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1-SÜS BİTKİLERİNİN 

TANIMLANMASI

VE SINIFLANDIRILMASI 

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Çiçekleri, yaprakları, meyveleri veya formu ile görsel etkinlik

sergileyen veya bu özellikleri ile ön plana çıkan bitkilere süs

bitkisi denir.

SÜS BİTKİLERİ

Kesme 

Çiçekler

Dış Mekan 

Süs Bitkileri

İç Mekan Süs 

Bitkileri

Doğal Çiçek 

Soğanları
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Kesme Çiçek: Sepet, buket, çelenk ve aranjmanlarda

kullanılan çiçek, gonca, dal ve yaprakların taze, kurutulmuş,

boyanmış veya ağartılmış olarak kullanıma sunulmuş

durumlarını ifade eder.

Örneğin; karanfil, kesme gül, kasımpatı vb.

ÇİÇEK

GONCA

DAL 

YAPRAK

TAZE

KURUTULMUŞ

BOYANMIŞ

AĞARTILMIŞ
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SEPET BUKET ARANJMANÇELENK
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Tasarım Bitkileri: Dış mekanda peyzaj uygulamalarında

kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri

içermekte olup, süs ağaç ve çalıları, mevsimlik ve çok

yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan türler ve süs

çimleri bu sınıf içinde değerlendirilir.

Örneğin çınar, ateş dikeni, petunya vb.
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İç Mekan Bitkileri: İç mekanda kullanılmak üzere saksı ve

kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini

kapsamaktadır.

Örneğin barış çiçeği, menekşe, kalanşo vb.
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Doğal Çiçek Soğanları: Soğanlı, yumrulu ve rizomlu süs

bitkileri; gövde, yaprak ve çiçek gibi toprak üstü organları

gelişme mevsimini tamamladıktan sonra kuruyarak ölen ve

yaz aylarında yaşamlarını toprak altında soğan, soğanımsı

gövde (korm), yumru ve rizom şeklindeki depo organları ile

devam ettiren bitkilerdir.

-Doğal Çiçek Soğanları “GEOFİT” olarak adlandırılır.

-Genel olarak süs bitkisi olan geofitler “ÇİÇEK

SOĞANLARI” olarak adlandırılır.

-Soğan; yeraltında depo organına sahip bitkileri tanımlamak

için kullanılan genel bir kavramdır.
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Çiçek soğanları veya soğanlı bitkiler günümüzde

gerek doğada doğal olarak yayılış gösteren soğanlı süs

bitkilerini gerekse kültüre alınarak kullanılan soğanlı süs

bitkilerini içermektedir.

Örneğin, çiğdem, lale, sümbül, siklamen vb.
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2-DÜNYADA 

SÜS BİTKİLERİ 

ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Kıta
Kesme Çiçek 

ve Saksılı Süs Bit.

Dış Mekan 

Süs Bit.

Çiçek 

Soğanları
Toplam

Avrupa 61.500 101.000 21.000 183.500

Orta Doğu 4100 1968 64 6132

Afrika 18.200 - - 18.200

Asya/Pasifik 468.000 586.069 4892 1.058.961

Kuzey 

Amerika 
17.000 203.902 2472 223.374

Orta ve Güney 

Amerika
83.000 - - 83.000

Dünya 651.800 892.939 28.428 1.573.167

Dünya Süs Bitkileri Üretim Alanları (Ha) (2012) 

(=~1 milyon 573 milyon hektar)
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Kıta
Kesme Çiç. ve 

Saksılı Süs Bit.

Dış Mekan 

Süs Bit.

Çiçek 

Soğanları
Toplam

Üretimdeki 

Payı (%)

Avrupa 12.300 5850 571,5 18.721,5 39,35

Orta Doğu 250 - - 250 0,53

Afrika 800 - - 700 1,27

Asya/Pasifik 8642 7450 105,2 16.197,2 28,52

Kuzey Amerika 3900 8107 12.007 25,24

Orta ve Güney

Amerika

2400 - 2400 5,09

Dünya 28.192 17.650 676,7 50.275,70 100

Dünya Süs Bitkileri Üretim Değeri (x Milyon €) (2012) 

= ~ 160 milyar 882 milyon  TL (1€=3.2 TL)
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AUSTRALIA

Kıtalara Göre Dünya Süs Bitkileri Üretim Değeri 

(x Milyon €) 

12.007 18.721

2.400

700

16.197

Kuzey 

Amerika
Avrupa

Asya/Pasifik

Afrika/İsrail

Orta ve Güney 

Amerika
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Ülke 
İhracat Değeri  

(1000 $)
Ülke 

İhracat Değeri

(1000 $)

Hollanda 10.792,04 İspanya 347,83

Kolombiya 1.344,65 Kanada 305,56

Almanya 1.108,31 Çin 277,09

Belçika 1.003,84 Etiyopya 257,05

İtalya 885,27 Tayvan 190,96

Ekvator 841,16 Fransa 172,61

Kenya 721,91 İsrail 171,36

Danimarka 650,41 Diğerleri 2.277,45

ABD 417,53 Toplam 21.765,03

Dünyada Önemli Süs Bitkileri İhracatçı Ülkeleri
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Ekvator 

841,159

Kenya

721,907

Kolombiya 

1.334.597

Etiyopya

257,050

Hollanda

Kolombiya

Ekvator

Zimbabwe

Kenya

Etiyopya

Çin

İsrail

Hollanda

10.792,40
İsrail 

171.360

Tayland

62

Dünyada Önemli Süs Bitkileri İhracatçı Ülkeleri 

(X Milyon €)
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Ülke
İthalat Değeri 

(1000 $)
Ülke

İthalat Değeri  

(1000 $)

Almanya 3.463,15 İsviçre 642,64

Hollanda 2.095,36 İtalya 642,27

ABD 1.915,58 Avusturya 448,97

İngiltere 1.698,96 Kanada 406,15

Fransa 1.305,11 İsveç 342,85

Rusya 960,67 Danimarka 310,95

Belçika 735,8 Diğerleri 3836,9

Japonya 643,76 Toplam 19.449,12

Dünyada Önemli Süs Bitkileri İhracatçı Ülkeleri
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ABD

1.915.575

Almanya

3.463.154

Dünyada Önemli Süs Bitkileri İthalatçı Ülkeleri 

(X Milyon €)
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3-TÜRKİYE’DE SÜS 

BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE 

TİCARETİ
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İstanbul

Yalova

1940

İzmir

1975

Antalya

1985

DIŞ MEKAN

Sakarya

İzmir

Yalova

Bursa

Manisa

Türkiye’de Süs Bitkileri Üretimi Yapılan Önemli İller
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Türkiye’nin Süs Bitkileri Üretim Alanları (1999-2014) 
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Ürün Grubu

1999

Üretim 

Alanı (Da) 

2010

Üretim 

Alanı (Da)

2013

Üretim 

Alanı (Da)

Kesme Çiçekler  7957,0 12.126 11.046,80

Dış Mekan (Tasarım) 

Bitkileri
5642,9 19.680 32.421,10

İç Mekan Süs Bitkileri 541,2 1135 1105

Doğal Çiçek Soğanları 270,4 649 552,80

TOPLAM 14.411,5 33.590 45.125,70

Türkiye’nin Süs Bitkileri Üretim Alanları (1999-2013) 
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Bölge
2011

Alan (Da)

Marmara 15.723,84

Ege 3088,8

Akdeniz 202,46

Karadeniz 487,60

İç Anadolu 177,30

TOPLAM 19.680,0

Türkiye’de Bölgelere Göre Tasarım (Dış Mekan) Bitkileri

Üretim Alanları
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İl Alan (Da)

Sakarya 12.466,60

Yalova 1847,80

Bursa 2957,20

İstanbul 259,70

İzmir 6024,60

Diğer 8.865,30

Türkiye’de İllere Göre Dış Mekan Süs Bitkileri

Üretim Alanları (2013)
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Ürün Grubu
Değer ($)

(2005)

Değer ($)

(2013)

Kesme Çiçekler 27.810.000 35.002.000

Dış Mekan Süs Bitkileri 4.268.000 32.593.000

İç Mekan Süs Bitkileri 1.075.000 1.749.000

Çiçek Soğanları 2.748.000 2.001.000

Yosun ve Ağaç Dalları - 6.811.000

TOPLAM 35.901.000 78.156.000

Türkiye Süs Bitkileri İhracatının Ürün Gruplarına Göre 

Değişimi
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Ürün Grubu Değer ($) Pay (%)

Kesme Çiçekler  3.198.000 3.75

Dış Mekan Süs Bitkileri 58.487.000 68.61

İç Mekan Süs Bitkileri 16.463.000 19.31

Çiçek Soğanları 7.100.000 8.33

TOPLAM 85.248.000 100,0

Türkiye Süs Bitkileri İthalatının Ürün Gruplarına Göre 

Değişimi (2013)
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3-TASARIM BİTKİLERİNİN 

SINIFLANDIRILMASI
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a) Ömürlerine Göre Tasarım Bitkileri

b) Dendrolojik Özelliklerine Göre Tasarım Bitkileri

*Ölçü yönünden yapılan sınıflandırma

*Biçim yönünden yapılan sınıflandırma
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*Tek yıllık bitkiler; vegetatif ve generatif gelişmelerini bir yıl

içinde tamamlayan, tohum oluşturduktan sonra yaşamı sona

eren, sonraki yıllarda tohum ile üretilebilen bitkilerdir. Bahçe

çiçeklerinin büyük kısmı tek yıllıktır (örn; petunya, ateş çiçeği

vb.).

a) Ömürlerine Göre Tasarım Bitkileri
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*İki yıllık bitkiler; vegetatif gelişmesini 1. yılda tamamlayıp,

2. yılda generatif gelişme (çiçek, meyve, tohum) gösteren, ikinci

yıl sonunda yaşamı sona eren, sonraki yıllarda tohumla üretilen

bitkilerdir (örn; hüsnüyusuf, gazanya vb.).

a) Ömürlerine Göre Tasarım Bitkileri
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*Çok yıllık bitkiler; uzun ömürlü olan, vegetasyon dönemi

sonunda toprak üstü aksamı kurusa bile bir sonraki vegetasyon

dönemi başında kök ya da toprak altı organları ile yeni

sürgünler oluşturabilen otsu ve odunsu bitkilerdir. Geofitlerde

bu sınıflandırma içerisinde yer almaktadır (Kartopu, çınar,

ladin, zambak vb.).

a) Ömürlerine Göre Tasarım Bitkileri
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*Ölçü yönünden tasarım bitkileri; ağaçlar, çalılar, yer

örtücüler, yarı odunsu ve otsu bitkiler olmak üzere 4 gruba

ayrılmaktadır.

b) Dendrolojik Özelliklerine Göre Tasarım Bitkileri
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Ağaçlar; tepesi, gövdesi ve kökleri olan en az 5 m ve daha fazla
boylanan, odunsu ve uzun ömürlü ve çoğunlukla tek gövdeli ve
gövde çapları 10 cm’den fazla olan bitkilerdir. Büyüklüklerine ve
yaprak özelliklerine göre farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır.

