılan zararlılardır. 



YILDIZ (DALYA) 

Latince: Dahlia variabilis
Familya: Compositae
Anavatanı: Meksika, Guatamala
Tanımı: 30-60 cm kadar boylanabilen çok yıllık bitkilerdir. 
Yeşil renkli, oval biçimli ve belirgin damarlı yaprakları 
vardır. Yalınkat ve katmerli çiçek formu ve çok değişik ve 
zengin renklere sahip çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever; ancak hafif gölgelik 
yerlerde bile iyi gelişir.
Toprak İsteği: Organik madde yönünden zenginleştirilmiş; 
hafif  kumlu, süzek toprakları sever. 
Su İsteği: Çiçek açtığı dönemde bolca sulanır.
Üretimi: Tohumla, gövde çelikleriyle, yumrularıyla veya 
kökten bölünmesiyle, üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Bakteriyel solgunluk, kurşuni küf, 
yaprak lekesi hastalıkları ile yaprak biti ve kırmızı örümcek 
en çok karşılaşılan zararlılardır. 

 



ZİNYA (KİRLİ HANIM ÇİÇEĞİ) 

Latince: Zinnia elegans
Familyası: Compositae
Anavatanı: Meksika
Tanımı: Tek veya çok yıllık otsu  bitkilerdir. Açık yeşil 
renkli yaprakları gövdede karşılıklı dizili, sapsız, ucunca, 
oval ya da yürek şeklindedir.  Çiçekleri pembe, mor, sarı, 
portakal sarısı, turuncu, kırmızı renklerde olup uzun bir sap 
veya yan dal uçlarında oluşur. 
Işık İsteği:  Bol güneşten hoşlanır.
Toprak İsteği: Her tipteki organik madde yönünden zengin 
süzek toprakta iyi gelişir.
Su İsteği: Sıcak ve kurak havalarda,  bitki çiçek açtığı 
dönemlerde bol miktarda sulanmalıdır.
Üretimi: Tohumla üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Virüs, kök ve gövde çürüklüğü, 
külleme, kurşuni küf ve mantari yaprak lekesi hastalıkları 
ile nematod ve kırmızı örümcek zararlılarına çok sık 
rastlanmaktadır. 



ZAMBAK     

Latince: Lilium sp.
Familya: Liliaceae
Anavatanı: Avrupa, Asya ve Güney Amerika
Tanımı: Büyük ve bol çiçekli soğanlı bir bitkidir. Yaprakları 
şeridimsi, sapsız olarak rastgele dizilmiştir. Çiçekleri salkım 
şeklinde dizilmiş, tek huni veya çan formunda olup keskin 
ve hoş kokuludur. 
Işık İsteği: Aydınlık ve güneşli ortamları sever.
Toprak İsteği: Drenajı iyi, humuslu veya gübreyle 
zenginleştirilmiş topraklarda kolay bir şeklide yetişir.
Sulama: ahar ve yaz aylarında düzenli ve bol sulama 
yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Soğanların saksılara dikimi geç sonbaharda 
yapılır.
Budama: Solan çiçekler kesilir ama sap kısmı sonbaharda 
kendiliğinden kuruyuncaya kadar bırakılmalıdır. Soğanlarını 
da topraktan çıkarmaya gerek yoktur.
Üretimi: Tohum ya da soğanları ile çoğaltılır.  



AÇELYA (AZALEA) 

Latince: Rhododendron sp.
Familya: Ericaceae
Anavatanı: Japonya ve Çin
Tanımı: Koyu yeşil yaprakları ile hem kış mevsiminde hem 
de ilkbaharda bol çiçek açan bir bitkidir. Çiçekleri kırmızı 
ile pembenin her tonunda ya da iki renklidir. 
Işık İsteği: Yarı gölge yerleri sever.
Sıcaklık İsteği: En iyi gelişimi 10-18 oC ortam sıcaklığında 
gösterir. 
Toprak İsteği: ürümüş bitki artıklarınca zengin, kireçsiz ve 
asit karakterli humuslu toprakları sever.
Sulama: Yazın bol su verilmeli fakat aşırı su ve kökün 
kurumasına neden olacak kadar az sudan kaçınılmalıdır. 
Kışın su ihtiyacı azalacağından çok az su verilmelidir.
Gübreleme: Toprağa gübre karıştırılması tavsiye edilmez.
Saksı Değişimi: Her iki yılda bir ilkbaharda saksıları açelya 
saksı toprağı kullanılarak değiştirilmelidir.
Budama:  Çiçeklenme dönemi sonunda kuruyan çiçekler 
temizlenmeli, yaz aylarında ise bitkinin daha iyi bir form 
oluşturabilmesi için birkaç kez budanmasında fayda vardır.
Üretimi: Bitkiyi köklü ayırma ya da uç dallarından alınan 
çelikler ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek en önemli 
zararlısıdır.

İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ



AESCHYNANTHUS (RUJ ÇİÇEĞİ)  

Latince: Aeschynanthus radicans
Familya: Gesneriaceae
Anavatanı: Hindistan, Yeni Gine, Himalayalar ve Java
Tanımı: 1,5 m kadar boylanabilen sarkıcı formda bir bitkidir. 
Bitkinin kalın, parlak yeşil, oval şekilli, yaprakları vardır. 
İlkbahar- yaz aylarında turuncu, kırmızı ve kahverengi 
renkli boru şeklinde çiçek açar.   Çiçekleri ruja benzediği 
için ruj çiçeği olarak da adlandırılır.
Işık İsteği: Aydınlığı sever 
Sıcaklık İsteği: Sıcak bir yerde yetiştir. Kış aylarında ise 
daha serin bir yerde alınmalıdır. 
Sulama: Gelişme dönemi olan ilkbahar ve yaz ayları 
boyunca toprağı hafif nemli tutulmalıdır. Asla soğuk su 
verilmemelidir. Dinlenme dönemi olan kış aylarında 
ise verilen su miktarı yaz aylarına oranla bir miktar 
azaltılmalıdır. 
Gübreleme: İlkbahardan yaz aylarının sonuna kadar 
(ağustos) iki hafta arayla düşük dozda besin maddesi 
verilmelidir.
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi ilkbaharda 
yapılmalıdır.
Budama:  Sonbaharda çiçeklenme sonrası dalların 
budanmasında yarar vardır. 
Üretimi: Çelik ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Kök çürüklüğü ve yaprak 
lekesi hastalığı ile thrips, yaprak bitleri gibi zararlılar 
görülmektedir. 



AFRİKA MENEKŞESİ 

Latince: Saintpaulia ionantha
Familya: Violaceae
Anavatanı: Güney Afrika 
Tanımı:  Otsu karakterde yeşil, tüylü ve kalın yapraklara 
sahiptir. Yaprakları saksı üzerinde rozet gibi yayılır. Uzun 
bir çiçeklenme periyodu olan bir bitkidir. Yıl içerisinde 
çiçeklenme periyodu boyunca birkaç hafta süren bir 
dinlenme dönemleri vardır. Çiçekleri katmerli ya da 
yalınkat, kenarları düz ya da dantelli olup koyu mavi, mor, 
lacivert, koyu menekşe, kenarları beyaz, ortası mavi ya da 
kırmızı, pembe, leylak, kırmızı ya da beyaz renklidir. 
Işık İsteği: Aydınlık yerde yetiştirilmelidir. 
Sıcaklık İsteği: Düşük sıcaklıklara fazla toleranslı bir bitki 
değildir. Yıl boyunca ideal sıcaklık 20-25°C dir. 
Toprak İsteği: Humuslu toprak tercih edilmelidir.
Sulama: Orantılı nemin yanında yaz aylarında bol suya 
gereksinim gösteren bir bitkidir.  
Gübreleme: İlkbahar-yaz dönemi boyunca haftada bir 
düşük dozda besin maddesi verilmesi yararlıdır. 
Saksı Değişimi: Saksı büyüklüğünden etkilenen bir 
bitkidir. İhtiyacından büyük saksılara dikildiğinde, kökleri 
saksıyı kaplayana kadar çiçek açmaz. Saksı büyüklüğü bitki 
çapının üçte biri olacak şekilde ayarlanmalıdır. İlkbahar 
aylarında saksısı değiştirilir. 
Budama:  Çiçeklenme bittiğinde solmuş çiçeklerin ve 
çiçek saplarının alınması gerekir.
Üretimi: Yaprak çelikleri ya da bitkinin köklü olarak 
ayrılması ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Sıcak ve kuru ortamda yaprak biti 
zararlısı ile bitkinin kök kısmının fazla ıslak bırakılması 
nedeniyle mildiyö en sık görülen hastalıktır.



ANTORYUM (FLAMİNGO ÇİÇEĞİ)
 
Latince: Anthurium andreanum
Familya: Araceae
Anavatanı: Orta ve Güney Amerika 
Tanımı: Yıl boyu çiçek açan, ömürlü bir bitkidir. Yaprak 
şeklinin ve çiçeğinin flamingoyu andırmasından dolayı 
flamingo çiçeği olarak da anılmaktadır. Yaprakları sanki 
özel olarak cilalanmış gibi durur. Yaz aylarında açan 
çiçekleri genelde kırmızı renklidir.
Işık İsteği: Yıl boyunca direk güneş almayan, aydınlık 
yerlerde tutulmalıdır. 
Sıcaklık İsteği:  Çok fazla soğuk ve sıcak hava çiçeğin 
yapraklarına ve köklerine zarar verir. Yetiştiriciliğinde en 
çok dikkat edilecek husus kış aylarında oda sıcaklığının 12 
°C nin altında olmamasıdır.
Toprak İsteği: İyi drenaj özelliğine sahip karışımlar 
kullanılmalıdır.  
Sulama: Kış aylarında sulama azaltılarak toprağı hafif 
nemli tutulması yeterlidir.
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında hafif dozda besin 
verilmelidir.
Saksı Değişimi: İlkbaharda saksı değiştirme işlemi yapılır.
Budama: Kuruyan ve çürüyen yapraklar dikkatlice kesilip 
uzaklaştırılmalıdır. 
Üretimi: Tohum veya köklü olarak ayırma yöntemi ile 
çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Bitkilerde yaprak lekesi hastalığı 
ve kırmızı örümcek zararlısı çok sık görülmektedir. 



ARAKORYA (SALON ÇAMI) 

Latince: Araucaria heterophylla
Familya: Araucariaceae
Anavatanı: Güney Amerika, Nolfolk Adaları, Yeni Zelanda 
ve Avustralya
Tanımı: Muhteşem yapraklarıyla her daim ilgi çeken çam, 
saksı bitkidir. Geldiği ortama adaptasyonu kolay olmayan 
bitki, değişime çok zor uyar. Dallarının ucundaki yapraklar 
iğne gibi sivridir
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemeyen bir bitkidir.
Sıcaklık İsteği: Kış ya da yaz ayı fark etmeksizin oda 
sıcaklığına sahip bir yerde bakılmalıdır 
Sulama: ilkbahar, yaz ve sonbaharda toprağı düzenli olarak 
sulanmalı, kış aylarında ise verilen su miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: Mart-ağustos ayları arasında düşük dozda 
besin maddesi ile takviyesi yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: 3 yılda bir ilkbaharda saksısı 
değiştirilmelidir.
Budama:  Bitkinin büyüme hızını azaltmak için saksı 
değişimi, 3-4 yılda bir olmalıdır.
Üretimi: Uç dallardan alınan çelikler ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Hava sirkülâsyonu olmayan ve 
fazla sıcak olan ortamda ya da gelişme döneminde yetersiz 
su verildiğinde ibrelerinin dökülerek şekil bozuklukları 
oluşur.