*Büyüklüklerine göre ağaçlar;

 Kısa Boylu Ağaç: 5-7 m arasında tek gövde üzerinde taçlanmış
ağaçlardır.

 Boylu Ağaç: 7-20 m arasında olan bitkilerdir.

 Uzun Boylu Ağaç: 20-50 m arasında boy yapan bitkilerdir.

 Çok Uzun Boylu Ağaç: Boyları 50 m’den daha fazla olan
ağaçlardır.
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*Yaprak özelliklerine göre ağaçlar;

İbreli ağaçlar: Bu grupta yer alan ağaç ve ağaççıklar genelde

herdem yeşil ve iğne yapraklı formdadırlar. Örnek olarak, Abies

concolor; Cedrus atlantica; Juniperus communis verilebilir.

Geniş yapraklı ağaçlar: Gövde yapıları, yaprak şekilleri, renkleri,

formları, değişik mevsimlerde oluşan çiçek, meyve ve yaprak

renkleri ile istenilen renk cümbüşünü sağlayan bitkilerdir. Örnek

olarak, Acer negundo, Betula pendula ve Malus floribunda

verilebilir.
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Çalılar; toprak yüzeyinden itibaren dallanan tepe, gövde ve kökleri

olan ve genelde 0.5 m ile 5 m arasında boya kadar ulaşabilen birden

fazla gövde yapabilen, gövde çapları 10 cm’ye kadar olabilen, uzun

ömürlü odunsu bitkiler olarak tanımlanır.

 Küçük Çalı: 0.5-2 m boylanan bitkiler olup ayakta duran bir
insanın göz seviyesinin altında bulunan bitkilerdir. Örnek olarak
Chaenomeles japonica, Lavandula spica, Cotoneaster dammari
verilebilir.

 Büyük Çalı: 2-5 m arasında boylanan çalılara denir. Örnek olarak
Spirea spp., Euonymus spp., Myrtus communis, Berberis spp.
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Otsu ve yarı odunsu bitkiler; 30-100 cm’ye kadar boylanan

tek veya çok yıllık otsu veya yarı odunsu çiçekli bitkilerdir

(Örneğin; Iris spp., Phlox spp., Delphinium spp.).
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Yer örtücüler, 30 cm’ye kadar boylanan otsu veya yarı odunsu
bitkilerdir (Örneğin; Alyssum, Ajuga, Gazania, Portulaca vb).
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*Biçim yönünden tasarım bitkileri; beş grupta incelenebilir

b) Dendrolojik Özelliklerine Göre Tasarım Bitkileri

-Salkım formlu; bir peyzaj düzenlemede insanların en çok dikkatini

çeken gruptur. Ancak çok fazla kullanılmamalıdır. Keskin çizgileri, sert

görüntüleri yumuşatmaktır. Örnek: Salkım Söğüt.

-Sütun formlu; dikine büyüyen bitkilerdir. Dikkat çekme ve vurgu etkisi

yaratır. Bunlar yapılar arasında kalan dar alanlarda az yer tutması

bakımından kullanışlıdır. Örnek: Yalancı Selvi.

Piramit formlu; dikkat çeken ve vurgu yaratan bitkilerdir. Bir mekanda,

diğer bitkisel elemanlardan ayrı, soliter ya da grup halinde

kullanıldığında anıt etkisi yapar. Örnek: Leylandi.

Yuvarlak formlu; siluetleri yönünden yuvarlak, hacimleri yönünden

küresel ağaçlardır. Çok fazla kullanıldığında monotonluk etkisi yaratır.

Örnek: Top Akasya.

5. Manzara formlu; doğanın düzenine en uygun formdur. Formal

bitkiler insan üzerinde disiplin yaratırken, manzara formlu bitkiler insan

üzerinde rahatlık etkisi yaratır. Örnek: Çınar.Doç. Dr. Soner KAZAZ



5-TASARIM BİTKİLERİNİN 

KULLANIM ALANLARI

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Kırsal Peyzaj Alanlarında
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Kentsel Peyzaj Düzenlemelerinde
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Endüstriyel Alanların Peyzajında
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Yol Peyzajında
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Yol Ağaçlandırma Çalışmalarında
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Orman Peyzajında
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Turistik Peyzaj Planlamalarında
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İstenmeyen Görüntülerin Gizlenmesinde
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Çit Bitkisi olarak

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Dikkat Çekme
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4- TASARIM BİTKİLERİNİN 

ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ 
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Tasarım Bitkilerinin Çoğaltma Yöntemleri

Generatif Çoğaltma Vejetatif Çoğaltma

Aşı

Çelik

Daldırma

Özelleşmiş 

Organlar (Soğan vb.)

Doku Kültürü
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Tohumla çoğaltma; dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi

(döllenme) sonucu tohum teşekkülü ve yeni bir bireyin

oluşması ve gelişmesidir.

Generatif Çoğaltma 
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Tohum; erkek ve dişi gametlerin birleşerek yumurtayı (zigot)

oluşturması ile meydana gelen ve ait olduğu bitkinin yeni bir bitki

oluşturabilecek en küçük parçasıdır.
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Tohum 3 kısımdan oluşur;

1) Testa (Tohum Kabuğu)

2) Endosperm (Besin doku)

3) Embriyo
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1) Tohum Kabuğu: Tohum taslağından gelişir ve tohumun olumsuz

dış etkilerden korunmasını sağlar.

2) Endosperm (Besin Deposu): Embriyoya bağlı besin deposudur.

Çimlenme öncesi ve çimlenme esnasında bitki embriyosunun

beslenmesini sağlar.

3) Embriyo: Zigotun bölünüp çoğalmasıyla oluşur. Yeni nesil

bitkiyi oluşturur.
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Embriyo; 3 bölümden oluşmaktadır:

1) Kökçük (Radicula) : Kök

2) Boyuncuk (Plumula) : Gövde

3) Çenek yapraklar (Kotiledon) : Yaprak kısımlarını oluşturur.
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-Sıcaklık, Nem ve Oksijen temel çimlenme koşullarıdır.

-Bir çok orman ağacı türleri ve çalı formundaki odunsu bitkilerin

tohumları, optimum çimlenme koşullarını bulsalar bile, önceden bazı

ön işlemlere tabi tutulmamışlarsa çimlenememekte yada zamanında bir

çimlenme gösterememektedirler.

-Bu tip tohumlar çimlenme engellerine sahip (uyku hali-dormansi)

tohumlar olarak nitelendirilmektedir.

Tohumlarda Dormansi (Durgunluk-uyku Hali)

-Tohum dormansisi; canlı tohumun uygun çimlenme koşullarında

(yeterli nem, uygun sıcaklık, oksijen ve bazı durumlarda ışık)

çimlenememesi durumudur.
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Tohumlarda çimlenmeyi engelleyen faktörler 4’e ayrılır.

1) Endosperm

2) Embriyo

3) Meyve eti

4) Kabuk

Tohumlarda Çimlenme Engelleri 
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-Bazı türlerin tohumları suyu normal hızda emerler, fakat metabolik

aktivite için uzun zaman ve bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Çünkü

endosperm veya kotiledonlardaki rezerv besin maddeleri henüz

embriyoyu besleyip büyütecek şekilde çözümlenmemiştir.

Ancak bu besin maddeleri biyokimyasal bir değişimle faydalanılabilir

hale geldiğinde engel kalkarak çimlenme gerçekleşir (Örneğin

Ihlamur).

*Endosperm

-Meşe, Dişbudak, Akçaağaç, Prunus, Malus ve Crateagus türlerinde

olduğu gibi, bazı türlerde embriyo uyku halindedir ve dinlenme ihtiyacı

duymaktadır. Bazı türlerde ise (Ginkgo, Pinus cembra, Fraxinus

excelsior ve İlex türlerinde) embriyo yeterli derecede olgunlaşmamış

ve gelişmemiştir.

*Embriyo
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*Meyve Eti

-Bazı yumuşak etli meyvelere sahip türlerde endosperm içinde veya

meyve etinde çimlenmeyi engelleyici bazı özel kimyasal maddeler

mevcuttur. Bu maddeler “engelleyici (inhibitör) dinlenme” denen bir

uyku hali yaratmaktadırlar. Ardıç, Sorbus, Prunus, Malus, Sambucus,

Berberis, Cretaegus, Ligustum, Viburnum, Lonicera cinslerine ait türler

bu tarz çimlenme engeline sahiptirler. Ardıç tohumlarının etli

kısımlarından çıkarılan ekstrakt içinde yer alan ve blastakolin adı

verilen çimlenmeyi engelleyici maddelerin varlığı öteden beri

bilinmektedir.

-Kabuk ya kalındır veya serttir. Bu durumda tohum çimlenebilmesi
için ihtiyaç duyduğu suyu alamaz ve gaz geçirgenliği yetersiz kalır.
Hakiki akasya, gül ibrişim, mimoza, yalancı akasya, erguvan, ayı
üzümü, sumak, cehri, hatmi, amorfa, gladiçya, sofora, sarı salkım,
katır tırnağı türlerinin tohumları kabuk engeli nedeniyle hemen
çimlenmezler.

*Kabuk 
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-Bazı türlerde çimlenme engeli yukarıda sayılan nedenlerin ikisinin bir

araya gelmesiyle de oluşabilmektedir.

-Bu konuda en çok rastlanan durum, kabuk sertliği ve embriyo

dinlenmesinden ileri gelen bir engel söz konusudur.

-Bu çifte engelin sebep olduğu uyku haline “çift dinlenme”

denilmektedir.

-Yine tohum kabuğu ve endospermden kaynaklanan engelin bir araya

gelmesinden oluşan çift engel de olabilmektedir. Ihlamur türleri buna

örnek olarak verilebilir.
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-Bütün bu engelleri, tohum türlerine göre değişen çeşitli işlemlerle

bilinçli olarak giderebilmek mümkündür.

-Bu işlemler, çimlenme engelinin tipine göre farklı şekillerde

olabilmektedir.
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Tohum Dormansi Tipleri: 

1-Fizyolojik dormansi (embriyonun uyku hali, embriyo kaynaklı
etmenler, ABA/GA3)

2-Morfolojik dormansi (embriyonun yeterince olgunlaşmaması,
gelişmemiş embriyo)

3-Morfofizyolojik dormansi (embriyonun gelişmemiş olması ve uyku
hali)

4-Fiziksel dormansi (kabuğun geçirimsizliği)

5-Birleşik dormansi (Fiziksel+Fizyolojik)
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-Gymnosperm ve Angiospermlerin tohumlarında en fazla

karşılaşılan dormansi şeklidir.

-Fizyolojik dormansinin; derin, orta ve yüzeysel olmak üzere üç

düzeyi bulunur.

-Derin dormansi; bu tip dormansi düzeyine sahip tohumların

embriyoları ya gelişmez yada anormal fide oluşturur.

-GA uygulaması da dormansiyi kırmaz.

-Çimlenmenin olabilmesi için birkaç ay soğuk ve sıcak katlama

gerekir.

-Acer platanoides (derin) ve Acer pseudoplatanus (orta) düzeyde

dormansiye örnek verilebilir.

Fizyolojik Dormansi
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-Yüzeysel dormansi; tohumların büyük çoğunluğunda bu tip dormansi

görülür.

-Bu tip dormansi düzeyine sahip tohumların embriyoları normal fide

oluştururlar.

-GA uygulaması bu tip dormansiyi kırar.

-Türlere bağlı olarak dormansi aynı zamanda aşındırma,

olgunlaşmadan sonra kuru depolama, soğuk ve sıcak katlama

uygulamalarıyla da kırılabilir.
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-Embriyo yeterince gelişmemiştir.

-Tohumların embriyoları fizyolojik olarak dormant değillerdir fakat

gelişme ve çimlenme için sadece zamana ihtiyaç vardır.

Morfolojik Dormansi

Morfofizyolojik Dormansi

-Bu tip dormanside hem embriyo yeterince gelişmemiştir hem de

fizyolojik dormansi vardır.

-Bu yüzden bu grupta yer alan tohumlarda dormansiyi kırma

uygulaması gerekir.

-Örneğin sıcak ve/veya soğuk katlama kombinasyonu bazı durumlarda

GA uygulamasıyla yer değiştirebilir. Örneğin; Fraxinus excelsior
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-Tohum ve meyve kabuğunun geçirimsizliğinden kaynaklanır.

-Mekanik ve kimyasal aşındırmayla dormansi kırılabilir.

Fiziksel Dormansi

Birleşik (Fiziksel+ Fizyolojik) Dormansi

-Tohum kabuğunun geçirimsizliği ile fizyolojik embriyo

dormansisinin kaynaklanır.
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1) Mekanik aşındırma (zedeleme)

2) Asitle aşındırma

3) Tohumları suda bekletme (sıcak ve soğuk suda)

4) Sıcak ve Soğukta katlama 

5) İki veya daha fazla çimlenme ön işlemini birleştirme

6) Ekim zamanını ayarlama

7) Kuru saklama

8) Belirli sıcaklık veya sıcaklık kombinasyonları 

Çimlenme Engellerini Giderme Yöntemleri 

(Çimlenmeyi Uyartıcı Ön İşlemler) 
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• Aşındırma (Zedeleme) yöntemleri, kabuktan kaynaklanan çimlenme

engelini gidermek için kullanılır.

• Aşındırma tohum kabuklarının su ve gazlara karşı geçirgen bir hale

gelmesini sağlar.

• Yalancı Akasya, Gladiçya, Bazı Alıç ve Ardıç türlerinde etkin bir

yöntemdir.

• Zımpara kağıdı ile tohumları ovalama, törpüleme, eğeleme, çekiçle-

tokmakla kırma, kesme, üzerini çizme yöntemler kullanılır.

Mekanik Aşındırma (Mekanik Zedeleme)
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-Bu yöntem sert tohum kabuğunun inceltilmesinde etkili bir şekilde

kullanılan bir yöntemdir.

-Özellikle Akasya, Yalancı Akasya, Erguvan, Albizzia, Gladiçya ve

Ihlamurlarda uygulanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan %95 saflıktaki

H2SO4 (Sülfürik Asit)’dir.

Asitle Aşındırma

-Bir çok türde kabuktan kaynaklanan çimlenme engelini gidermek için

tohumlar 5-60 saniye süreyle, bazı türlerde ise daha uzun (6 saat veya

daha uzun) aside daldırılmaktadır.

-Tohum kabuğunun sertliğine göre uygulanması gereken süre türlere

göre değişmektedir.
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Sert tohumlarının aşındırılmasında kullanılır.

• Sülfürik asit (H2SO4), (Konsantre %95’lik)

• Hidrojen peroksit (H2O2),

• Nitrik asit (HNO3),

• En yaygın kullanılan sülfürik asit uygulamasıdır. Bunun için
tohumlar bir kaba yerleştirilir ve konsantre asitle (1 birim tohuma 2
birim asit) üzerleri kapatılır. Bir defada en fazla 10 kg tohum işleme
sokulmalıdır.

• İşlem zamanı kabuk kalınlıklarına bağlı olarak tür bazında 15-60 sn,
10 dakika veya 6 saat ya da daha fazla olabilir.

Asitle Aşındırma
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• Tohumlar asitle muamele edildikten sonra 10 dakika süreyle

yıkanarak, asit tamamen temizlenir.

• Asitle işleme alınmış tohumlar ıslak haldeyken hemen ekilir. Daha

sonra ekilecek ise kurutulur ve ardından depolanır.

• Cotoneaster ve Rosa gibi kabuğu kalın taksonlar önce asitle

aşındırmaya sonra sıcak katlamaya alınır.

• Hamamelis (Acı fındıklar) ve Tilia (Ihlamur) gibi tohum kabuğu çok

dayanıklı türler de önce nitrik asit sonrasında ise sülfirik asitle ön

işlem uygulanır.

Asitle Aşındırma

• Akasya, erguvan, yalancı akasya, sumak, iğde, harnup, gladiçya,
ıhlamur gibi sert ve kabuklu taksonlarda bu engeli gidererek çimlenme
sağlar.
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Suda ıslatmanın amacı; 

 Tohum kabuklarının yapısını değiştirmek, 

 Çimlenmeyi engelleyici maddeleri yıkamak ve 

 Tohum  kabuklarını yumuşatmak suretiyle, 

 Çimlenme  süresini kısaltmaktır.

Tohumları Suda Bekletme
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*Sıcak Suda Bekletme;

-Su geçirmez yapıdaki tohum kabukları, tohum hacminin 4-5 katı
sıcak suya (77-100ºC) 4-5 defa batırılır.

-Tohumun zarar görmemesi için önerilen genel sıcaklık 65–70ºC

civarındadır.

-Sıcak suda bekletme işleminden sonra tohumlar hemen serin su
içinde 12-24 sat süreyle soğumaya ve şişmeye bırakılır.

-Sıcak suda bekletme işlemi uygulanan tohumlar hemen ekilmelidir.
Bazı tohumlar (Gladiçya) kurutulup depolanarak belirli bir süre
depolanabilir.

Tohumları Suda Bekletme
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*Soğuk Suda Bekletme;

-Kabuktan kaynaklanan çimlenme engelinin giderilmesi için
tohumlar, oda sıcaklığına sahip su içinde 24-48 saat süreyle
bekletilir.

-Özellikle bazı Ladin, Çam ve Göknar türlerinde 2-7 gün hatta iki
haftaya varan şişirme işlemleri iyi sonuçlar vermektedir.

-Okaliptuslar için de bu işlem önerilmektedir. Ancak suda bir veya
birkaç günü geçen bekletmelerde, suyun değiştirilmesi gerekir.

Tohumları Suda Bekletme
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-Soğukta katlama, nemli tohumların çimlenmeden önce belirli bir süre
düşük sıcaklıkta (0-4oC) tutulma işlemidir.

-Bu işlem dinlenme halindeki embriyoya sahip birçok ağaç ve çalı
tohumlarının hızlı ve homojen çimlenmesinde etkili bir işlemdir.

-Bu işlem yapılmadıkça, belirli türlerin tohumları ya haftalar veya aylar
süren bir devre içinde çok yavaş ve düzensiz çimlenir ya da çimlenme
göstermez.

Soğuk Katlama
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-Soğukta katlama tohum kabuklarının yumuşamasını bir miktar
sağlıyorsa da sert kabuklu tohumların soğuk katlama uygulamasından
önce sıcak katlamaya tabi tutulmaları çoğu kez daha faydalıdır.

-Katlamaya konulmadan önce tohumlar 12-24 saat suda ıslatılır.

-Daha sonra nemli tohumlar nemli bir katlama materyali (perlit, kum,
peat yosunu, vermikulit, iyi havalandırılmış eski çam talaşı) ile
karıştırılır.

Soğuk Katlama
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-Katlama ortamı nemli olmalı fakat ıslak olmamalıdır.

-Ayrıca mantar hastalıklarına karşı materyal, bir fungusit ile muamele
edilmelidir.

-Tohumlar ya hacimlerinin 1-3 katı katlama materyali ile karıştırılarak ya
da 1.5-7.5 cm kalınlıkta tohum ve aynı kalınlıkta katlama materyali
tabakalar halinde konularak katlanırlar.

-Katlama işlemi için tahta kutular, teneke veya cam kaplar ya da
havalandırılması iyi kurumaya engel olan kemirici hayvanlardan
korunabilen kaplar uygun olmaktadır.

Soğuk Katlama

Doç. Dr. Soner KAZAZ



-Erguvan’da tohumlar ekimden önce 1-2 gün ılık suda
bekletildikten sonra sonbahar ve kış döneminde ekilir.

-İlkbahar ekimlerinde ekim öncesi 1-3 ay soğuk katlama uygulanır.

Soğuk Katlama
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-Ceratonia siliqua (Harnup)’da tohumlar ekimden önce 5 dakika
90oC sıcaklıktaki suda ve sonrasında 3 gün suda bekletildikten sonra
sonbahar ve kış döneminde ekilir.

-Bahar ekimlerinde ekim öncesi 30 gün süreyle soğuk katlama
uygulanır.

Soğuk Katlama
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-Sorbus (Üvezler)’de tohumlar geç sonbaharda olgunlaştıktan
sonra kesilerek toplanır.

-Meyve kısmı ayakla veya elle ezilir. Kalburda yıkanarak tohum
elde edilir. 15 gün 2-4oC suda bekletilen tohumlar hemen ekilir, ya
da ekilmeyecekse bu işlemden sonra 3 ay soğuk katlama da
bekletilir.

Soğuk Katlama
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-Temel ilkeler soğukta nemli katlamaya benzer. Tohum önceden
nemlendirilen katlama ortamı içinde karıştırılır ancak tutulduğu
çevrenin ısısı 21-24oC’ye yükseltilir.

-Uygulamada sıcaklık genellikle 18-19oC arasında değişir. Tohumlar 4-
12 hafta arasında türlere bağlı olarak nemli bir şekilde katlamada
tutulur.

-Doğada tohum bu sıcak periyodu döllenmeyi izleyen yılın yazında elde
eder, soğuk periyodu izleyen kış ihtiyaçlarını temin eder. Buda tohumun
gelecek bahar başarıyla çimleneceği anlamına gelir.

Sıcak Katlama
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-Sıcak nemli katlamayı aslında soğuk nemli katlama izler. Çünkü bir
çok tohum sıcak ısı periyoduna ihtiyaç duyduğu gibi soğuk periyoda
da ihtiyaç duyar.

-Bu tarz gereksinim duyan türlerin tohumları “çift dormansi gösteren
tohumlar” olarak kabul edilir.

-Bu türlere örnek olarak Fraxinus exelcior (Dağ Dişbudağı) örnek
verilebilir. Tohumları sarı renkte olduklarında toplanır ve 21oC’de 8
hafta sıcakta nemli katlama ve bunu takiben 1-3oC’de 12 hafta soğukta
nemli katlama sonucunda iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Sıcak Katlama
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-Ihlamur türlerinde tohumlar yeşilden kahverengi sarı renge
dönüşmeye başladığında hemen toplanır ve 2-3 kez kaynar suya
atılarak soğuması beklenir ve hemen ekilir.