ARAP SAÇI (AŞKIN GÖZYAŞI) 

Latince: Helxine soleirolii
Familya: Urticaceae
Anavatanı: Korsika ve Sardunya adaları
Tanımı: Sarkıcı ve örtücü dayanıklı bitki türüdür. 
Bulunduğu toprağı örten bol sayıda çok küçük, açık yeşil 
renkli parlak yaprakları vardır. Bitki çok hızlı bir şekilde 
büyüyerek bulunduğu saksıdan taşarak yayılır.
Işık İsteği: Direk güneş ışığı almayan aydın ortamlarda 
yetiştirilmelidir.
Sıcaklık İsteği:  Serin ortamları seven bitki, kış aylarında 
en düşük 7 °C kadar dayanabilir.
Toprak İsteği: Toprak bakımdan seçici değildir. 
Sulama: Bol su seven bir bitkidir. Özellikle yaz aylarında 
bol su verilmelidir. Kış ayarlarında ise bitkiye verilen su 
yaz aylarına oranla azaltılmalıdır. . 
Gübreleme: Yaz aylarında iki hafta ara ile sulama suyuna 
standart gübre karıştırılarak gübreleme yapılabilir. 
Saksı Değişimi: Ağzı geniş bir saksı tercih edilmelidir.
Budama: Bitkiye şekil vermek için arada bir yaprakları 
kesilerek budanabilir. 
Üretimi: Ayırma yöntemi ile kolay bir şekilde çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Bilinen yaygın bir hastalık ve 
zararlısı bulunmamaktadır.



AREKA 

Latince: Areca-catechu
Familya: Arecaceae
Anavatanı: Güney Asya ve Filipinler
Tanımı: Doğada birçok çeşidi bulunan, palmiye benzeri 
yapraklarıyla ev, ofis ve iş yerleri gibi yaşam alanlarımızda 
kullanabileceğimiz hoş yapraklı bir bitkisidir. Basit bakımı, 
hızlı gelişimi ve her ortama kolay uyum sağlamasından 
dolayı çokça tercih edilmektedir. 
Işık İsteği: Aydınlık ortamları sever.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında bulunduğu ortamın sıcaklığı 
7 °C nin altına düşmemelidir.   
Sulama: Kış aylarında bitkiyi aşırı soğuklardan korunmak 
için çok az sulanmalıdır. Yaz aylarında ise bitkinin suya 
olan ihtiyacı doğal olarak artacağından bitkiye verilen su 
miktarının arttırılması gerekmektedir.
Gübreleme: İlkbahar-yaz ayları boyunca iki hafta arayla 
düşük dozda besin maddesi verilmesi oldukça faydalı bir 
uygulamadır.  
Saksı Değişimi: Saksı değiştirmek için nisan ayı en uygun 
zamandır.
Budama: Yaprakları solduktan sonra bitkinin tekrar 
yapraklarını tazelemesi ve yenilemesi için solan yapraklar 
kesilmelidir. 
Üretimi: Kökten ayırma ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Serin ve kuru ortamda yetiştirilen 
bitkide büyüme problemi görülür.



BAMBU (ŞANS BAMBUSU) 

Latince: Bambusa aurea (Phyllostachys aurea)
Familya: Graminea
Anavatanı: Asya, Amerika ve Afrika
Tanımı: Çok farklı görünüme sahip olup, toprakta ve suda 
yaşayan türleri vardır. Suda yaşayan bambular oldukça 
dekoratif türler olmakla beraber ofis, büro ve evlerimizde 
kullanılabilen egzotik bir bitkidir. Çubuk şeklinde üst kısmı 
burgulu olan bambular dışı renkli cam vazolara konur. 
Işık İsteği: Kolay bir şekilde büyüyebilmesi için güneş 
ışığına ihtiyacı vardır.
Sıcaklık İsteği:  Ortam sıcaklığı 18 °C altına düşmemesinde 
yarar vardır.
Sulama: En çok dikkat edilmesi gereken husus; suda 
yaşayan bambularımızın sularını haftada 1 kez taze 
su ile değiştirmektir. Yapraklarına sık aralıklarla su 
püskürtülmelidir.
Gübreleme: Besin maddesi ya da gübre ihtiyacı hazır 
karışımlı gübrelerden sağlanabilir. 
Üretimi: Bambular küçük parçalar halinde kesilerek belli 
bir süre suya konulup köklenmesi sağlanarak çoğaltılır.



BEGONVİL (GELİN DUVAĞI) 

Latince: Bougainvillea spectablis
Familya: Nyctaginaceae
Anavatanı: Brezilya
Tanımı: Küçük sarı yıldız şeklinde olan gerçek çiçeklerinin 
etrafını, genelde pembe, mor, leylak rengi nadiren kırmızı, 
beyaz, sarı renklerde çiçek şeklinde farklılaşmış yapraklar 
çevreleyen bir ağaçsı bitkidir. 
Işık İsteği: Yazın sıcak güneşli ve hava akımı iyi, aydınlık 
ve serin bir yerde tutulmalıdır. 
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklim bitkisi olduğundan kışı soğuk 
geçiren yerlerde iç mekânlarda yetiştirilebilir. Karasal 
iklimli yerlerde kışın dona karşı çok hassastır.
Toprak İsteği: Süzek bahçe toprağını tercih eder. 
Sulama:  Dona ve kuraklığa karşı çok hassas olan 
begonviller, yaz aylarında özellikle çok daha fazla su 
istemelerine rağmen çiçeklenme zamanında az su verilmesi 
uygun olur. Büyümelerini tamamladıktan sonra su istekleri 
minimumdur. Kış aylarında derinden budanırlarsa muhtemel 
don tehlikesine karşı önlem alınmış olabilir. 
Gübreleme: Gelişme döneminin başlangıcında ağustos 
ayına kadar haftada bir besin maddesi takviyesi yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Mart ayında budanıp saksısı 
değiştirilmelidir.
Üretimi: Yarı odunsu çelikler ile çoğaltılır. 



Begonya (Yumru ve Yaprak Begonya)

Latince: Begonia tuberosa- Begonia rex-cultorium
Familyası: Begoniaceae
Anavatanı:  Asya, Güney Amerika ve Brezilya
Tanımı: Begonia tuberosa genellikle çok yıllık, rizomlu 
veya yumrulu bitkilerdir. Yaprakları açık yeşil, hafif parçalı 
ve dişli, üst yüzü tüylüdür. Çiçekleri iri, yalınkat, yarı veya 
tam katmerli çeşitli form ve renklerdedir.  Begonya rex 
ise 30-50 cm kadar boylanabilen, göz alıcı ve dekoratif 
yaprakları için yetiştirilir. Kırmızı, pembe, krem, gri, 
gümüş, mor ve kestane ile siyah renklerin çeşitli tonlarında 
yapraklarda gösterişli lekeler vardır. Genellikle boyları 
kısa, çiçekleri gösterişsizdir.
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemeyen bir bitkidir.
Sıcaklık İsteği: Çok fazla soğuk ve sıcak hava yaprak ve 
köklere zarar verir. Kış aylarında oda sıcaklığının 15 °C 
altında olmamalıdır.
Toprak İsteği: Asit nitelikli ve zengin karışımlı toprak 
kullanılır. 
Su İsteği: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak 
çok az sulanmalıdır. Yaz aylarında ise bitkinin suya olan 
ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması 
gerekmektedir. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz mevsimlerinde ayda iki kez 
standart sıvı gübre verilmelidir.
Saksı Değişimi: Saksı değişimi genellikle 2-3 yılda bir 
nisan ayında yapılmalıdır.
Üretimi: Kökten ayırma ve yaprak çelikleri ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak lekesi, külleme, kurşuni 
küf gibi hastalıkları ile kırmızı örümcek, thripler ve yaprak 
biti gibi zararlıları çok sık görülmektedir. 



BENJAMİN  

Latince: Ficus benjamina
Familya: Moraceae
Anavatanı: Tropikal Asya
Tanımı: Muhteşem yapraklarıyla her zaman ilgi çeken bir 
bitkidir. Oval biçimli, ucu sivri, parlak yeşil veya alacalı, 
çok canlı görünüşte yaprakları ve ağaçsı görüntüsüyle ev 
dekorasyonlarında kullanılan en popüler salon bitkilerinden 
biridir. Dalları ince olduğundan aşağıya doğru sarkık durur. 
1,5 metreye kadar uzayabilirler ve yeterince yer sağlanırsa 
çevresine 1, 2 m kadar yayılabilir.
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemez.
Sıcaklık İsteği:  Yıl boyunca oda sıcaklığında tutulmalıdır. 
Kış aylarında sıcaklık en az 15 °C olmalıdır. 
Toprak İsteği: Asitli ve nötr topraklar tercih edilmelidir.
Sulama: Yaz ve ilkbahar aylarında normal düzenli 
sulanmalı ve yapraklara bolca su püskürtülmelidir. Ancak 
aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Sonbahar ve kış aylarında 
daha az suya gereksinim duymaktadır. 
Gübreleme: Yaz aylarında iki hafta arayla besin maddesi 
verilmelidir.
Saksı Değişimi: Gerektiğinde ilkbaharda saksı değişimi 
yapılmalıdır.
Budama: Dallanmayı teşvik ettiği için kurumuş dalların 
budanması faydalıdır. 
Üretimi: Gövde çelikleri ve tepe çelikleri ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Yetersiz ya da aşırı sulama, kış 
aylarında düşük sıcaklıklar, hava akımı ve saksı değişimi 
esnasında aşırı budama gibi sebepler nedeniyle yapraklarda 
sararma, solma ve bozulmalar görülebilir.



BONSAİ 

Tanımı: Bonsai bir süs bitkisi ya da çiçek türü olmayıp, bir 
yetiştirme sanatıdır. İlk defa Çin’de ortaya çıkmıştır ve pun-
sai adıyla bilinmektedir. Bonsailer minyatür olmalarına 
rağmen çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları 
yoktur. Özenle seçilen ağaç dalları, budanarak ve ilgiyle 
yetiştirilerek minyatür ağaç görünümü kazanır.
Işık İsteği: Bonsai, aydınlık ortamları sever; ancak 
doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
Sıcaklık İsteği:  Bitkiyi çok fazla soğuk ve çok sıcak 
havada bırakmak bitkiye zarar verebilir. Kış aylarında 12 
°C nin altındaki oda sıcaklıklarında zarar görebilir. 
Toprak İsteği: Toprak karışımında kil parçalarının, çakıl ve 
inorganik toprak bulunmalıdır. Sulama: Aşırı ve sık sulama 
bitkinin kurumasına neden olacağından sulama aralarında 
toprağın bir miktar kurumasına izin verilmelidir.
Gübreleme: Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve 
mineralleri tüketen bonzailerde yılda en az bir kere vitamin 
ve mineral desteği sağlanmalıdır.
Budama: Bonsai yetiştiriciliğinde şekil ve bakım budaması 
ile çimdikleme olmak üzere 3 budama uygulanır.
Üretimi: Bitkinin köklerinden ayırma yöntemi ile çoğaltılır.



CAM GÜZELİ 

Latince: impatiens walleriana
Familya: Balsaminaceae
Anavatanı: Tropik Afrika, Hindistan ve Seylan
Tanımı: Bir yıllık hassas otsu bitkilerdir. Gövdeleri, kalın, 
etli ve boğumludur. İnce ve kırılgan bir sap üzerinde hafif 
yeşil ya da kırmızı yeşil renkte yaprakları vardır. Çiçekler 
sürgün ucunda 10-14 tanesi bir arada salkım şeklindedir. 
Çiçekleri yalınkat veya katmerli, kırmızı, eflatun, mor, 
mavi, sarı, beyan renklerdedir.
Işık İsteği: Aşırı güneş almayan, bol aydınlık veya yarı 
gölge yerleri tercih etmektedir.  
Sıcaklık İsteği: Yıl boyunca oda sıcaklığı koşullarında çok 
rahat yetiştirilebilmektedir. Kış ayları çok soğuk geçmeyen 
yerlerde kışın hayatta kalabilir.
Toprak İsteği: Organik maddece zengin, nemli toprakları 
sever.
Su İsteği: İlkbahardan başlayıp eylül ayına kadar bol 
su verilmeli ancak kış aylarında ise verilen su miktarı 
azaltılmalıdır. 
Gübreleme: Çiçek açmayı teşvik etmek için gelişme 
dönemi boyunca sıvı besin maddesi verilebilir. 
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi ilkbahar aylarında 
yapılmalıdır.
Budama: Bitki ihtiyaç duyduğu takdirde budanabilir. Solan 
çiçeklerin koparılması gerekmektedir. Bu koparma işlemi 
yeni çiçek açmayı teşvik eder.
Üretimi: Tohumla ve gövde çelikleriyle çoğaltılır
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek ve yaprak biti 
zararlıları görülebilir.



CUPRESSUS (LİMON SERVİ) 

Latince: Cupressus macrocarpa Goldcrest
Familya:  Cupressaceae
Anavatanı: Kuzey Amerika
Tanımı: Çok hızlı büyüyen ve oldukça sağlam olan bir 
bitkidir. Özellikle parlak sarıya dönük yeşil renkli yaprakları 
el ile ovulduğunda limon kokusu gelir. Saksı içinde de çok 
hoş görünüm oluşturur ve uzun süre dayanabilir. Geniş bir 
toprak saksı içinde her tür dış mekânda birkaç sene boyunca 
rahatlıkla yetiştirilebilir.
Işık İsteği: Bol ışık ve güneşli ortamlarda yetişir.
Sıcaklık İsteği: Kış soğuklarına duyarlıdır. Şiddetli 
donlarda zarar görür. 
Nem İsteği: Sıcak nemli deniz ikliminde yetişir. Kuru 
topraklarda da yetişebilir. Kış soğuklarına duyarlıdır.
Toprak İsteği: Her türlü toprakta rahatlıkla yetişir. İyi 
drenajlı ve verimli toprakları tercih eder. 
Sulama: Çok fazla su istemez. Toprak nemli kalacak 
şekilde sulama yapılmalıdır.
Gübreleme: Düzenli olarak iğne yapraklı bitkiler için 
hazırlanan gübreler ile gübreleme yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Bitki büyüme ve gelişmesi dikkate alınarak 
ihtiyaç duyulduğu zaman yapılmalıdır. 
Budama: Budanmaya oldukça yatkındır.
Üretimi: Tohum ve çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Kök çürüklüğü hastalığı ile 
kabuklu bit, yaprak biti, kırmızı örümcek en çok görülen 
zararlılardır. 



DEVE TABANI

Latince: Monstera deliciosa
Familya: Araceae
Anavatanı: Meksika
Tanımı: Uzun saplı koyu yeşil renkli, derimsi dokulu, 
derinlemesine parçalı ve ayası oval delikli, 60 cm kadar 
uzayabilen, iri, gösterişli ve parlak yaprakları olan dekoratif 
bir bitkidir. 
Işık İsteği: Direk güneş ışığı almayan gölge veya yarı gölge 
yerleri sever.
Sıcaklık İsteği: Normal oda sıcaklığında tutulmalıdır. Kış 
ayları sıcaklığının 12 °C olması gereklidir.
Toprak İsteği: Torflu veya kumlu normal bahçe toprağında 
yetiştirilir.
Sulama: İlkbahar ve yaz aylarında bol su verilmelidir. 
Kışın toprağın fazla nemli tutulması iyi değildir.
Gübreleme: Marttan ekime kadar 15 gün ara ile yapraklı 
bitkiler için hazırlanan besin solüsyonu ile gübreleme 
yapılabilir. 
Saksı Değişimi: Saksı değişimi 3-4 yılda bir ilkbaharda 
yapılmalıdır.
Budama: Kuruyan yapraklar kesilerek uzaklaştırılır.
Üretimi: Hava kökleri bulunan tepe çelikleri, gözlü gövde 
çelikleri veya havada daldırma yöntemi ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: En önemli hastalığı kök çürüklüğü; 
zararlıları ise sümüklü böcekler, kabuklu ve unlu bitlerdir. 



DİFENBAHYA  

Latince: Dieffenbachia sp. 
Familya: Araceae 
Anavatanı: Güney Amerika, Kolombiya ve Brezilya
Tanımı: 2-3 m kadar boylanabilen, her dem yeşil iri, oval, 
sert, derimsi yapıda, yeşil üzerine bol beyaz lekeli ve çok 
gösterişli yaprakları olan bir bitkidir. Yaprakları merkezi 
gövdeden dışarı ve aşağı doğru yayılır. Yapraklar arasından 
üst tarafı parlak ve pek dikkati çekmeyen çiçekleri bulunur. 
Bitki çok zehirli olduğundan özsuyu ele bulaşırsa bol suyla 
yıkamak gerekir.
Işık İsteği: Yarı gölge veya gölge, kış aylarında bol aydınlık 
yerlerde yetiştirilir. 
Sıcaklık İsteği: Gelişme döneminde 20-25 °C, kışın ise 15-
16 °C ihtiyaç duymaktadır. 13 °C’ın altındaki sıcaklıklara 
hassas, 7 °C altına indiğinde ise yaprakları sararır ve 
dökülür.  
Toprak İsteği: Drenajı iyi olan topraklardan hoşlanır.
Sulama: İlkbahardan, sonbahara kadar düzenli, kışın çok 
az sulanmalıdır. 
Gübreleme: Mart ayından Eylül ayına kadar, 2 ila 4 hafta 
da bir dengeli sıvı gübre ile gübreleme yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbaharda saksısı değiştirilmelidir.
Budama: Sararmış ve çok fazla büyümüş alt yapraklar 
budanmalıdır.
Üretimi: Gövde ve tepe çelikleri ve hava daldırması 
yöntemi ile çoğaltılabilir.
Hastalık ve Zararlılar: En önemli hastalıkları yaprak 
lekesi, kök çürüklüğü ve antraknoz; zararlıları ise kırmızı 
örümcek ve yaprak bitleridir.



DRACAENA DEREMENSİS (KARDEŞ KANI) 

Latince: Dracaena deremensis
Familya: Liliaceae
Anavatanı: Asya ve Afrika’nın Tropik, Subtropik bölgeleri
Tanımı: Rozet dizilişli, şerit şeklinde, beyaz alacalı, sarı, 
gümüşi yapraklarıyla çok dekoratif bir bitkidir. Çiçeklenen 
türlerinde salkım şeklinde bileşik, beyaz veya turuncu 
renkte çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Yarı gölge yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: En uygun sıcaklık 15-18 °C ve10 °C altında 
sıcaklıklarda bitki zarar görür. 
Toprak İsteği: Torf ve kum karışımlarında iyi gelişir.
Sulama: Yaz aylarında bol miktarda su verilmeli, kış 
aylarında ise verilen su miktarı azaltılır.
Gübreleme: Mayıs ve eylül aylarında iki haftada bir 
yapraklı bitkiler için hazırlanmış gübrelerle gübreleme 
yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi genç bitkilerde her 
yıl, yaşlı bitkilerde ise 2-3 yılda bir ilkbaharda yapılmalıdır.
Budama:  Kuruyan yapraklar kesilerek uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Tohum, çelik ve hava daldırma ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları bakteriyel 
yaprak leke hastalığı ve kök çürüklüğü; zararlıları ise 
kırmızı örümcekler, thripsler ve unlu bitlerdir.



EŞMEYA (KUPA ÇİÇEĞİ)  

Latince: Aechmea fasciata
Familya: Bromeliaceae
Anavatanı: Orta ve Güney Amerika
Tanımı: Yapraklan rozet dizilişli, ortası huni şeklinde, 
kenarları testere dişli, uzun, grimsi yeşil renkli, gümüşi 
çizgili; çiçekleri uzun bir sap üzerinde, katmerli, mavi 
tonlarda lekeli, sukkulent yapıda bir bitkidir.
 Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı almayan ancak aydınlık 
yerler yetiştirilmelidir. 
Sıcaklık İsteği: Sıcaklığın 18 °C altına düşmediği yereri 
tercih eder.
Sulama: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok 
az sulanmalıdır. Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı 
artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekir. 
Gübreleme: İlkbahardan ağustos ayına kadar iki hafta 
arayla vitamin ve mineral desteği yapılmalıdır.
Saksı Değişimi:  2-3 yılda bir mayıs ayında yapılmalıdır. 
Budama: Kuruyan yapraklar kesilmemeli, kendiliğinden 
düşmesi beklenmelidir
Üretimi: Kökten ayırma yöntemi ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek ve unlu bitler 
zararları bitkiye zarar verebilir.



FİTTONYA 

Latince: Fittonia verschaffeltii
Familya: Acanthaceae
Anavatanı: Peru
Tanımı: Küçük çok renkli yaprakları bulunan, yayılıcı ve 
sürünücü yapıda bitkilerdir. Küçük gösterişsiz çiçekleri 
vardır. 
Işık İsteği: Direk güneş ışığı isteyen bir bitkidir. 
Sıcaklık İsteği: Kışın sıcaklığı 16 °C üstünde olması istenir. 
Toprak İsteği: Tınlı toprak ve kumun karışımı kullanılabilir. 
Sulama: Kış aylarında bitkiyi aşırı soğuktan korumak için 
çok az su verilmelidir. Yaz aylarında ise bitkinin suya olan 
ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması 
gerekmektedir.
Gübreleme: Zamanla bitki toprağındaki vitamin ve 
mineralleri tükeneceği için yılda en az bir kere vitamin ve 
mineral desteği sağlanmalıdır.
Saksı Değişimi: Saksı değişimi 2-3 yılda bir nisan ayında 
yapılır.
Budama:  Yaşlı bitkiler çiçeklenmesi bittikten sonra 
nisan ayında toprak üzerinde 10-15 cm kalacak şekilde 
kesilmelidir
Üretimi: Çelik ve kökten ayırma ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar:  Önemli hastalıkları kloroz, 
yaprak dökülmesi, kök kanseri ve kurşuni küf; zararlıları 
ise kırmızı örümcek ve unlu bitleridir.