-Aksi durumda nemli olarak 4-20 hafta sıcak katlama, 20-24 hafta da
soğuk katlamadan sonra ekilmesi gerekir. Ağzı kapalı kaplar içerisinde
2-3 yıla kadar ıhlamur tohumları saklanabilir.

Sıcak Katlama
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Önemli Dış Mekan Bitkilerinin Çiçeklenme, Tohum Alma ve

Tohumların Doğal Saçılma Zamanları

TÜRLER ÇİÇEK ZAMANI
TOHUM 

ALMA

TOHUM 

SAÇMA 

ZAMANI

Acer  campestra Nisan-Mayıs Ekim Ocak

Acer  palmatum Nisan Ağustos Kasım

Acer  platanoides Mart-Nisan Ekim Şubat

Acer  pseuodoplatanus Nisan Eylül Ekim

Acer  rubrum Mart-Nisan Nisan Haziran

Acer  saccharinum Mart Nisan Haziran

Aesculus hippocastonun Nisan-Mayıs Eylül Ekim

Ailonthus altissine Haziran Eylül Kasım

Alnus cordata Şubat-Nisan Eylül Ocak

Alnus İncana Mart-Mayıs Eylül Aralık
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TÜRLER ÇİÇEK ZAMANI TOHUM ALMA

TOHUM 

SAÇMA 

ZAMANI

Berberis thunbergi Mayıs-Haziran Eylül Ekim-Kasım

Berberis vulgaris Mayıs-Haziran Eylül Ekim-Kasım

Betula pubescens Nisan Ağustos Aralık-Ocak

Corpinus petinus Mart Kasım İlkbahar

Celtis occidentalis Mayıs Ekim Aralık

Cercis siliquastrum Mayıs Eylül Ekim

Cornus mas Şubat-Mart Eylül Ekim-Kasım

Cotoneaster franchettii Mayıs Ekim
Kasım-

Aralık

Crataegus monogyna Mayıs Eylül Ekim

Crataegus oxycantha Mayıs Eylül Ekim

Cytissus scoparius Mayıs Eylül Kasım
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TÜRLER ÇİÇEK ZAMANI
TOHUM 

ALMA

TOHUM 

SAÇMA 

ZAMANI

Eleagnus angustifolia Haziran Ekim Kasım

Eucalyptus sp. Mayıs Haziran Haziran

Fagus sp. Mayıs Eylül Kasım

Fraxinus angustifolia Mayıs Eylül Aralık

Fraxinus excelsior Nisan Ağustos Ocak

Ilex aquifolium Mayıs Kasım Şubat

Laburnum anagyroides Mayıs-Haziran Eylül Ekim

Liriodendron tulipifera Haziran Ekim Kasım

Mahonia aquifolium Şubat-Mayıs Ağustos Ekim

Platanus orientalis Mayıs Ekim Kasım

Quercus petraca Mayıs Eylül Kasım

Quercus robur Mayıs Eylül Kasım

Robinia pseudoacacia Haziran Aralık Ocak Ocak

Sambucus nigra Haziran Ağustos Ekim

Tilia cordata Haziran Ekim Kasım
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5- VEGETATİF ÇOĞALTMA 

Bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme

uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları ya da

özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde ve kök parçaları

kullanılarak yapılan çoğaltmadır.
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Generatif Çoğaltma Vegetatif Çoğaltma

1

Yeni birey ana ve babadan az veya

çok farklı kalıtsal özellikler taşır.

Yeni birey ana bitkiye benzer kalıtsal özellikler

taşır. Bazı bitkilerin üstün özellikleri ancak

vegetatif çoğaltarak korunur.

2

Tohumdan tam gelişmiş bir bitki 

elde edinceye kadar geçen süre 

daha uzundur. 

Tohumla çoğaltmadan daha hızlı bir gelişme

sağlar. Çok küçük tohumlara sahip bazı türlerde

(çilek, nane, patates gibi) tohumla çoğaltmadan

daha hızlı bir gelişim sağlar.

3

Özellikle ıslah çalışmalarında çok

önemlidir ve yeni çeşitler elde

etme yönünden büyük önem taşır.

Bazı bitkiler (muz, çekirdeksiz üzüm, bazı

portakal, mandarin ve altıntop çeşitleri) yaşama

yeteneğinde tohum oluşturamazlar. Bunlar

sadece eşeysiz yöntemlerle çoğaltılabilirler.

4
Kolay, çabuk ve çok sayıda bitki

üretimi sağlar.

5
Üretim materyali tohum

kolaylıkla temin edilebilir.

6

Tohumdan geçen hastalıklar

vegetatif çoğaltmaya göre daha

düşük ölçüde olduğundan daha

sağlıklı bir üretim sağlar.
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Vejetatif çoğaltma;

-Aşı

-Çelik

-Daldırma

-Özelleşmiş Gövde (Soğan, Yumru, Rizom vb.)

-Doku Kültürü
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Aşı ile Çoğaltma

 Aşı: İki bitki parçasını birleştirip kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi

büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır.

 Kalem (Çeşit): Oluşan yeni bitkinin toprak üstü kısmını yani tacını

oluşturan kısma verilen ad.

 Anaç: Oluşan yeni bitkinin kök sistemini oluşturan kısma verilen ad.

 Aşılama: İki vegetatif bitki parçasını birleştirip kaynaştırarak yeni

bitkiler elde edilmesine yönelik bütün yöntemlere aşılama denir.

 Uyuşmazlık: Anaç ve kalem arasında uygun bir kaynaşma

sağlanamıyor ve kaynaşma sınırlı kalıyorsa aşı başarısız olarak

nitelendirilmekte ve bu kombinasyon “uyuşmaz” olarak

isimlendirilmektedir.
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Aşıların kullanım amaçları;

a. Çelik, daldırma veya başka bir eşeysiz çoğaltma yöntemi ile eko-

nomik anlamda çoğaltılamayan türlerin çoğaltılması

b. Anaçların üstün özelliklerinden yararlanılması

c. Ara anaçların olumlu etkilerinden yararlanılması

d. Çeşit değiştirme

e. Ağaçlarda zarar gören kısımların onarılması

f. Islah çalışmaları sonucu elde edilmiş bitkilerde büyümenin

hızlandırılması

g. Virüs hastalıklarının incelenmesi
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Aşıda başarıyı etkileyen faktörler;

a. Uyuşmazlık

b. Bitki cinsi:

c. Aşılama ile bunu izleyen dönemde ortamın sıcaklık ve nem koşulları:

d. Anacın gelişme durumu

e. Aşılama tekniği

f. Hastalık ve zararlılar
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Aşı tipleri;

-Anaç üzerine takılan parçaların niteliğine göre;

a) Göz aşıları: Anaca takılan parça tek bir gözden ibarettir.

b) Kalem aşıları: Anaca takılan parça, üzerinde 1-3 göz bulunan 7-15 cm 

uzunlukta kalem adı verilen 1 veya 2 yaşlı dal parçası

-Yapılış zamanlarına (gelişme dönemi içinde sürüp sürmediklerine) göre; 

a) Sürgün aşılar: aynı dönem içinde hemen sürerler

b) durgun aşılar: aynı dönem içinde sürmezler
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AŞI TİPLERİ 

GÖZ AŞILARI KALEM AŞILARI 

T Göz Kabuk (Çoban)      

Yama Göz Yarma 

Yongalı Göz  Kakma 

Flüt Göz Köprü 

Bilezik Göz İngiliz

Kemer

Yan

Yan aşının iğne yapraklılarda gerçekleştirilen farklı 

bir uygulaması “kertikli yan aşı” dır. 

Doç. Dr. Soner KAZAZ



T göz aşısı;

-Genellikle fidan üretiminde ve anaç kalınlığı fazla olmayan (işaret

parmağı kalınlığında) aşılamalarda tercih edilen bir yöntemdir.

Topraktan 5-25 cm yükseklikte veya anacın ince dallarına uygulanır.

Anaç T şeklinde kesilir, kalemden çıkartılan göz odunlu veya odunsuz

olarak alınarak anaca yerleştirilir. Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının

açılan T içerisine girmemesi ve enfeksiyon meydana gelmemesi için ters

T göz aşısı yapılır. Daha sonra hava almayacak şekilde rafya veya diğer

aşı bağları ile aşı bağlanır. Macunlanmaya gerek yoktur. Aşı bağı 15 gün

sonra açılır veya kesilir.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Yama göz aşısı;

-Süs bitkilerinde çok yaygın olmasa da başvurulan aşı yöntemlerinden

biridir.

Kalın, girintili çıkıntılı kabuğa sahip olan türlerde yaygın olarak

kullanılır. Bu türlere ait fidan üretiminde, vegetasyon süresinin uzun

olması nedeniyle, daha çok Ağustos ayında yapılan durgun aşı tercih

edilir. Bu amaçla, yama göz aşısı, o yılın sürgünlerinin topraktan 8-10

cm yüksek kısmına yapılır.
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-Anacın hazırlanması için çift ağızlı bıçak yardımıyla anaç

çevresinin 2/3’ü uzunluğunda iki paralel yatay kesim yapılır. Bu

iki yatay kesim uçlarından iki dikey kesim ile birleştirilir.

Böylece anaçtan dikdörtgen şeklinde bir kabuk çıkarılmış olur.

Bu aşı tekniğinin esası anaçtaki bu kesim yerine üzerinde bir göz

bulunan bir kabuk parçasının yerleştirilmesidir. Kalemden de aşı

gözünün çıkarılmasında çift ağızlı aşı bıçağı kullanılır ve

ortasında bir göz bulunan dikdörtgen eklinde kabuk çıkarılır.

Hazırlanan aşı gözü anaçtaki yere kabuklar birbirine temas

edecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra aşı yeri göz dışarıda

kalacak şekilde esnek aşı bağı ile sarılmalıdır.
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Flüt ve bilezik aşıları da yama aşının bir çeşidi olup bunlarda göz

ihtiva eden kabuk kısmı anacın çevresini tamamen kaplamaktadır.
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Yongalı göz aşısı;

-Yonga göz aşısı olgun gözün bulunduğu her dönemde

gerçekleştirilebilecek bir tekniktir. Çünkü kabuk vermesi olayını

beklemeye gerek yoktur, bu teknikte aşılama sezonu T göz aşısına göre

uzundur. Kolay kabuk vermeyen (Akçaağaç gibi) türlerin

çoğaltılmasında T göz aşısına göre daha başarılı bir şekilde uygulanır.

-Anacın ve Gözün Hazırlanması: T göz aşısı ve yonga göz aşısının

temel mantığı aynıdır fakat kesimleri son derece farklıdır. Gözün alt

kısmında 3 mm kadar derinliğe kadar 45-60˚ ile bir kesim yapılır.

Gözün yaklaşık 1,5-2 cm kadar yukarısından ikinci kesime başlanır ve

birinci kesim noktası ile buluşuncaya kadar devam edilir (Verilen

değerler türlere ve gözün büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişebilir.).