FUJER (AŞK MERDİVENİ-SALON 
EĞRELTİSİ) 
 

Latince: Nephrolepsis exeltata
Familya: Lomariopsidaceae
Anavatanı: Tropik ülkeler
Tanımı: Tüm ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilen 
kolay ve hızlı gelişen,  dipten başlayarak bol sürgün veren, 
yelpazemsi yaprakları iki yanlı tarak veya tüysü dizilişte, 
çok sayıda yaprakçıktan oluşan yeşil rengin farklı tonlarında 
küçük yapraklı dekoratif formlu eğrelti türünde bir bitkidir. 
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı 
ışıklardan yararlanır.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında bitkinin bulunduğu ortamın 
sıcaklığının 12°C altında olmaması gerekir.
Toprak İsteği: Asit karakterli, yüksek organik madde 
içeren toprakları sever.
Sulama: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak 
susuz bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Yaz aylarında ise 
bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek için günde 
en az iki kez sulanmalıdır. 
Gübreleme: Yılda en az bir kere bitki için uygun olan 
vitamin ve mineral desteği yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Kökler saksıyı tamamen doldurmuş ise 
ilkbaharda saksısı değiştirilir. 
Budama:  Yılın belli zamanlarında sararmış ve çürümüş 
yaprakları uygun makasla ve dikkatli bir şekilde 
budanmalıdır.
Üretimi: Köklerden ayırma yöntemiyle üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kurşuni küf ve 
antraknoz; zararlıları ise kabuklu ve unlu bitlerdir.



GARDENYA 

Latince: Gardenia jasminoides
Familya: Rubiaceae
Anavatanı:  Güney Çin, Japonya, Tayvan, Vietnam ve 
Hindistan
Tanımı: Yaprakları karşılıklı dizilmiş, parlak, koyu yeşil 
renklidir. Beyaz renkli, hoş kokulu, büyük katmerli veya 
yalınkat çiçeklerini temmuz-ekim ayları arasında açan çalı 
formundadır.  
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı 
ışıklardan da yararlanabilir.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında ortam sıcaklığının 14-15 °C 
altına düşmemelidir.
Sulama: Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak 
susuz bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Yaz aylarında 
ise bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek için 
haftada en az iki kere sulanmalıdır.
Gübreleme: Kuş gübresi verilebilir.
Saksı Değişimi: Sık sık saksı değiştirmek, büyük olan 
saksılar gardenyanın gelişmesine çok büyük engeldir.
Budama:  Budama, çiçeklenme bitince yapılmalıdır.
Üretimi: Çelik ve kökten ayırma yöntemleri ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kloroz, 
tomurcuk dökülmesi, bakteriyel yaprak lekesi ve külleme; 
zararlıları ise nematodlar, kırmızı örümcekler, yaprak 
bitleri, beyaz sinek ve unlu bitlerdir.



GLOKSİNYA (SİNNİNGİA-BARDAK MENEKŞESİ)

Latince: Gloxinia speciosa
Familya: Gesneriaceae
Anavatanı: Brezilya 
Tanımı: Yaprakları tüylü, iri ve elips kenarları dişli 
şeklindedir. Çiçekleri borazan şeklinde geniş ağızlı ve ağız 
kısmı tarak şeklindedir.
Işık İsteği: Doğrudan ışık almayan yarı gölge yerlerde 
yetişmektedir.
Sıcaklık İsteği:  En az 15-16 olmalıdır.
Toprak İsteği: Humuslu toprakları sever. 
Sulama: Yazın ve ilkbaharda toprağı düzenli olarak nemli 
tutulmalıdır. Kış aylarında ise uzun süre ıslak kalmamalıdır. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz ayları boyunca gübreleme 
yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Şubat-Mart aylarında yapılır.
Budama:  Kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler (saplar ile 
birlikte) kesilip uzaklaştırılmalıdır
Üretimi: Tohum ve çelik ile çoğaltılabilir. .
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları virüs, kök 
çürüklüğü, gövde çürüklüğü, külleme ve kurşuni küftür. 
Zararlılar ise kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve unlu 
bitlerdir.



GUZMANYA (KIRMIZI YILDIZ)
 
Latince: Guzmania lingulata
Familya: Bromeliaceae

Anavatanı: Batı Hindistan, Bolivya, Brezilya, Ekvador
Tanımı: Kısa gövdeli, yaprak tabanları üst üste binerek rozet 
şeklini almış, çok yıllık hem yaprakları hem de çiçekleri 
olan bir bitkidir. Yaprak renkleri açık sarı-yeşilden koyu 
yeşile, brakteleri sarıdan kırmızıya kadar değişmektedir. 
Beyaz renkli narin yapıda çiçekleri vardır.
Işık İsteği: Yarı gölge veya hafif güneşli yerleri sever.
Sıcaklık İsteği: Gelişme ve çiçeklenme döneminde 18-20 
°C, kış aylarında ise sıcaklığın 10 °C’ın altına düşmemesi 
gerekir.
Sulama:  Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak 
çok az sulanmalıdır. Yaz aylarında ise bitkinin suya olan 
ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması 
gerekmektedir.
Gübreleme: Nisan-eylül ayları arası 2 haftada bir kez 
gübre verilmelidir. 
Saksı Değişimi: Saksı değişimi genellikle 2-3 yılda bir 
sıcak ayların başlangıcı olan mayısta yapılmalıdır.
Budama:  Sararmış ve bozulmuş yaprakları 
uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Kökten ayırma yöntemi ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: En önemli zararlıları sümüklü 
böcekler ve kabuklu bitlerdir.

 



ÇİN GÜLÜ-HATMİ 

Latince: Hibiscus rosasinensis
Familya: Malvaceae
Anavatanı: Çin ve Hindistan
Tanımı: İlkbahar ortasından sonbahara kadar trompet 
biçimli kırmızı, pembe, turuncu ve sarı renklerde uzun saplı 
yalın ya da katmerli çiçek açarlar. Yaprakların üst yüzeyi 
ise parlak yeşil, alt yüzü mat açık yeşil renkli, yumurta 
biçiminde, sivri uçlu, tüysüz, kenarları kaba dişlidir. 
Işık İsteği: Güneşli, yarı gölge yerleri tercih eder.
Toprak İsteği: Drene edilen organik maddece zengin 
topraklarda yetişir. 
Sulama: İlkbahardan başlayıp eylül ayına kadar bol, kış 
aylarında ise az miktarda su verilmelidir. 
Gübreleme Çok fazla gübrelemeye ihtiyaç yoktur. Gelişme 
dönemi boyunca her hafta, kış aylarında ise ayda bir kez 
besin maddesi takviyesi yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Genç bitkilerin saksıları her yıl 
değiştirilmelidir.
Budama:  Fazla uzamış dallar budanmalıdır.
Üretimi: Üretimi çelik ile yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları bakteriyel 
yaprak lekesi, kurşuni küf ve yaprak lekesi; zararlıları ise 
kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, beyazsinek ve unlu 
bitlerdir.



KAKTÜS

Latince: Cactus sp.
Familya: Cactaceae
Anavatanı: Amerika kıtası, Meksika ve Peru
Tanımı: Değişik şekillerde ve büyüklüklerde olan dikenleri 
ile ünlü kaktüs, çoğu ortama uyum sağlar. Çiçek açabilen 
türleri de bulunmaktadır. 
Işık İsteği: Bazı türler doğrudan güneş ışığını, bazıları 
ise gölge bir ortamı tercih etmektedir. Sıcaklık İsteği: 
Sıcaklığa dayanıklıdırlar. 
Toprak İsteği: Kumlu karışımlı toprakları sever.
Sulama: Toprağın sadece görünen kısmı değil, içi de 
kuruduğu zaman sulamak gerekir.. 
Gübreleme: Kaktüslerin gelişme dönemine rastlayan 
ilkbahardan sonbahara kadar iki haftada bir gübre verilebilir.
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi 5-6 yılda bir 
yapılabilir. 
Budama:  Budama yapılmaz. 
Üretimi: Tohum, çelik, aşı ve ayırma yöntemleriyle üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Hastalıkları; kök ve gövde 
çürüklüğü, fusarium solgunluğu, kurşuni küf ve yaş 
çürüklük; zararlıları ise kırmızı örümcekler, yaprak biti, 
kabuklu ve unlu bitlerdir.



KALANŞO 

Latince:  Kalanchoe blossfeldiana
Familya: Crassulaceae
Anavatanı: Madagaskar
Tanımı: Etli ve parlak yapraklı, bitki çiçeksiz iken bile 
dekoratif bir görüntüye sahip olan sukkulent bir bitkidir. 
Uzun ömürlü yalınkat ya da katmerli çiçekleri kırmızı, 
pembe, sarı veya beyaz renkli çiçekleri vardır.  
Işık İsteği: Aydınlık ve güneşli bir ortamda yetiştirilmelidir.  
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında 10-12 °C daha düşük 
sıcaklıklarda zarar görür.
Toprak İsteği: İyi drenajlı toprakları sever. 
Sulama: Fazla suya hassas bir bitkidir. Ancak yaz aylarında 
çiçek açtığı için bitkinin su ihtiyacı fazla olacağı göz önünde 
tutularak su verilirken, kış aylarında çiçeklerini dökerek 
dinlenme sürecine girdiği için verilen su miktarı azaltılır. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında iki haftada bir 
gübreleme yapılması faydalı olacaktır. 
Saksı Değişimi: Yılda bir kere Nisan ayında yapılmalıdır. 
Budama:  Çiçekleri bittikten sonra bitkinin uç kısımları 
budanmalıdır.
Üretimi: Çelik ve kökten ayırma yöntemleri ile çoğaltılabilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Mildiyö hastalığı ve yaprak biti 
zararlısı çok sık görülmektedir.



KALATYA (TAVUS KUŞU ÇİÇEĞİ)

Latince: Calathea makoyana
Familya: Marantaceae
Anavatanı: Güney ve Orta Amerika, Batı Hindistan ve 
Brezilya
Tanımı: Değişik formda, renkli damarlı, koyu renk desenli 
yapıda yaprakları, uzun ince yaprak sapları ile çok dekoratif 
bir bitkidir.
Işık İsteği: Yarı gölge ve gölge yerler tercih eder.
Sıcaklık İsteği:  Kış aylarında sıcaklık 10 °C’ın altına 
düşmemelidir.
Toprak İsteği: Hafif geçirgen, kumlu ve çürümüş yaprak 
içeren karşımlar kullanılabilir. 
Sulama: İlkbahar ve yaz aylarında bolca sulanmalıdır. Kış 
aylarında ise saksı toprağı hafif nemli tutulmalıdır.
Gübreleme: Yaz aylarında yapraklı bitkiler için kullanılan 
hazır gübreler ile gübrelenebilir. .
Yaprak leke hastalığı ile e sümüklü böcek ve kırmızı 
örümcek zararlıları çok sık görülür. 



KAUÇUK  

Latince: Ficus elastica
Familya: Moraceae
Anavatanı: Tropik ve subropik iklim bölgeleri        
Tanımı: Yaprakları büyük, elips şeklinde, kalın ve derimsi 
yapıdadır. Yaprak renkleri parlak koyu yeşil, alt yüzü daha 
açık renkte ve mattır.
Işık İsteği: Çok aydınlık fakat direk güneş almayan 
ortamları tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında 16-18 °C’ de bulundurulmalı, 
ancak 10°C’ın altına düşmemelidir.
Toprak İsteği: Yanmış çiftlik gübresi karıştırılmış bahçe 
toprağı kullanılabilir.  
Su isteği: Sıcak yaz günlerinde bol su verilmeli, zaman 
zaman yapraklar ıslak sünger ile silinmeli veya yapraklara su 
püskürtülmelidir. Sonbahara doğru su miktarı azaltılmalıdır.
Gübreleme: İlkbaharda gübreleme yapılabilir. 
Saksı Değişimi: İhtiyaç duyulması halinde ilkbaharda saksı 
değiştirme işlemi yapılabilir. 
Budama:  Büyümenin erken devrelerinde dallanmayı teşvik 
ve çalı formunda bitki elde etmek amacıyla ilkbaharda uç 
alma yapılmalıdır.
Üretimi: Uç çeliği ve hava daldırma ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları yaprak 
dökülmesi, kök kanseri, kök çürüklüğü, kurşuni küf ve 
antraknoz; zararlıları ise nematodlar, thripsler, kabuklu ve 
unlu bitlerdir.



KRİZANTEM (KASIMPATI) 

Latince: Chrysanthemum sp.
Familya: Compositae
Anavatanı: Çin ve Japonya
Tanımı: Yaprakları yeşilin her tonunda çok parçalı, oval 
ya da şeridimsi biçimli, kenarları çoğu kez kaba dişli olur. 
Salkım halinde  ve yalınkat ya da katmerli açan çok farklı 
renklerde çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Bol aydınlık, direk güneş ışığı almayan yerlerde 
yetiştirilmelidir. 
Toprak İsteği: Organik madde yönünden zengin, gevşek 
yapılı bahçe toprakları sever.  
Su isteği: Toprak kuruyunca bol su verilmelidir.
Gübreleme: Büyüme döneminde haftada bir kez çiçekli 
bitkiler için hazırlanan sıvı gübreler verilmelidir.
Saksı Değişimi: İlkbaharda saksı değişimi yapılmalıdır. 
Budama: Çiçeklenme bittiğinde budanmalıdır.
Üretimi: Tohum ya da çelik alma yöntemleri ile üretebilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Solgunluk, yaprak lekesi, külleme, 
yaprak yanıklığı gibi hastalıklar ile fazla sıcak havalarda 
yaprak bitleri ve örümcek gibi zararlılar görülür.



KROTON 

Latince: Codiaeum variegatum
Familya: Euphorbiaceae
Anavatanı: Doğu Hindistan, Malezya, Pasifik Adaları
Tanımı: Yaprakları yeşil, sarı, kırmızı, turuncu ve alacalı 
gibi değişik renklerde, geniş veya dar şekilli olup, çok farklı 
şekil ve büyüklükleri olan bitkilerdir. 
Işık İsteği: Aydınlık, direk güneş ışığı almayan yerleri 
tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Gelişme döneminde 21 °C’ın üzerinde, kış 
aylarında ise 16-18 °C sıcaklığa gereksinim duyarlar.
Toprak İsteği: Yaprak çürüntüsü, yanmış çiftlik gübresini 
içeren kil bahçe toprağı, dişli nehir kumu ve bir miktar torf 
veya funda toprağı karışımıdır.
Su isteği: Yaz aylarının bol miktarda, kış aylarında ise verilen 
su miktarı biraz azaltılmalıdır. Gübreleme: İlkbahar ve yaz 
ayları boyunca 2 haftada bir kez gübreleme yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Saksı bitkinin gelişimine göre 
değiştirilmelidir
Üretimi: Çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları yaprak 
dökülmesi, küf ve antraknoz; zararlıları ise kırmızı 
örümceklerdir.

 



Küpe Çiçeği 

Latince: Fuchsia hybrida
Familya: Onograceae
Anavatanı: Meksika’nın yüksek dağları, Güney Amerika 
ile Yeni Zelanda
Tanımı: Ağaççık veya çalı formlu, yalınkat, katmerli, küpe 
şeklinde çiçekli, narin sarkıcı dallı bitkilerdir. Çiçekleri, 
beyaz, mor ve kırmızı renklerdedir. 
Işık İsteği: Yarı gölge ve gölge yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında genç bitkiler 10-14 °C 
sıcaklığa, yaşlı bitkiler ise 4-7 °C sıcaklığa gereksinim 
duyarlar.
Toprak İsteği: Yanmış çiftlik gübresi karışmış bahçe 
toprağı, yaprak çürüntüsü, torf veya funda toprağı karışımı 
saksı toprağı olarak kullanılır. 
Su isteği:  Yaz aylarında bitkiye bol su verilmelidir ve 
yapraklara su püskürtülmelidir. Kış aylarında verilen su 
miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz ayları boyunca haftada bir 
kez gübreleme yapılması bitki gelişimini olumlu yönde 
etkilemektedir. 
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbahar aylarında saksı değiştirme 
işlemi yapılabilir. 
Budama: Çok fazla boylanmış bitkiler kuvvetlice budanır. 
Genç bitkilerde ise, dallanmayı teşvik etmek için a uç alma 
şeklinde budama yapılabilir. 
Üretimi: Tohum ve çelikler ile çoğaltma işlemi yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları virüs, kök 
çürüklüğü, solgunluk, pas ve kurşuni küf; zararlıları ise 
nematodlar, kırmızı örümcekler, thripsler, yaprak bitleri, 
beyaz sinek ve unlu bitlerdir.



MARANTA (DUA ÇİÇEĞİ) 

Latince: Maranta leuconeura
Familya: Marantaceae
Anavatanı: Güney Amerika, Brezilya
Tanımı: Üzerleri desenli ve renkli çok dekoratif yapraklara 
sahiptirler. Yaprakları elips biçiminde, zümrüt yeşili, orta 
damarların her iki yanında koyu yeşil veya yeşil-kahverengi 
lekelidir. Yaprağın alt yüzü de kırmızı-yeşil renklidir. 
Işık İsteği: Direk güneş almayan, yarı gölge ve gölge 
yerleri tercih eder.
Sıcaklık İsteği: Gelişme döneminde ortalama 20-23 °C 
sıcaklığa, kışın 16-18 °C’ ye sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. 
Toprak İsteği: İyi drene olmuş humusça zengin toprak 
karışımlarında iyi yetişir.
Su isteği: Toprak kuruyunca bol miktarda su verilmelidir. 
Yaz aylarında verilen su miktarı kışa aylarına göre daha 
fazladır. 
Gübreleme: Gelişme döneminde iki hafta ara ile budama 
yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbahar aylarında saksı değişimi 
yapılır.
Budama: Budamaya ihtiyaç duymamaktadır. 
Üretimi: Çelik ve ayırma ile yöntemleri ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: En önemli zararlısı kırmızı 
örümceklerdir.



MARGİNATA 

Latince: Dracaena margiata
Familya: Dracaena
Anavatanı: Asya ve Afrika
Tanımı: Yaprakları ince, uzun ve rozet şeklindedir. Yaprak 
renkleri parlak yeşil üzerine kırmızı alaca renklidir. 
Çiçekleri bileşik salkımlıdır.
Işık İsteği: Işık alan, güneşli yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında 16 °C, yaz aylarında 23-25 
°C sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. 
Sulama:  Yaz aylarında bol miktarda sulanarak yapraklara 
su püskürtülmelidir. Kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: Gelişme döneminde haftada bir yapraklı 
bitkiler için hazırlanmış gübrelerle gübreleme yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Yaşlı ve büyük bitkilerde 2-3 yılda, genç 
bitkilerde ise her yıl saksı değiştirme işlemi yapılmalıdır. 
Budama: Kuruyan yapraklar kesilerek uzaklaştırılır.
Üretimi: Tohum, çelik ve hava daldırma ile üretim yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları bakteriyel 
yaprak leke hastalığı ve kök çürüklüğüdür. Zararlıları ise 
kırmızı örümcekler, thripsler ve unlu bitlerdir.



MASSENGENA

Latince: Dracaena fragrans “massangeana”
Familya: Asparagaceae
Anavatanı: Asya ve Afrika
Tanımı: Yaprakları rozet şeklinde, parlak yeşil renklidir. 
Yaprakların üzerinde açık renkli çizgiler bulunmaktadır. 
Çiçekleri salkım şeklinde sarı renkli güzel kokuludur. 
Işık İsteği: Işıklı ortamları sever. Işığın yetersiz olduğu 
ortamlarda ise, aydınlatıcılar ile desteklenmelidir.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında 16°C, yaz aylarında ise 29°C 
sıcaklık isterler. Bitki 10 0C’ ye kadar canlılığını devam 
ettirebilir.   
Sulama: Yaz aylarında bol su verilmeli, sabah akşam 
yapraklara su püskürtülmelidir. Kış aylarında ise verilen su 
miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: ilkbahar ve yaz ayları boyunca iki haftada 
bir yapraklı bitkiler için hazırlanmış gübrelerle gübreleme 
yapılır.
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi genç bitkiler her 
yıl, yaşlı bitkiler ise 2-3 yılda bir ilkbaharda yapılır.
Budama: Yaprakları solduktan sonra bitkinin tekrar 
yapraklanması için çürüyen yapraklar makas yardımı ile 
kesilip atılmalıdır. 
Üretimi: Gövde ve tepe çelikleri ve hava daldırma 
yöntemleri ile çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: bakteriyel yaprak leke hastalığı ve 
kök çürüklüğü hastalıkları ile kırmızı örümcekler, thripsler 
ve unlu bit zararlılarına çok sık rastlanmaktadır. 



MİNİ GÜL (MİNYATÜR-ÇİN GÜLÜ) 

Latince: Rosa chinensis
Familya: Rosaceae
Anavatanı: Çin
Tanımı: Bitki boyu 30-40 cm kadardır. Kokusuz, oldukça 
gösterişli ve çok değişik renklerde çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Güneşli ortamları sever. 
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında ise daha serin bir ortam tercih 
eder. Bitki  -12 °C sıcaklıklara kadar dayanabilmektedir.
Toprak İsteği:  iyi drene olabilen, killi-tınlı ve organik 
maddece zengin topraklarda kolaylıkla yetişebilmektedir. 
Sulama:  Yaz-sonbahar arası bol su verilmeli, kış aylarında 
ise verilen su azaltılmalıdır. Ancak toprağın ve kökün 
tamamen kurumasına asla izin verilmemelidir.
Gübreleme: Gelişme döneminde iki haftada bir kez sulama 
suyuna güller için hazırlanan sıvı besin maddeleri ile 
takviye yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi ilkbaharda 
yapılmalıdır.
Budama:  Budama bitkiyi gençleştirme, verimi artırma, 
kaliteyi artırma ve form vermek için yapılmaktadır. 
Üretimi: Tohum ve çelik ile çoğaltılmaktadır. 
Hastalık ve Zararlılar:  En çok mildiyö, külleme, pas, 
kurşuni ve siyah küf hastalığı ile yaprak bitleri, kırmızı 
örümcek gibi zararlılar görülebilir.