Daha sonra göz çıkartılır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



-Anaç ve aşı kalemi üzerinde gerçekleştirilen kesimler genellikle aynı

büyüklüktedir. Bununla birlikte her zaman aynı büyüklükte olmayabilir.

Bu durumda genellikle kesimin başlangıcından başlayarak aşağı doğru

1/3’lük kısmına yerleştirilir. Eğer göz daha dar ise anaç üzerinde bir

tarafa yerleştirilir.

-Yonga göz aşılarında bağlama çok önemlidir. Eğer tüm kesim yüzeyi

kapanmayacak olursa göz hava alıp kuruyabilecektir. İnce naylon

bantlar ile aşı yüzeyi tamamen kaplanır. Göz dışarıda bırakılmaz.

Böylece bir sera ortamı sağlanmış olunur ve yara kısa sürede iyileşir.
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Kabuk aşı;

Anacın aşırı kalın olduğu aşılamalarda kullanılan bir metottur. Kalemler

kabukla odun dokusu arasına yerleştirilir ve bir anaca kalınlığına göre

üçten fazla kalem takılabilir. Anacın kabuğu aşırı kalın ise şekildeki gibi

kesilir ve ince bir çivi ile çakılır. Daha sonra aşı macunu ile yara yerleri

kapatılır.
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Yarma aşı;

Anacın kalın olduğu türlerde uygulaması tavsiye edilen ve çeşit

değiştirme aşısı olarak bilinen bir aşılama metodudur. Her anaca en

fazla iki kalem takılabilir. Kalem ile anaç kabuk yara yerlerinin

karşılıklı gelmesine özen gösterilmelidir.
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Kakma aşı;

Bu aşı, çeşit değiştirme amacıyla 7.5-10 cm veya daha kalın çaplı

dalların aşılanmasında, yarma aşının yerine kullanılabilmektedir. Yarma

aşıda olduğu gibi hastalık etmenlerinin girişi için uygun bir kapı olan

büyük yara açmanın sakıncası, bu aşıda söz konusu değildir. Ancak

aşıya yeni başlayanlar için yapımı biraz daha güçtür. İyi uygulandığında

aşılanması zor bazı türlerde başarı oranı yüksek olmaktadır.

Kakma aşı da ilkbaharda anacın gelişmeye başlamasından hemen önceki

dönemde yapılmalıdır.
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Köprü aşı;

Bir tamir aşısı olup ağacın gövde kısmında zararlanma meydana

gelmişse uygulanır. Aşı gövdenin kolaylıkla kabuk verdiği ilkbaharda

uygulanmalıdır. Önce ölü ve yırtılmış kabuk kazınıp atılır. Yara yeri

temizlenir, zararlı bölgenin etrafına her 5-8 cm de bir kalem

yerleştirilmek üzere aşı yerleri hazırlanır. Kabukta açılan bu yerlere iki

tarafından meyilli tarafından kesim yapılan kalem üzerindeki gözler

köreltilerek yerleştirilir. Kalemler ya ağaç üzerine inci çivilerle

tutturulur ya da bağlanıp macunlanır.
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İngiliz aşısı;

Göz aşısı başarı oranını düşük olduğu (ceviz gibi) bazı türlerde

uygulanan kalem aşısı yöntemidir. Bu yöntemde kalem ve anacın aynı

kalınlıkta olması arzu edilir. Önemli olan anaç ve kalemin kambiyum

dokularının tam karşılaşmasıdır. Aşı yerinin bağlanması, kalemin uç

kısmının ise imkanlar ölçüsünde aşı macunu veya parafin ile kapatılması

aşı başarısını artırır. Bu aşılamada ustalık daha da önem kazanır.

İlkbahar başında, kalem durgun dönemde iken yapılır. Özellikle ince

çaplı anaçlar için uygulanan bir yöntemdir. Keskin bir aşı bıçağı ile anaç

ve kalemde aynı ebatlarda iki kesim yüzeyi oluşturulur. Kalınlığa bağlı

olarak kesim yüzeyinin uzunluğu arttırılabilir.

Temasın daha güçlü olması için dilcikli ingiliz aşı da geliştirilmiş olup;

kayın ve meşe gibi zor aşılanan türlerde başarı ile uygulanabilmektedir.
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Kemer aşı;

Genellikle tamir aşısı olarak ağaçların kök ve kök boğazlarında zarar

meydana gelmişse uygulanır. Ağacın yanına dikilen çöğürler veya ağaç

dibinden çıkan sürgünler gövdeye aşılanır. Zarar çok fazla ise ağacın

etrafına 10–15 cm aralıkla çöğürler dikilir ve bunlar aşılanır. Aşılamada

kabuk aşısı yöntemi uygulanır.
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Yan aşı (Yanaştırma aşı);

Yan aşı, günümüzde genellikle kozalaklı ağaçların aşılanmasında

kullanılır, özellikle cüce ya da daha sıkı formlar içindir. Yan aşı,

genellikle saksıdaki anaçlara yapılır. Bu ana yöntem Mavi ladin, Kırmızı

çiçekli atkestanesi v.s. başta olmak üze re birçok iğne yapraklı türlerle

geniş yapraklı ve dar yapraklı daimi yeşil yaprak lı türlerde geniş bir

uygulama yeri bulmaktadır. Acer, Aesculus, Alnus, Amalan-chier,

Asimina, Betula, Celtis, Cercis, Colutea, Cornus, Cotoneaster,

Crataegus, Cytisus, Diaspiros, Eleagnus, Fagus, Fraxinus, Ginkgo,

Gladistia, Halesia, Hamamelis, Hibiscus, Juglans, Laburnum,

Liriodendron, Magnolya, Morus (süs el maları), Nyssa, Philodendron,

Quercus, Tılia, Sorbus, Salix, Robinia, Rhamnus, Vıburnum, Vitis,

Wisteria gibi yapraklı türlerle, Picea, Cedrus, Pinus, Chamaecy-paris ve

Larix gibi birçok iğne yapraklı türler bu temel yöntemle aşılanmaya

uygundur.
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Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Abies Yanaştırma Aşı

Acer Yanaştırma Aşı, Göz Aşısı

Acer negundo Göz Aşısı

Acer saccharum Göz Aşısı

Aesculus Yanaştırma Aşı, Göz Aşısı

Ailanthus altissima İngiliz Aşısı

Alnus Yanaştırma Aşı

Amalanchier Yanaştırma Aşı

Asimina Yanaştırma Aşı

Betula Yanaştırma Aşı

Camelia Yarma Aşı

Castanea Dilcikli İngiliz Aşısı

Catalpa İngiliz Aşısı
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Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Cedrus Yanaştırma Aşı

Cedrus libani Yarma Aşı

Celtis Yanaştırma Aşı

Cercis Yanaştırma Aşı

Chamaecyparis Yanaştırma Aşı

Clematis Dilcikli İngiliz Aşısı

Colutea Yanaştırma Aşı

Cornus Dilcikli İngiliz Aşısı

Corynocarpus Yanaştırma Aşı, Yarma Aşı

Cotoneaster Yanaştırma Aşı

Crataegus Dilcikli İngiliz Aşısı

Cytisus Yanaştırma Aşı

Diospiros Yanaştırma Aşı

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Eleagnus Yanaştırma Aşı

Eucalyptus Yarma Aşı

Fagus Yanaştırma Aşı, Yarma Aşı, Dilcikli İngiliz 

Aşısı

Fraxinus İngiliz Aşısı

Ginkgo Yanaştırma Aşı

Gladistia Yanaştırma Aşı

Halesia Yanaştırma Aşı, Göz Aşısı

Hamamelis Yanaştırma Aşı

Hibiscus Yanaştırma Aşı, Dilcikli İngiliz Aşısı, Yarma 

Aşı

Juglans Yanaştırma Aşı, Dilcikli İngiliz Aşısı, Yarma 

Aşı, Göz Aşısı

Laburnum Yanaştırma Aşı 
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Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Larix Yanaştırma Ve Yarma Aşı

Liriodendron Yanaştırma Aşı 

Magnolia Yanaştırma Aşı 

Malus Dilcikli İngiliz Aşısı

Metrosideros excelsa Yanaştırma Ve Yarma Aşı

Morus Dilcikli İngiliz Aşısı Ve Yanaştırma Aşı

Nyssa Yanaştırma Aşı

Philodendron Yanaştırma Aşı

Picea Yanaştırma Aşı

Picea orientalis Yarma Aşı

Picea pungens Yanaştırma Aşı

Pinus Yanaştırma Aşı

Pinus brutia Yarma Aşı

Pinus nigra Yanaştırma Aşı
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Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Pinus pinea Yanaştırma Ve Yarma Aşı

Pinus silvestris Yanaştırma Aşı

Pittosporum cv. Yanaştırma Ve Yarma Aşı

Pyrus Dilcikli İngiliz Aşısı

Populus Bütün Aşılar

Pseudotsuga menziesii Yanaştırma Aşı

Qercus Yanaştırma, Dilcikli İngiliz Aşı

Rhamnus Yanaştırma Aşı

Robinia pseuduacacia Dilcikli Aşı

Rosa Göz Aşısı

Salix Dilcikli Aşı

Sambucus Yarma Aşı
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Cins/Tür adı Tavsiye Edilen Aşı Yöntemi

Sorbus Yanaştırma Aşı

Syringa Dilcikli İngiliz Aşısı

Tilia Yanaştırma Aşı

Ulmus Dilcikli İngiliz Aşısı

Viburnum Yarma Ve Yanaştırma Aşı

Vitis Yarma Ve Yanaştırma Aşı

Weigela Dilcikli İngiliz Aşısı

Wisteria Yanaştırma Aşı
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6- ÇELİK İLE ÇOĞALTMA 

Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök
ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” adı
verilir.

Bu yöntemde, ana bitkiden kesilen bir parça köklendirildiği
için, meydana gelen yeni bitki, mutasyonlar hariç, ana bitkinin
özelliklerini aynen taşır.
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-Küçük parçalar ile dar bir alanda çok sayıda, birörnek yeni bitki elde

edilebilir

-Ucuz, çabuk ve basit bir yöntem olup aşılama işlemine gerek kalmaz

-Anaç–kalem uyuşmazlığı sorunu ortadan kalkar

-Çöğür anacın olumsuz yanları nedeniyle gelişmeleri farklı bitkiler ile

bahçe tesis edilmemiş olur, bitki kendi kökleri üzerinde yetişir.

Çelikle Çoğaltmanın Üstün Avantajları; 

Değişik toprak koşullarına veya topraktan bulaşan hastalık ve

zararlılara dayanıklı anaç kullanımı zorunlu olan bitki türlerinde

çelikle çoğaltım tercih edilmemelidir.
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1- Alındıkları Organlara Göre:

 Dal  (gövde) çelikleri

 Yaprak çelikleri

 Yaprak-göz çelikleri

 Kök çelikleri

2- Alındıkları Döneme Göre:

 Odun  çelikleri 

Yarı odun çelikleri

 Yeşil (yumuşak) çelikler

3- Hazırlanış Şekillerine Göre:

 Adi (basit) çelikler

 Ökçeli çelikler 

 Dipçikli çelikler

 Sırık çelikler  

Çelikler tipleri; 
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1) Odun çelikleri

2) Yarı odun çelikleri

3) Yeşil çelikler 

Dal (gövde) çelikleri; 
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Odun Çelikleri:

 Bu çelikler bir yaşlı dallardan ve ekim mart ayları arasında yani
bitkilerin kış dinlenme dönemi içerisinde hazırlanırlar.