ORKİDE 

Latince: Phalaenopsis sp.
Familya: Orchidaceae
Anavatanı: Güneydoğu Asya, Himalayalar, Avustralya’nın 
kuzeyi
Tanımı: Gövde tabanında yeşil, sapsız, basit, kenarları tam, 
çok kalın ve etli n yapraklar vardır. Yıl içinde birden fazla 
açan, uzun sapların üzerinde, salkım şeklinde, uzun ömürlü, 
çok değişik renklerde gösterişli çiçekleri vardır.
Işık İsteği: Doğada ağaçlara tutunarak orman altlarında 
gölgede yaşar. Dolayısıyla doğrudan gelen güneş ışınlarını 
sevmez. Çoğunlukla doğu cepheli pencere önleri en uygun 
yerlerdir.
Sıcaklık İsteği: Sıcaklık istekleri ortalama 22 °C’ dır. 
Toprak İsteği: Osmunda yosunu, ağaç eğreltileri, 
ağaç kabukları gibi materyaller saksı harcı olarak 
kullanılmaktadır. 
Sulama: Bitki düzenli olarak nemli tutulmalıdır, kış 
aylarında ise verilen su miktarı azaltılmalıdır. Sulama 
yapılırken dikkat edilmesi gerek önemli bir husus saksı 
tabağında su kalmamasıdır. Eğer su kalır ise bitkinin 
çiçeklenme süresi azalmaktadır.  
Gübreleme: İyi bir büyüme ve gelişme için iki haftada bir 
orkideler için hazırlanan sıvı gübreler ile gübrelemesinde 
yarar vardır. 
Saksı Değişimi: Kökleri klorofilli olduğundan yeşil 
renklidir. Bu nedenle köklerin aydınlıkta olması gerektiği 
için şeffaf plastik saksılar kullanılmalıdır. Yeşil kökler 
kuvvetli ışık alırsa orkideler kısa sürede tekrar çiçek açar. 
İki yılda bir saksı değişimi yapılabilir. 
Budama: Yeniden çiçeklendirme için çiçeklenme 
döneminin sonunda çiçek sapı yeşil iken; çiçek sapı 3-4 
boğum üzerinden kesilmelidir.  
Üretimi: Tohum, yumru, çelik ve ayırma yöntemlerinin 
yanı sıra doku kültür yöntemi ile de üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprağı yanıklığı, siyah çürüklük, 
yaprak lekeleri ve virüsler hastalıkları ile kabuklu bit, koşnil, 
unlu bit; kırmızı örümcek, sümüklü böcek ve salyangozlar 
ise zararlıları görülür.



Patos Sarmaşığı (Ok Başı Sarmaşığı)

Latince: Scindapsus aureusx
Familya: Araceae
Anavatanı: Tropik Doğu Asya ve Hindistan
Tanımı: Sarılıcı formda her dem yeşil ve dekoratif 
yaprakları için yetiştirilen bir bitkidir. Yaprakları yeşil 
üzerine sarı veya gümüşi lekeli, kalp şeklinde, simetrik, ucu 
sivridir. 
Işık İsteği: Gölge ya da yarı gölge yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Yaz aylarında 27-30 oC, kış yazlarında ise 
16-18 oC sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır.
Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yaprak çürüntüsü ve torf 
karışımında saksı toprağı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Yaz aylarında bol su verilirken, kış aylarında 
ise verilen su miktarı bir miktar azaltılır. Ancak asla 
toprak iyice kuruyup bitki zarar görecek şekilde de susuz 
bırakılmamalıdır.
Saksı Değişimi: İlkbaharda saksı değişimi yapılır. 
Üretimi: Gövde çelikleri ile çoğaltılır. 



 PEPEROMYA (ZÜMRÜT DALGASI)

Latince: Peperomia sp.
Familya: Piperaceae
Anavatanı: Amerika
Tanımı: Dekoratif yaprakları için yetiştirilen sarkıcı formda 
bitkilerdir. Yaprakları küçük, zeytin yeşili, buruşuk, derin 
dalgalı veya olukludur. Başağa benzer çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Aydınlık, ama doğrudan güneş ışığı almayan 
yerleri tercih ederler. 
Sıcaklık İsteği:  Gelişme döneminde 18-23 oC, kış aylarında 
ise 15 oC, gereksinim duymaktadır. 
Toprak İsteği: İyi bir saksı harcı içine yerleştirilebilir.
Sulama: Yaz aylarında bol su isterler. Kış aylarında ise 
saksı toprağı orta derecede nemli tutulması yeterlidir. 
Gübreleme: Gelişme döneminde haftada bir kez gübreleme 
yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Genç bitkilerde har yıl, yaşlı bitkilerde ise 
2-3 yılda bir Nisan ayında saksı değiştirilir.
Budama: Kurumuş ve çürümüş yapraklar kesilerek 
uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Ödem, kök çürüklüğü ve kurşuni 
küf gibi hastalıklar ile kırmızı örümcekler zararlısı çok sık 
görülmektedir. 



PONSETYA (ATATÜRK ÇİÇEĞİ)

Latince: Euphorbia Pulcherrima
Familya: Euphorbiaceae
Anavatanı: Meksika 
Tanımı: Bitki 60 cm-5 m kadar boylanabilir.  Koyu yeşil 
renkli yaprakları büyük, uzun ve sivri uçludur. Çanak 
yaprakları kırmızı, pembe veya beyazdır. Çanak yapraklar 
çoğunlukla çiçek zannedilmektedir. Fakat gerçek çiçekleri 
çok küçük, sarı renkli ve gösterişlidir.
Işık İsteği: Yeterince ışık alması çok önemlidir. Bu sebeple 
aydınlık yerlerde yetiştirilmelidir.  
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında en düşük 15 oC kadar 
dayanabilmektedir. 
Toprak İsteği:  Nemli ve organik madde içeriği zengin 
bahçe toprağında iyi gelişme gösterir.
Sulama: Gelişme döneminde bol miktarda sulanmalı, 
çiçeklenme döneminde verilen su miktarı azaltılmalıdır. 
Dinlenme döneminde ise çok daha az su verilmelidir. 
Gübreleme: Yaz ayları boyunca haftada bir kez gübre 
verilmesinde fayda vardır.
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbaharda saksı değiştirme işlemi 
yapılmalıdır.
Budama:  Kırılmış, hastalanmış ve şekli bozulmuş dalları 
kesilip çıkarılmalıdır. Ayrıca yaşlı bitkiler çiçeklenmesi 
bittikten sonra nisan ayında topraktan itibaren 10-15 cm 
kalacak şekilde kesilmelidir.
Üretimi: Çelik ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kloroz, yaprak 
dökülmesi, kök kanseri ve kurşuni küf; zararlıları ise kırmızı 
örümcek ve unlu bitleridir.



ONBİR AY

Latince: Primula obconica
Familya: Primulaceae
Anavatanı: Çin
Tanımı: Yaprakları iri, kalp şeklinde, uzun saplı ve ince 
tüylüdür. Çiçekler farklı uzunluktaki sürgünlerin üzerinde 
tüm yıl boyunca çiçek açan, şemsiye dizilişli, beyaz, 
kırmızı, pembe, krem, turuncu, mor ve mavi renklidir.
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı almayan 
aydınlık veya yarı gölge yerlerde yetiştirilmelidir.  
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında 10-12 oC sıcaklığı sahip 
yerlerde tutulmalıdır.  
Sulama: Saksı toprağı devalı hafif nemli olacak şekilde 
sulama yapılmalıdır. Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
Ayrıca sulama yapılır iken çiçeklere su değmemesine özen 
gösterilmelidir. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında iki haftada bir kez 
gübreleme yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: Her yıl çiçeklenme bittikten sonra saksı 
değiştirme işlemi yapılmalıdır. 
Budama: Kurumuş ve çürümüş yaprak ve çiçekler kesilerek 
uzaklaştırılmasında yarar vardır. 
Üretimi: Tohum ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kloroz, virüs, 
kök çürüklüğü ve kurşuni küf; zararlıları ise nematodlar, 
sümüklü böcekler, yaprak bitleri, unlu bitler ve toprak 
kurtlarıdır.



SAKIZ SARDUNYA    

Latince: Pelargonium peltatum
Familya: Geraniaceae
Anavatanı: Güney  Afrika
Tanımı: Sürünücü ve sarılıcı olarak büyüyen, 1,5 m kadar 
boylanabilen çok yıllık bitkilerdir. Parçalı ve damarlı, 
parlak yeşil renkli, kokulu yaprakları vardır. Çiçekleri 
yalınkat yada katmerli,  beyazdan  kırmızıya kadar değişen 
çeşitli renklerdedir.
Işık İsteği: Bol güneşli ortamları sever.
Sıcaklık İsteği: Sıcak ve ılıman iklime sahip yerlerde 
kolaylıkla yetişebilmektedir. 
Toprak İsteği: toprak bakımında seçici olmayıp, organik 
madde yönünden zengin topraklardan daha iyi bir gelişim 
göstermektedir. 
Su İsteği: Çiçeklenme döneminde bolca su verilmeli, 
çiçeklenme bittikten sonra verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Gübreleme: Gelişme dönemi boyunca haftada bir 
kez sulama suyuna sardunyalar için hazırlanan besin 
solüsyonları karıştırılarak takviye yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbahar aylarında saksı değiştirme 
işlemi yapılabilir. 
Budama: Genç bitkilerde dallanmayı teşvik etmek 
amacıyla budama yapılabilir. 
Üretim Tekniği: Tohum ve çelik ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar:  Önemli hastalıklar ödem, virus, 
bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü, solgunluk, pas 
ve kurşuni küf; önemli zararlılar ise nematodlar, sümüklü 
böcekler, yaprak bitleri, beyaz sinek ve unlu bitlerdir.



SANSEVERYA (PAŞA KILICI -PEYGAMBER 
KILICI) 

Latince: Sansevieria trifasciata 
Familya: Agavaceae
Anavatanı: Batı Afrika, Amerika ve Asya
Tanımı: Yaprakları şerit şeklinde, koyu yeşil renkli, 
enine gümüşi şeritli uzun-dar ve uçları sivridir. Yaprakları 
dimdik yukarı doğru kılıç şeklinde uzar. Bodur cinslerinde 
yapraklar çok fazla uzamaz ve genellikle dik değil çevreye 
rozet şeklinde yayılarak büyür.
Işık İsteği: Direkt güneş ışığı alan aydınlık yerleri tercih 
etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: 15 oC’ nin altındaki sıcaklıklarda bitkide 
büyüme durmaktadır. 
Toprak İsteği: Tınlı toprak, yaprak çürüntüsü ve kum 
karışımı saksı harcı olarak kullanılır. 
Sulama: Yaz aylarında orta derecede sulanmalı, dinlenme 
dönemi kış aylarında ise saksı toprağının kurumasına izin 
verilmelidir.
Gübreleme: Yaz ayları boyunca haftada bir kez gübreleme 
yapılmasında yarar vardır.
Saksı Değişimi:  Her 2-3 yılda bir ilkbaharda saksı 
değiştirme işlemi yapılır.
Budama:  Lekelenen ve çürüyen yapraklar kesilip 
uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: yaprak çelikleri veya yan sürgünlerin ayrılması 
ile yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları yaş çürüklüğü 
ve kök çürüklüğü; zararlısı ise unlu bittir.



SIKLAMEN (SÖĞECEN, DOMUZ SOĞANI, 
MERYEMANA KANDİLİ)
 
Latince: Cyclamen persicum
Familya: Primulaceae
Anavatanı: Doğu Akdeniz bölgesi
Tanımı: Yumrulu bir bitkidir. Sarmal, karşılıklı diziliş 
gösteren uzun saplı, iri ve yürek şeklindeki üst yüzü donuk 
yeşil, kenarı tam veya düzensiz olarak dişli yaprakları 
vardır. Eylül-nisan arası çiçek açan beyaz, kırmızı, pembe, 
krem ve mor renklerde taç yaprakları tersine kıvrılmış, baş 
aşağı duran çiçekleri vardır. 
Işık İsteği: Aydınlık fakat direk güneş almayan ortamı 
sever.
Sıcaklık İsteği:  Kış aylarında 15 °C sıcaklığa ihtiyaç 
duymaktadır. 
Toprak İsteği: Yaprak çürüntüsü, turba ve kum karışım 
saksı harcı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Çiçeklenme döneminde düzenli olarak toprak 
nemli tutulmalıdır. Sulama yapılır iken yapraklara su 
değmemesine özen gösterilmelidir. 
Gübreleme: Çiçeklenme dönemi boyunca iki haftada bir 
gübreleme yapılması tavsiye edilmektedir. 
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi, bitkinin sonbahar 
ve kışın çiçeklenmesi isteniyorsa temmuz ayı başında; 
kış sonu ve ilkbaharda çiçeklenmesi isteniyorsa eylül ayı 
başında yapılır. 
Budama: Kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler (sapları ile 
birlikte) kesilip uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Tohum ve yumruların ayrılması şeklinde 
çoğaltılabilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları, virüs, yumru 
çürüklüğü, kök çürüklüğü, solgunluk ve kurşuni küf; 
zararlıları ise nematodlar, kırmızı örümcekler, thripsler ve 
yaprak bitleridir.