 Odun çelikleri türlere göre değişmekle birlikte, genel olarak 15-30 cm
uzunluğunda hazırlanır.

 Çelik çapları türlere bağlı olarak 0,6 – 2,5 cm olabilir.

 Çelikler 3-5 gözlü (ez az iki göz) olarak hazırlanır.

Çeliklerin dip kesimleri gözlerin hemen altından, tepe kesimleri ise en
üst gözün 1,5- 2,5 cm kadar üzerinden yapılmalıdır.
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-Kışın yaprağını döken türlerde yaprak dökümünden ilkbaharda
gelişmenin başlamasına kadar olan dinlenme döneminde alınırlar.

-Kurtbağrı, Hanımeli, Salix, Populus, Cornus, Sambucus, Forsythia,
Wisteria, Spirea, Rosa, İncir, Ayva, Zeytin, Dut, Asma, Frenk Üzümü,
Nar odun çelikleriyle başarıyla çoğaltılabilirler.

-Taxus ve ve bazı ardıç türlerine ait sert çelikler kolaylıkla köklenirken,
Picea, Abies, Pinus ve uzun boylu ardıç türlerine ait sert çeliklerin
hormonlarla muamele edilmesi zorunludur.
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Odun çelikleri hazırlanış şekillerine göre;

1) Adi çelikler

2) Ökçeli çelikler

3) Dipcikli çelikler

4) Sırık çelikler olmak üzere 4’e ayrılır.

-Çeliğin dip kısmı düz, tepe kısmı üst gözün karşıt yanından eğimli
olarak kesilerek hazırlanan çelikler adi çelik adını alır. Adi çelikler
türlere bağlı olarak 10-90 cm uzunluğunda hazırlanırlar.

-Dipçikli çeliklerin alt uçlarında daha yaşlı dalın kısa bir parçası bulunur.

-Ökçeli çelikte ise; yaşlı dalın küçük bir kısmı bulunmaktadır.

-Sırık Çelikler; genellikle 2-4 yaşlı dallardan 1-2 m uzunlukta hazırlanan
çeliklerdir.
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Yarı Odun Çelikleri:

Yarı odun çelikleri kısmen sertleşmeye yönelmiş, dolayısıyla bir
ölçüde dayanıklılık kazanmış çeliklerdir.

 Bu çelikler büyüme mevsiminin sonuna doğru, genellikle Ağustos,
kısmen Eylül başlarında, sürgün ucu yumuşak olmayan sürgünlerden
alınır. Yaz sürgünlerinin kısmen odunlaştığı yaz ortası veya yaz sonunda
alınırlar.

Yarı odun çelikleri genellikle 7.5-15 cm uzunlukta hazırlanır.

 Geniş yapraklı her dem yeşil süs ağaç ve çalılarının üretilmesinde
kullanılan çeliklerdir.

-Orman gülleri, Pittosporum, Euonymus, kameyla, herdem yeşil
açelyalar, Ilex, Porsuk, Juniperus, laz kirazı, doğu mazısı ve turunçgiller
yarı odun çelikleriyle başarıyla çoğaltılabilirler.
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 Odunsu bitkilerin henüz pişkinleşmemiş ilkbahar sürgünlerinden
alınır.

 Çelik alma zamanı türlere göre değişir (Nisan ayından Haziran
ayının sonuna kadar).

 Yeşil çelikler daima yapraklı olarak, türlere göre değişmekle beraber,
5-12 cm boyunda, 2-5 göz içerecek şekilde hazırlanır

 Tepe tomurcuğu taşıyan sürgünlerden alınır.

 Çelik dikiminde köklendirme ortamına giren yapraklar koparılır,
dışarıda 2-5 adet yaprak bırakılır.

Yeşil Çelikler:
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-O yılın taze sürgünlerinden genellikle yaz başlangıcında yapraklı olarak
hazırlanırlar.

-Açelya, Vibirnum, Weigela, Buddleia’da yeşil çelikler ilkbaharda;
Berberis, Buxus, Cornus, Crateagus, Eleagnus, Hibiscus, Hydrangea,
Lonicera, Magnolia, Malus, Morus, Sambucus, Tamarix gibi türlerde
yaz başında yani Mayıs sonu Haziranda; Syringa’da hem yazın hem de
ilkbaharda, Hedera çelikleri her mevsim; Rosa çelikleri serada
üretilecekse her dönem hazırlanabilir.
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• Yaprakları geniş ayalı ve köklenebilme yeteneği olan bitkilerde

yapılır. Örneğin Sansevieria trifasciata (Paşa Kılıcı).

•Begonia rex, Sansevieria trifasciata, Kalanchoe (aşkın göz yaşları),

Afrika menekşesi, Peperomia, Sedum, Zambak, Kauçuk ve Kamelya da

yaprak çelikleriyle başarıyla çoğaltılmaktadır.

• Üretimde kullanılan yaprağın göz bulundurup bulundurmamasına

göre yaprak çelikleri ile üretim iki kısımda incelenir.

1-Gözlü yaprak çeşitleri

2- Gözsüz yaprak çelikleri

Yaprak çelikleri; 
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• Gözsüz yaprak çelikleri: Yaprak çeliği yaprak ayası ve yaprak sapıyla

beraber alınır ve sapın uç kısmı köklendirme ortamına dikilir.

• Örneğin Afrika Menekşesi.

• Gözsüz yaprak çelikleriyle bir diğer kullanım ise yaprağın yalnız

ayasının kullanılmasıdır. Örneğin Begonia Rex’e has olan bu

yöntemde yaprak ayasından yararlanılır.

Yaprak-Göz çelikleri; 

-Dieffanbachia, Camelia, Rhododendroon, Rubus, Philiodendron vb.
türler yaprak-göz çelikleriyle çoğaltılabilirler.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



• Gözlü yaprak çelikleri: Gözlü yaprak çeliği bir yaprak yaprak sapı ve
üzerinde tek bir göz bulunan kısa bir dal parçasından oluşur.

• Kamelya ve kauçuk, gözlü yaprak çeliği ile üretilen iç mekan süs
bitkilerine örnek verilebilir.

• Gözlü yaprak çelikleri üretimi;

 Uygun gözlü yaprak çeliğinin alınması,

 Çeliğin köklendirme hormonuna batırılması,

 Çeliğin köklendirme harcına yerleştirilmesi,

 Sıcaklığın ve nemin artması için köklendirme ortamının üstünün
kapatılması,

 Köklenmiş çeliğin saksıya dikimi,

 Yeni saksılanmış bitkilerin adaptasyon için soğuk yastığa
yerleştirilmeleri.
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• Bitki köklerinden kesilen kök parçalarıyla yapılan çoğaltmadır.

• Kök çelikleri köklerin besin maddelerince zengin oldukları kış sonu

veya ilkbahar başlangıcında hazırlanırlar.

• Örneğin kırmızı ahududular kök çelikleriyle çoğaltılır.

• Aesculus parvifolia, Ailanthus altissima, Albizia jülibrissin, Bignonia

campsis, Chaenomeles japonica, Forsythia intermedia, Rubus spp.,

Syringa vulgaris, Sophora japonica kök çelikleriyle çoğaltılabilirler.

Kök çelikleri; 
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• Çelik hazırlamada köklerin iyi gelişmiş kısımları kullanılmalıdır.

• Kök çelikleri çok ince veya çok kalın olmamalıdır.

• 7-15 cm uzunlukta hazırlanan kök çelikleri uygun bir köklendirme

ortamı içine yatay olarak yerleştirilerek köklendirilir.

• Gevrek ve küçük köklü bitkilerde ise kök çeliklerinin 3-5 cm

uzunluğunda olması yeterlidir.

• Kökleri etki olan bitkilerde 5-8 cm uzunluğunda alınan çelikler

köklendirme ortamına dikey gelecek şekilde yerleştirilir.

• Kök çelikleri köklendirme ortamına yatay olarak yerleştirilmelidir.

Üzeri 1-2 cm kalınlığında ortam ile kapatılmalıdır.
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-Sağlıklı, orta derecede kuvvetli ve çeşidi iyi bilinen ana bitkiler
kullanılmalıdır.

-Hastalıklı, yapraklarını erken dökmüş, zararlanmış bitkilerden çelik
alınmamalıdır.

-Çelik hazırlanacak dalların boğum araları ne çok uzun ne çok kısa
olmalıdır, obur dallar ile sürgünlerin aşırı odunlaşmış dip kısımları ve
yeterince odunlaşmamış uç kısımlarından çelik hazırlanmamalıdır.

Çelik alınırken dikkat edilecek hususlar; 
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*Bitki faktörleri

-Ana bitkinin beslenme durumu

Genellikle yüksek karbonhidrat düzeyi kuvvetli kök oluşumu ile
sonuçlanır. Bitkinin azot düzeyi de oluşacak kök sayısını
etkilemektedir.Azot düzeyinin düşük olması meydana gelecek kök
sayısını artırırken, aşırı noksanlıklar köklenmeyi olumsuz yönde etkiler.

-Ana bitkinin yaşı

Çelikle çoğaltımı kolay olan türlerde ana bitki yaşı sorun olmazken, zor
köklenen türlerde gençlik döneminde alınan çelikler daha kolay köklenir.
Bu farkın biyokimyasal nedenlerden kaynaklandığı belirtilmektedir.

Çeliklerde köklenmeyi etkileyen faktörler; 
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-Çeliklerin dal veya sürgün üzerindeki yeri

Sürgünlerde dipten uca doğru karbonhidrat düzeyinin azalıp, azot

kapsamının artması nedeniyle dip kısımlardan hazırlanan çeliklerde

köklenme oranı yüksek olmaktadır.

-Meyve ve odun dalları

Zor köklenen türlerde vejetatif sürgünler daha kolay köklenmektedir.

-Çelik tipi

Ayvada çelikler dipçikli ve ökçeli olarak hazırlandığında daha kolay

köklenir.

*Çelik Hazırlanacak Dal veya Sürgünün Özellikleri; 
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Kışın yaprağını döken bitki türlerinde odun çelikleri kış dinlenme
döneminde, yapraklı yeşil çelikler ise tam odunlaşmamış sürgünlerden
büyüme mevsiminde hazırlanırlar.

*Çeliklerde köklenmeyi etkileyen dışsal faktörler:

-Köklenme ortamı (kum, perlit, turba, toprak)

-Sıcaklık (Köklenme ortamının sıcaklığı 24°C olduğunda köklenme
kolaylaşır)

-Nem ve ışık

*Çelik alma zamanı; 
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Çeliklerde köklenmeyi uyarıcı özellikler ve uygulamalar,

-Çelik üzerinde tomurcuk ve yaprak varlığı: Tomurcuk ve yaprak varlığı 
köklenmeyi uyarır.

-Polarite: Dal çelikleri sürgün ucuna yakın yerde sürgün, dip kısma 
yakın yerde kök oluştururlar)

-Yaralama: Çeliklerde yara dokusu (kallus) nedeniyle kök oluşumu daha 
fazla olur.

-Büyümeyi düzenleyici maddeler: Oksinler, köklenmeyi uyarır.
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-Bir dalın ana bitkiden ayrılmadan köklendirilmesine daldırma denir.

-Daldırma ile çoğaltmada, yeni bitkinin üretileceği sürgünü ana bitkiden

ayırmadan çoğaltma ortamına almak esastır. Üzerinde yeni bitkiler

gelişen bu sürgün, daha sonra anaçtan ayrılır ve yeni bitkileri

bulunduran parçalara bölünür.

7- DALDIRMA İLE ÇOĞALTMA 

-Daldırma ortamının hafif, havalanması iyi, yeterince gübrelenmiş

ve nemli olması başarıyı getiren temel faktörlerdir.
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Daldırmanın Yararları

-Daldırılan sürgün veya dal, kök ve sürgün oluşturup kendine yeterli
hale gelinceye kadar ana bitkiden ayrılmamaktadır. Bu nedenle yeni
bitkiye ana bitkiden su ve besin maddelerinin akışı devam etmektedir.

-Daldırma yöntemleri basit olup, kolayca uygulanabilmektedir

-Daldırmanın doğal olarak oluştuğu türlerde bu yöntem basit ve
ekonomiktir.

-Anaç ve aşı sorunları söz konusu değildir.

Daldırmanın Sakıncaları

-Kullanılan yönteme bağlı olarak daldırılmış bitki belirli bir özen
istemektedir.

-Maliyeti yüksek bir yöntem olup modern fidanlıklarda kullanılan
mekanizasyon tekniklerine uymamaktadır.

-Çoğaltma katsayısı daha düşüktür. Anaç parseli kurulması ve bakım
giderleri fazladır.
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Daldırma Tipleri:

1) Basit (Adi) Daldırma

2) Uç Daldırma

3) Hendek Daldırma

4) Tepe Daldırması

5) Yılankavi Daldırma 

6) Hava Daldırması 
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Basit (Adi) Daldırma

 Bir dalın toprağa doğru bükülmesi, toprağa gelen yerinin toprak

veya başka bir köklendirme materyali ile örtülmesi ve ucunun

topraktan çıkarılmasıyla yapılır.

 Dal uçtan itibaren 15-30 cm mesafedeki kısmından, toprak yüzeyi

ile dik açı yapacak şekilde bükülür.

Bükülen dallar daha önce bitkinin çevresinde daldırılacak dal

sayısına göre 25-30 cm derinlikte açılmış çukurlara, uçları dışarı

kalacak şekilde yerleştirilir.
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 Daldırılan dalı toprak altında tutmak için odun veya tel kancalar

kullanılır.

Dikim öncesinde hendek içinde kalacak dalın alt kısmının

yaralanması köklenmeyi teşvik eder.

 Bir yaşına kadar olan sürgünler için uygundur.

 Uygulama zamanı ilkbahardır.

 Köklenme yaklaşık birkaç hafta veya bir ay sürer.

Yeni oluşan köklü bitkinin sökümü sonbahar veya ertesi ilkbaharda

yapılır.
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 Cornus

 Rhododendron

 Magnolia

 Viburnum

 Corylus

Syringa

kök boğazından bolca sürgün veren ve

toprağa doğru kolayca bükülebilen türlerde

bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir
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 Rubus (Ahududu ve Böğürtlen) türlerinde uygulanan bir daldırma

şeklidir.

Ahududu ve Böğürtlenlerde bitkilerin gövdeleri iki yıllıktır. Sürgünler

1. yıl vegetatif olarak gelişir, 2. yıl ise meyve verirler.

 Meyve veren sürgünler daha sonra dipten budanırlar.

Boyları 45-75 cm uzunluğa ulaşan genç sürgünlerin uçları 8-10

cm’den kesilirse, çok fazla yan sürgün meydana gelir.

Uç Daldırması
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6. Beklenir ve ayrılır

1. Dal toprağa eğilir

5. Dal toprağa sabitlenir

4. Nemli toprağa gömülür

3. Yaraya köklendirme hormonu

2. Dalın alt yüzünde yaralama
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 Bu uygulama ile hem ertesi yıl meyve verimi hem de daldırma

amacıyla kullanılacak sürgün sayısı artırılmış olur.

Ağustos sonu Eylül başında sürgünler tipik bir görünüş alır. Tepe

kısmında boğum araları uzayarak yapraklar küçülmekte ve kolayca

kırılmaktadır. Bu dönem daldırma için en uygun zamandır.

 Daldırma erken yapılırsa sürgünler tepe tomurcuğu oluşturmayıp

büyümeye devam ederken, geç yapıldığında ise kök oluşumu

gecikmektedir.
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 Sürgün uçları 2.5 cm derinliğinde açılan çukurlara elle daldırılır.

Üzeri toprakla örtülen sürgün uçlarında kısa sürede köklenme

meydana gelir ve oluşan yeni bitkiler aynı mevsim sonunda söküme

hazır hale gelirler. Bununla birlikte söküm ilkbahar veya sonbaharda

yapılabilir.

 Uç daldırmanın basit daldırmadan farkı, basit daldırmada sürgün

ucu toprağın dışında kalmakta ve kökler dal boyunca meydana

gelmektedir. Sürgün ise açıkta bırakılan uçtan oluşmaktadır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



 Bütün bir bitki veya dalın 5 cm derinlikte açılan bir hendeğe yatay

olarak yerleştirilerek, üzerinin toprak ile örtülmesi esasına dayanır.

Kökler hem yaralanan gövde kısımlarından hem de her yeni sürgünün

alt kısmından meydana gelir.

Bir bitki veya dal ilkbaharda büyüme başlamadan 5 cm derinlikte

açılan hendeğe yatırılır.

Bir yaşındaki farklı tipten fidanlar ise belirli aralıklarla toprak

yüzeyiyle 30-45o’lik açı yapacak şekilde eğik olarak dikilir.

Hendek Daldırması
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Dalın toprağa yatırılmasında U şeklinde çatal kanca ve/veya dallardan

yararlanılır.

 Daha sonra dalların üst kısmı 2.5-5 cm kalınlıkta toprak veya başka

bir köklenme materyali ile örtülür.

 Toprak yüzeyine çıkan sürgünler 8-10 cm boya ulaşınca, bu

uzunluğun yarısına kadar olan kısım toprakla doldurulur. Temmuz

ayının sonuna kadar, sürgünlerin 15-20 cm’lik dip kısımları toprakla

doldurulur.
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 Sürgünlerin dipleri toprakla doldurulan kısımlarından kök oluşur.

 Büyüme mevsiminin sonunda bitkiler kış dinlenmesine girdikten

sonra (veya ertesi ilkbaharda), sürgünlerin boğazlarındaki toprak dolgu

kaldırılır ve köklenmiş sürgünler dipten kesilerek ana bitkiden ayrılır.

 Bu daldırma şekli; asma, böğürtlen, kızılcık bitkilerinde

uygulanmaktadır.
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 Sürgünleri kolayca bükülemediği için basit daldırma ile

çoğaltılamayan ancak kök boğazından her yıl bol miktarda sürgün veren

Leylak, Ortanca, Frenk Üzümü, Japon Ayvası, Filbahri, Fındık, Aesculus

parvifolia, Tilia tomentosa, Kızılcık, Manolya melezleri gibi bitkilerde

uygulanan bir çoğaltma yöntemidir.

Tepe Daldırması

1) Çapı 8-10 mm olan fidanlar daldırma işleminden bir yıl önce 30-

38 cm aralıklarla dikilir. Sıra arası ise genellikle 1-2.5 m’dir.

2) Anaç bitkinin tepesi toprak yüzeyinden 45-60 cm yukarıdan

kesilir ve büyümeye bırakılır.

3) Takip eden ilkbaharda, ikinci büyüme dönemi başlamadan önce

anaç bitkinin gövdesi toprak seviyesinden 2.5 cm yükseklikten

kesilerek uzaklaştırılır.
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4) Yeni oluşan sürgünler 8-12 cm boylanınca, her sürgünün boğazı

uzunluğunun yarısı kadar toprakla doldurulur.

5) Sürgünlerin boyu 20-25 cm’ye ulaşınca ikinci, 40-45 cm’ye

ulaşınca 3. kez boğaz doldurma işlemi yapılır. Her doldurma

sırasında sürgün boyunun yarısı kadar toprakla doldurma yapılır.

6) Köklenen sürgünler sonbaharda veya ertesi ilkbaharda kümbetler

açılarak ana bitkiden kesilmek suretiyle ayrılır.

7) Tepe daldırmasında ana bitki 15-20 yıl kullanılabilmektedir.
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1) Bitkinin topraktan yüksekte bulunan dallarının kabukta bilezik alınıp

veya bıçakla yaralandıktan sonra nemli bir köklendirme materyali içinde

köklendirilmesidir.

2) Hava daldırması ilkbaharda bir yaşlı dallar veya yaz sonlarında

kısmen odunlaşmış sürgünlerde yapılır.

3) Genellikle 0.5-2.0 cm kalınlıkta olan dallar için uygundur.

4) Dalın ucunun 15-20 cm aşağısından bitkinin türüne göre 1.0-2.5 cm

genişlikte bilezik şeklinde çıkarılması veya yaralanması şeklinde yapılır.

Hava Daldırması
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5) Yaralanan kısım etrafına hafif nemlendirilmiş turba, yosun vb.

köklendirme ortamı sarılır.

6) Köklenme materyalinin etrafı genellikle polietilen filmle sarılır. Son

yıllarda polietilen film üzerine, köklenme ortamının aşırı nemlenmesini

önlemek amacıyla alüminyum folyo sarılmaktadır.

7) Köklenme türlere göre 2-3 ay veya daha kısa bir sürede tamamlanır.

8) Genel olarak hava daldırmasında genç bitkinin ana bitkiden dinlenme

döneminde ayrılması daha uygundur.

9) Kauçuk, Leylak, Kroton, Ilex, Leylak, Açelya, Manolya’da başarıyla

uygulanmaktadır.
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1) Sarmaşık, Asma, Rhododendron, Wisteria, Clematis gibi uzun ve

esnek sürgünleri olan bitkilerde uygulanır.

2) Ana bitkiden ayrılmadan toprak yüzeyine yatırılan sürgünlerin altı

boğumların bulunduğu yerlerden hafifçe yaralanır ve sadece bu kısımları

toprakla örtülür. Bu sayede bir daldan çok sayıda bitki elde edilebileceği

gibi, bunların yer örtücü olarak kullanılması da mümkün hale gelir.

3) Philodendron türlerinde kolaylıkla uygulanmaktadır.

Yılankavi Daldırma
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-Geofitler; toprak altı gövde tiplerine göre 4 gruba ayrılmıştır. 