SİKAS 

Latince: Cycas-revoluta
Familya: Cycadaceae
Anavatanı: Çin ve Japonya
Tanımı: 2 metreye kadar boylanabilen çok güzel görünen 
palmiyeye benzeyen dekoratif bir bitkisidir. Uzun ve 
testereye benzeyen üst düzeyi koyu yeşil, alt yüzeyi açık 
yeşil yaprakları vardır. 
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı almayan ancak dolaylı 
ışık alan aydınlık yerler tercih edilmelidir. 
Sıcaklık İsteği:  Kış aylarında minimum sıcaklığın 15 °C 
olması gerekir.
Nem İsteği: Kuru topraklarda gelişmez.
Toprak İsteği: Hafif asitli topraklar tercih edilir.
Sulama: Yaz aylarında ise bitki düzenli olarak sulanmalıdır. 
Kış aylarında ise bitki tamamen kuru bırakılmayacak 
şekilde verilen su miktarı azaltılmalıdır. 
Gübreleme: Zamanla topraktaki vitamin ve mineral 
tükeneceği için yılda en az bir kere vitamin ve mineral 
desteği sağlanmalıdır.
Saksı Değişimi: Her 2-3 yılda ilkbahar saksı değişimi 
yapılabilir. 
Budama:  Hastalanan yapraklar, kökünden kesilmelidir.
Üretimi: Tohum, gövde çelikleri ve kök sürgünleriyle ile 
çoğaltılabilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli zararlıları thrips, kabuklu 
ve unlu bitlerdir.

 



SİNERALYA

Latince: Senecio cruentus
Familya: Compositae
Anavatanı: Kanarya adaları
Tanımı: Mart-nisan ayları arasında çiçek açan iç mekânlarda 
kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Kalp şeklinde iri tüylü 
yaprakları vardır. Çarpıcı renklerdeki çiçekleri demetler 
halinde açan, yalınkat veya katmerlidir.
Işık İsteği: Aydınlık, ama doğrudan güneş ışığı almayan 
yerleri tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği:  Bitki gelişimi için en uygun sıcaklık, 12–
18 oC sıcaklıklardır. 
Toprak İsteği: Tınlı toprak, turba ve yanmış ahır gübresi 
karışımı saksı toprağı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Çiçeklenme dönemi boyunca bitkiler sulanmalıdır. 
Saksı toprağı hiçbir zaman tamamen kuru bırakılmamalıdır.  
Gübreleme:  Ocak-mart ayları arasında iki haftada 
bir kez gübre verilmesi bitki gelişimini olumlu şekilde 
etkilemektedir. 
Budama:  Kurumuş, çürümüş yapraklar kesilerek 
uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Tohum ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları virüs, kök 
çürüklüğü, solgunluk, küllenme, kurşuni küf ve yaprak 
lekesi; zararlıları ise kırmızı örümcekler, thripsler, yaprak 
bitleri ve beyazsinektir. 



SALON SARMAŞIĞI 

Latince: Syngonium podophyllum
Familya: Araceae
Anavatanı: Güney Amerika kıtası
Tanımı: İri, gösterişli yaprakları ile oldukça dekoratif,  
gövdesi ince ve sarılıcı formda bir bitkidir. Yaprakları genç 
iken tek, parçalı yeşil renkli üzeri gri-yeşil lekelidir. 
Işık İsteği: Doğrudan güneş ışığı almayan yarı gölge veya 
gölge ortamları tercih ederler.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında bitkinin bulunduğu ortam 
sıcaklığı 13 oC altına düşmemelidir  
Toprak İsteği: Orman toprağı, torf ve kum karışımı saksı 
toprağı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Yaz aylarında bol su verilmeli, kış aylarında 
verilen su miktarı azaltır ancak saksı toprağının tamamen 
kurumasına izin verilmez.
Gübreleme: Yaz ayları boyunca haftada bir kez yeşil 
bitkiler için hazırlanan gübreler ile gübreleme yapılabilir. 
Saksı Değişimi: Saksı değiştirme işlemi genç bitkilerde her 
yıl, yaşlı bitkilerde ise 2 yılda bir ilkbaharda yapılır.
Üretimi: Çelik ile üretilir.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları Bakteriyel 
yaprak lekesi, Kök Çürüklüğü ve Pas; zararlıları ise 
Thripslar, Kabuklu ve Unlu Bitlerdir.



 BEYAZ YELKEN-BARIŞ ÇİÇEĞİ 

Latince: Spathiphyllum wallisi
Familya: Araceae
Anavatanı: Tropik Amerika, Kolombiya ve Venezüella
Tanımı: Koyu parlak yeşil, uzunca oval, uç kısma doğru 
sivri yaprakları vardır. Çiçekleri beyaz renkli olup ilkbahar 
aylarında bazen de sonbaharda çiçek açar. Beyaz çiçekleri 
zamanla yeşile dönmektedir. 
Işık İsteği: Aydınlık, yarı gölge veya gölge yerlerde yetiştir.
Sıcaklık İsteği:  Gelişme döneminde 18-20 oC, kış aylarında 
ise 15 oC sıcaklığa ihtiyaç duyarlar.
Sulama: İlkbahar ve yaz aylarında bolca sulanmalı, 
sonbahar ve kış aylarında ise saksı toprağı orta derecede 
nemli tutulması yeterlidir. 
Gübreleme: İlkbahar aylarında iki haftada bir kez 
gübreleme yapılabilir. 
Saksı Değişimi: 2-3 yılda bir saksı değiştirme işlemi 
yapılabilir. 
Budama: Kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler sapları 
ile birlikte kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca çiçekler 
beyazdan yeşile döndüğü zaman (sadece makas ile) 
tepesinden kesilebilir veya sap kendi kendine kurumaya 
bırakılabilir. 
Üretimi: Tohum, bölme veya son yıllarda doku kültürü ile 
çoğaltma yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kırmızı örümcek, yaprak biti 
ve unlu bit zararlıları ile tepe çürüklüğü hastalığı çok sık 
olarak görülmektedir. 



SÜS MANDALİNİ

Latince: Citrus madurensis 
Familya: Rutaceae
Anavatanı: Güneydoğu Asya
Tanımı: Yıl içinde sürekli çiçek açıp meyve vermeye devam 
ve çoğunlukla aynı zamanda çiçek ve meyve bitki üzerinde 
görülebilen bir bitkidir. Beyaz güzel, çok yoğun ve nefis 
kokulu çiçekleri, göz alıcı meyveleri ve yapraklarıyla güzel 
bir bitkisidir. Meyveleri uzun süre dökülmeden durabilir. 
Işık İsteği: Güneşli ve aydınlık bir ortamda yetiştirilmelidir.
Sıcaklık İsteği:  Kış aylarında ortalama 13 oC sıcaklığa 
ihtiyaç duymaktadır. 
Toprak İsteği: Tınlı toprak ve yanmış ahır gübresi karışımı 
saksı toprağı olarak kullanılabilir. 
Sulama: İlkbahardan sonbahara kadar bol su vermeli, 
ancak kış aylarında verilen su miktarı bitki dinlenmeye 
girdiği için azaltılmalıdır.
Gübreleme: Mart ayından başlayarak ağustos ayına kadar 
iki haftada bir kez gübreleme yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: İhtiyaç hissedilmesi halinde yapılır. Saksı 
bitki büyümesi için artık yeterli değil ise saksı değiştirme 
işlemi yapılmaktadır. 
Budama:  Genel olarak budama yapılmaz ama gerekli 
durumlarda çok az budama yapılabilir.
Üretimi: Çelikle çoğaltma yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Kloroz hastalığı ile yaprak biti, 
beyazsinek, kabuklu ve unlu bit en önemli zararlılarıdır. 



ŞAKAYIK (AYI GÜLÜ) 

Latince: Paeonia sp.
Familya: Paeoniaceae
Anavatanı: Asya, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika
Tanımı: Tek ya da çok yıllık dayanıklı otsu ya da çalımsı 
formda bir bitkidir. Dikine uzayan sürgünlerinin üzerinde 
yer alan çok sayıdaki yeşil yaprakları derin parçalıdır, 
Çok hoş bir görünüşe sahip yalınkat ya da katmerli beyaz, 
pembe, kırmızı veya alaca renklerde çiçekleri vardır.
Işık İsteği: Güneşli ve yarıgölge ortamları sever.
Toprak İsteği: Nemli, iyi drene olabilen, organik 
madde yönünden zengin karışımlar saksı toprağı olarak 
kullanılabilir. 
Sulama: Yaz aylarında bol su verilmeli, kış aylarında 
verilen su miktarı azaltılmalıdır. Ancak saksı toprağının 
tamamen kurumasına izin verilmemelidir. 
Gübreleme: Her yıl ilkbaharda gübre verilmelidir.
Üretimi: Üretimleri tohum, ayırma ve kalem aşısı ile 
yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Fide çökerten, kök boğazı 
çürüklüğü, kurşuni küf hastalıkları ve yeşil kurt, kırmızı 
örümcek ve bozkurt gibi zararlılar görülebilir. 

 



ŞEFLERA (PARLAK ARALYA-ŞEMSİYE 
AĞACI) 

Latince: Schefflera arboricola
Familya: Araliaceae
Anavatanı: Polinezya
Tanımı:  Her dem yeşil, çalı formlu, yaprakları el 
parmaklarını andıran şemsiye görünümünde yeşil, sarı ve 
beyaz renklerde genç bitkilerde 5-7, yaşlı bitkilerde ise 12 
kadar yaprakçığa sahip bitkilerdir.
Işık isteği: Aydınlık, yarı gölge veya hafif güneşli yerleri 
tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Gelişme dönemi olan yaz aylarında 15-21 
°C, kış aylarında ise 10-13 °C sıcaklığa gereksinim duyarlar. 
Ancak 7 °C’ nin altına düşmemesi istenmez.
Toprak İsteği: Yanmış ahır gübresi ile bahçe toprağı 
karışımı saksı toprağı olarak kullanılabilir.  
Su İsteği: Yaz aylarında bol miktarda suya gereksinim 
duyarlar. Sıcak günlerde ara yapraklarına su püskürtülmesi 
yararlı olur. Kış aylarında, olan dinlenme dönemi boyunca 
verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Gübreleme: Yaz ayları boyunca haftada bir kez gübreleme 
yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: 2-3 yılda bir nisan aylarında saksı 
değiştirme işlemi yapılır.
Budama:  Kurumuş ve çürümüş yapraklar kesilerek 
uzaklaştırılmalıdır.
Üretimi: Çelik ve tohum ile üretilir
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak dökülmesi ve yaprak lekesi 
gibi hasatlıklar ile nematodlar, kırmızı örümcekler, yaprak 
bitleri ve unlu bitler gibi zararlılar en çok görülmektedir.



TOP SARDUNYA 

Latince: Pelargonium hortorum bailey
Familya: Geraniaceae
Anavatanı: Güney Afrika
Tanımı: 1,5 m kadar boylanabilen çok yıllık bitkilerdir. 
Kendine özgü bir kokuya sahip, yeşil renkli yaprakları 
vardır. Bitki ilkbahardan sonbahara kadar sürekli olarak 
kırmızı, pembe, turuncu beyaz gibi çok farklı renklerde, 
yalınkat ve katmerli çiçekler açar.
Işık İsteği: Çoğunlukla aydınlık ve bol güneşli yerleri 
tercih etmektedir. 
Sıcaklık İsteği: Sıcak ve ılıman iklimlerde çok iyi gelişir. 
Bitki en iyi gelişimi 15 oC dolayında gösterirken, en düşük 
7-10 oC sıcaklıklara kadar dayanabilmektedir.   
Toprak İsteği: Toprak bakımında seçici değildir. Geçirgen 
ve organik madde zengin topraklar saksı toprağı olarak 
kullanılabilir. 
Su İsteği: Gelişme ve çiçeklenme dönemlerinde bol 
miktarda, dinlenme olan kış aylarında ise su ihtiyacı 
azalacağı için çok daha az su verilmelidir.
Gübreleme: ilkbahar ve yaz ayları boyunca haftada bir 
kere gübre verilmedir. 
Saksı Değişimi: Her yıl ilkbahar aylarında saksı değiştirme 
işlemi yapılabilir. 
Budama: Dallanmayı teşvik etmek için budama yapılabilir.
Üretimi: Tohum ve çelik ile üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar: En sık görülen hastalıklar ödem, 
virüs, bakteriyel yaprak lekesi, kök çürüklüğü, solgunluk, 
pas ve kurşuni küf; zararlılar ise nematodlar, sümüklü 
böcekler, yaprak bitleri, beyazsinek ve unlu bitlerdir. 



Vangelya (Gelin Tacı)
 
Latince: Weigela Florida
Familya: Caprifoliaceae
Anavatanı: Doğu Asya, Çin ve Kore
Tanımı: 1,5 metre boylanabilen yaprak döken çalı formlu 
bitkilerdir. Yeşil yaprakları çok kısa saplı, uzun yumurta ya 
da elips biçimli, üst yüzü yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. 
Çan şeklinde çiçekleri beyaz, kırmızı ve pembe renklidir. 
Işık İsteği: Aydınlık, yarı gölge yerleri tercih eder. 
Sıcaklık İsteği: Ilıman iklime sahip yerlerin yanı sıra soğuk 
yerlerde yetişebilirler. Bitki -20 °C derece sıcaklıklara kadar 
dayanabilir. 
Toprak İsteği: Toprak isteği fazla seçici olmamakla 
birlikte, zengin ve nemli topraklarda daha iyi bir gelişim 
gösterirler.
Sulama:  Yazın ise bol su ister. Kış aylarından itibaren daha 
az su verilmelidir.
Gübreleme: Haftada bir besin maddesi takviyesi yapılması 
bitki gelişimini olumlu bir şekilde etkilemektedir.  
Saksı Değişimi: İlkbaharda saksı değiştirme işlemi 
yapılabilir. 
Budama: Çok gerekli olmadıkça budanmamalılar. İhtiyaç 
duyması halinde ilkbahar aylarında budama yapılabilir. 
Üretimi: Tohum ve yeşil, yarı odun ve odun çelikleri ile 
çoğaltılır.
Hastalık ve Zararlılar: Kara leke hastalığı ile yaprak 
bitleri ve akarlar gibi zararlılar çok sık görülmektedir. 



VİSİYUS
 
Latince: Dieffenbachia maculata
Familya: Araceae
Anavatanı: Brezilya
Tanımı: Dekoratif iri ve alaca renkte yapraklara sahip bir 
bitkidir. Yaprakları 30 cm uzunlukta, 15 cm genişlikte olup 
hafif uzun oval şekillidir. 
Işık İsteği: Yarı gölge ve gölge yerlerde yetiştirilmelidir.
Sıcaklık İsteği:  Gelişme döneminde 20-25 °C, kışın ise 
15-16 °C ihtiyaç duymaktadır. 
Toprak İsteği: Bahçe toprağı, yaprak çürüntüsü, yanmış 
ahır gübresi karışımı saksı toprağı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Büyüme dönemi olan yaz aylarında düzenli olarak 
su verilir. Kış aylarında ise sulama biraz azaltılarak, saksı 
toprağı hafif nemli tutulmalıdır.
Gübreleme: Yaz ayları boyunca haftada bir kez gübreleme 
yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: İlkbahar aylarında saksı değişikliği 
yapılabilir. 
Budama:  Çok fazla boylanmış ve alt yaprakları dökülmüş 
olan bitkiler kuvvetlice budanmalıdır. Sararan alt yapraklar 
ile güneş veya yüksek sıcaklıktan zarar görmüş yapraklar 
ise kesilerek alınmalıdır. 
Üretimi: Çelik ve hava daldırması yöntemleri ile çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Yaprak lekesi, kök çürüklüğü ve 
antraknoz hastalıkları ile kırmızı örümcek ve yaprak biti 
gibi zararlılar görülmektedir.
 



Vriesa (Alev Kılıcı)
 
Latince: Vriesea splendens
Familya: Bromeliaceae;
Anavatanı: Orta ve Güney Amerika, Brezilya
Tanımı: Yaprakları koyu yeşil, bazı türlerde enine koyu 
kahverengi şeritli, sert, uç kısmı aşağı doğru kıvrıktır. 
Çiçekleri örtü şeklinde brakte yaprakları parlak kırmızı, 
sarı, bordo gibi farklı renklerdedir.  
Işık İsteği: Aydınlık, ama doğrudan güneş ışığı almayan 
yerleri tercih eder.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında sıcaklık 18-20 °C olmalıdır. 
Toprak İsteği: Yaprak çürüntüsü ve kum karışımı saksı 
harcı olarak kullanılabilir. 
Sulama: Yaz ayları boyunca saksı toprağı orta derecede 
nemli tutulacak şekilde sulanmalıdır. Yaprak hunisinde 
sürekli su bulunmalı ve ayda bir kez değiştirilmelidir. 
Ayrıca yapraklara sık sık su püskürtülmesinde fayda vardır. 
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında iki haftada bir kez 
gübreleme yapılmalıdır. 
Saksı Değişimi: 2-3 yılda bir ilkbaharda saksı değişimi 
yapılabilir.
Üretimi: Tohum ve ayırma yöntemleriyle üretilir. 
Hastalık ve Zararlılar:  Önemli zararlıları, sümüklü 
böcekler ve kabuklu bitkilerdir.



YAPRAK GÜZELİ (KOLYOZ) 

Latince: Coleus blumei
Familya: Labiatae
Anavatanı: Afrika ve Asya’nın tropik bölgeleri
Tanımı: Güzel ve dekoratif yaprakları için yetiştirilen otsu 
yapıda bir bitkidir. Yaprakları yeşil, kırmızı, beyaz, pembe 
ve sarı renkli ve oldukça gösterişlidir. Çiçekleri sürgün 
uçlarında ve mavi renklidir.
Işık İsteği: Aydınlık ve güneşli yerlerden yetiştirilmelidir. 
Sıcaklık İsteği: Gelişme döneminde 15-18 °C sıcaklık 
ister. Kış aylarında 13 °C sıcaklığa ihtiyaç duyar. Sıcaklığın 
7 °C’ nin altına düştüğü durumlarda bitki zarar görmektedir.  
Toprak İsteği: Toprak bakımından seçici olmayıp, hemen 
hemen her tür toprakta yetişebilir. 
Sulama: Yaz aylarında bol miktarda su verilmelidir. Kış 
aylarında ise bitkiye verilen su miktarı azaltılmakla birlikte 
saksı toprağının kurumamasına da özen gösterilmelidir. 
Gübreleme: Her yıl şubat-mart aylarında haftada bir kez 
gübreleme yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: 2-3 yılda bir ilkbaharda saksı değiştirme 
işlemi yapılmalıdır.
Budama: Budama işlemi iki yaşlı bitkilerde şubat ayında 
2/3 oranında kısaltma şeklinde yapılmalıdır.
Üretimi: Tohum ya da çelikle çoğalma yapılır.
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kök çürüklüğü, 
kurşuni küf ve yaprak lekesi iken zararlıları nematod, beyaz 
sinek ve unlu bitlerdir.



Yılbaşı Çiçeği 

Latince: Rhipsalidopsis hybrids 
Familya: Zygocactus
Anavatanı: Güney Amerika
Tanımı: Gemi zincirinin baklaları gibi birbirine ekleyerek 
uzayan koyu yeşil renkli ve kenarları tırtıllı etli yaprakları 
vardır. Çiçekleri katmerli, mor, kırmızı, pembe ve beyaz 
renklidir. 
Işık İsteği: Direkt güneş görmeyen aydınlık yerleri tercih 
eder. 
Toprak İsteği:  Humuslu topraklar kullanılabilir. 
Sulama: Bitki çiçekli iken ve yaz aylarında düzenli olarak 
sulanmalıdır. Çiçeklenme bitip bitki dinlenme dönemine 
girince verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Gübreleme: Sulama suyuna kaktüsler için hazırlanan besin 
solüsyonları eklenerek gübreleme yapılabilir. 
Saksı Değişimi: Gerek duyulduğunda her yıl ilkbaharda 
saksı değişimi yapılabilir.
Budama: Bitkinin solan yaprak ve çiçekleri budanabilir. 
Üretimi: Tohum ve yaprak çelikleriyle çoğaltılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Bitkiler pamuklu bitlere karşı 
oldukça hassastır. 



YUKKA (HANÇER ÇİÇEĞİ) 

Latince: Yucca elephantipes
Familya: Agavaceae
Anavatanı: Güney Amerika    
Tanımı: Çok güzel görünüşlü, muhteşem yaprakları ile her 
ortama kolayca uyum sağlayan çok dekoratif bir bitkidir. 
Yeşil, uzun ve ince kenarlı, keskin yaprakları ve kalın 
gövdesi vardır. 
Işık İsteği: Güneş ışığına ihtiyaç duyar.
Sıcaklık İsteği: Kış aylarında bulunduğu ortamda hava 
sıcaklığının en az 15 °C olması gerekmektedir.
Sulama: Gelişme döneminde toprak iyice kuruyunca, kış 
aylarında ise 2-3 haftada bir sulama yapılmalıdır.
Gübreleme: Gelişme dönemi boyunca yaprak ya da 
topraktan iki haftada bir gübreleme yapılmalıdır.
Saksı Değişimi: 2 yılda bir bitki gelişimine bağlı olarak 
saksı değiştirme işlemi yapılabilir. 
Budama:  Çürüyen yapraklar kesilerek atılmalıdır. 
Üretimi: Çelik ile çoğaltma yapılır. 
Hastalık ve Zararlılar: Önemli hastalıkları kök ve gövde 
çürüklüğü ile yaprak lekesi; zararlısı ise kabuklu bitlerdir.

 