Toprak altı gövde tipleri; 

-soğan (bulb), 

-korm (corm),

-yumru (tuber),

-rizom (rhizome). 

Özelleşmiş Gövde Tipleri ile Çoğaltma
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-Çoğaltma yöntemi seçilirken, tür veya çeşidin hangi üretim yöntemine

cevap verdiği bilinmelidir. Kullanılabilecek çoğaltma yöntemlerinden

hangisinin uygun olduğu amaca göre saptanmalıdır.

Kullanılan yöntemler:

1- Tohum ile

2- Ana Soğanın Yanında Oluşan Yavru Soğanlar İle

3- Soğanda Çapraz Kesim Yöntemi İle (Cross Cutting)

4- Oyma Yöntemi İle (Scooping)

5- Soğanı Dilimlere Ayırma (Chipping) Yöntemi İle

6- Soğanı İkişerli Pullarına Ayırma Yöntemi İle (Twin-scaling)

7- Soğanı Pullara Ayırma Yöntemi İle (Scaling)

8- Rizom ve Yumruların Göz İçeren Parçalara Bölünmesi Yöntemi İle

9- Gövde Çelikleri ile

10- Havai Gövde Soğancıkları ile

11- Toprak Altındaki Soğan Gövdesi Üzerinde Oluşan Soğancıklar İle

12- Doku Kültürü ile (Micropropagation)
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Ana Soğanın Yanında Oluşan Yavru Soğanlar İle Üretim:

-Ana bitkinin aynısını sağlamak (yeknesak).

-Hızlı üretim.

-Yavru soğan oluşturma bitki cins ve türlerinde farklılık gösterir.

Örneğin glayölde yılda ortalama 30-40 yavru soğancık iken, lalede

yılda 2- 5, nergiste 1-6 adet yavru soğandır.
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Soğanda Çapraz Kesim Yöntemi İle Üretim (Cross Cutting):

-Genelde iri soğanlar tercih edilir.

-Soğanın dip kısmı keskin bir bıçak ile 3-4 kez kesilir. Soğanın dip

tablasını ve büyüme konisini geçecek şekilde.

-Amaç: soğanın iç kısmındaki büyüme konisini parçalamak (apikal

dominansi kırılır) ve parçaların kesik kısımlarında yavru soğancıklar

oluşturmaktır.
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Oyma Yöntemi İle Üretim (Scooping):

-Soğanın tabanındaki kök kısmı kaşık biçiminde özel bir bıçak ile

tamamen oyularak çıkarılmakta.

-Amaç: soğanın iç kısmındaki büyüme konisini parçalamak (apikal

dominansi kırılır) ve ana soğanın oyulan bölgesinde yavru soğancıklar

oluşturmaktır.
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-Soğanlar söküldükten sonra;

-yaklaşık 1 hafta (cross cutting)

-yaklaşık 2 hafta (scooping) kurutulur.

-Kesme veya oyma işlemi

-Fungusit

-Kesilmiş veya oyulmuş soğanlar, altı telli kasalar içinde sıcaklık ve

nem kontrolü yapılabilen depo veya büyütme dolaplarına koyulurlar.

Kasalar önce 21°C büyütme dolaplarına veya depolara yerleştirilirler.

Burada düşük nem oranı kallus (Yara dokusu) teşekkülünü artırır.

Buradaki sıcaklık ve nem yavaş yavaş yükseltilir ve sıcaklık 30°C,

nem oranı da % 85 yükseltilir. 30°C de 3 ay kalır. -30°C 3 ay kalan

soğanların kesilmiş yerlerinde ve soğanın çevresinde yavru

soğancıklar oluşur.
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-Yavrular gelişmelerini tamamladıktan sonra, sıcaklık yavaş yavaş

azaltılır. Birkaç gün soğanlar çevreye alıştırılır. Ana soğanlar, oluşumunu

ve büyümesini tamamlamış olan yavrular ile birlikte dikim zamanı

gelince büyütme yerlerine dikilirler. -Yavru soğanlar uygun yetiştirme

koşullarında türe özgü süre zarfında büyütülürler. (sümbülde 3-4 yıl,

kesme ile 25, oyma ile 50 yavru soğancık).
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Soğanı Dilimlere Ayırma (Chipping) Yöntemi İle Üretim:

-Büyük miktarlarda soğan elde edtmek amacıyla yapılan vegetatif

yöntemlerden biri.

-Nergis üretiminde çok kullanılan bu yöntem Galanthus ve bazı

Leucojum türlerinde başarıyla uygulanmaktadır.

-Çiçeklenme büyüklüğünde olan soğanların dış kabukları ve kök

kalıntıları temizlenir (taze doku ve bazal tabakaya zarar vermeden).

-Diklemesine, 2 eşit parçaya bölünür. Daha sonra çok küçük parça

kalmamasına dikkat edilecek şekilde ihtiyaç duyulan sayıda dilimlere

bölünür. Her parçada kökün bir kısmını bulundurması gerekmektedir.

-Kesilen bu dilimler, su kaybetmemeleri için 3-4 saatten fazla açıkta

bırakılmamalı (nemli ince kağıt).

-Fungusit uygulaması-yüzey sterilizasyonu için. (fileler içerisinde 30

dakika bekletilirler. Daha sonra ilacın süzülmesi için 10 dakika dışarı

alınır, Fungusit solüsyonunun her gün taze olarak.)
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-Fungusit banyosundan çıkarılan soğan parçaları, içinde nemli

vermikulit, perlit, torf, talaş, kağıt kırpıntısı gibi ortamlar olan kasalar

yada ince naylon torbalara konulurlar.

-Bu kasalar veya naylon torbalar karanlık bir depoda veya inkübatörde

20°C'de 12 hafta kadar tutulurlar. Türlere göre depolama sıcaklıkları

18-23°C arasında değişebilir. Bu dönem esnasında soğan parçalarının

düzenli olarak kontrol edilmeleri gereklidir. Inkübasyon süresi gerekli

olduğu zaman 16 haftaya kadar uzatılabilir. Ancak bu durumda dikim

tarihi de gecikmiş olur. Inkübasyon süresi boyunca soğan parçalarının

üzerinde küçük soğancıklar oluşur.

-Soğancıklı dilimler, açık arazi yada seraya dikilerek 2 yıl kadar

büyütülürler (Öncesinde yine fungusit uygulanmalı).

-Çoğu 3.yıl çiçek açma iriliğine gelir. Soğan dilimleri toprağa 7,5-10

cm derinlikte dikilmeli.
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Soğanı İkişerli Pullarına Ayırma Yöntemi İle Üretim (Twin-

scaling):

-Chipping yönteminde yapılan dilimleme işlemi aynı.

-İkişerli pullarına ayırma yönteminde elde edilen bu dilimlerin her biri

tekrar keskin bir bıçak yardımı ile altta iki pulu birbirine bağlayan bir

temel kısım olacak şekilde ikişer soğan pulundan oluşan parçalara

ayrılırlar. Soğan büyüklüğüne bağlı olarak her dilim 3 veya 4 adet

ikişer pullu bölüme ayrılabilir. Bu ayırma işleminden sonra

inkübasyon ve diğer işlemler dilimlere ayırma yönteminde olduğu

gibidir.

-Dilimlere ayırma yöntemi ile elde edilen soğanlar, ikişerli pullarına

ayırma yöntemi ile elde edilen soğanlardan daha kısa sürede

çiçeklenme büyüklüğüne gelirler. Çünkü dilimlere ayırma yönteminde

kesilen soğan parçaları ve inkübasyon sonunda üzerinde oluşan

soğancıklar daha büyüktür.
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-Bu yöntemle soğan parçalarından elde edilen soğanların çiçeklenme

büyüklüğüne gelmeleri türlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 3-4

yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu yönteme iyi cevap veren cinsler

Allium, Chionodoxa, Fritillaria, Galanthus, Haemanthus, Hippeastrum,

Hyacinthus, HymenocaHis, İris, Leucojium, Muscari, Nerine,

Ornithogalum, Pancratium, Scilla, Sternbergia, Veltheimia'dır. Bu

yöntemde amaç kısa sürede çiçeklenme büyüklüğüne gelen soğan

eldeetmek değil, ana soğandan fazla sayıda soğan elde etmektir.
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Soğanı Pullara Ayırma Yöntemi İle Üretim (Scaling):

-Soğan pullarının ayrılması ile gerçekleştirilen bir üretim yöntemi.

-Her soğan pulu, bir miktar kök içerecek şekilde soğandan ayrılır.

-Soğanın en dışında bulunan pullar yaralı ve ince olacağından bu

pullar ayıklandıktan sonra alt taraflardaki kalın ve sağlıklı pullar

kullanılır.

-Ayrılan pul hastalıklara karşı ilaçlanır.

-İnkubasyon

-Soğanlı bitkilerde pullara ayırma, üretim materyalinin az olduğu

durumlar da kullanılan etkili bir üretim yöntemidir. Ancak bu

yöntemde bitkinin çiçeklenmesi için uzun zamana ihtiyaç vardır.

-Lilium, sümbül
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Rizom ve Yumruların Göz İçeren Parçalara Bölünmesi Yöntemi

İle Üretim:

-Yumru köklü begonyalar ve yıldız çiçekleri, her bir parçası bir göz

içerecek şekilde, yumru köklerin bölünmesiyle çoğaltılabilirler.

-Rizomların çoğaltılması rizomların bölünmesi yoluyla yapılır. Bu

parçaların her birinin yeni bir sürgün verme yeteneğinde olabilmesi

için üzerlerinde vejetatif göz veya bir büyüme konisi bulunmalıdır.

-Rizomların bölme işlemi, büyüme mevsiminin başında veya sonunda

yapılmalıdır. Erken sonbaharda yapılan bölme işleminde rizom parçası

kök meydana getirmek için yeterli zamana sahip olur. Kış gelmeden

dikildiği yerde tutunması kolaylaşır. Yumruların, her biri bir göz içeren

parçalara bölünmeleri yoluyla çoğaltılmaları mümkündür.
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-Bölme işlemi dikimden kısa bir süre önce keskin bir bıçakla

yapılmalıdır. Kesilen yüzeylerin kabuk bağlaması için 20°C'de %90

nemli bir ortamda dikimden önce 2-3 gün tutulmaları yararlı olur. Bu

süre içinde kesit yüzeylerindeki yaralar kapanır, kurumaya ve

çürümeye karşı etkin koruma sağlanır. Kesimden önce ve sonra

yumruların ilaçlanması hastalıkları önleme açısından yararlıdır.
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Gövde Çelikleri ile Üretim:

-Lilium'lar gövde çelikleri ile de çoğaltılabilirler. Çelikleme işleminin

çiçeklenmeden kısa bir süre sonra yapılması gerekmektedir. Tek bir

yaprak ve gövdeden kesilen küçük bir parçadan oluşan yaprak-göz

çelikleri birçok lilium türünün çoğaltılmasında kullanılabilir.

Yaprakların koltuklarında oluşan küçük soğancıklar henüz çelik

üzerindeyken kök ve sürgün oluştururlar ve bunların daha önceden

hazırlanmış üretim tavalarına dikilmeleri ve büyütülmeleri ile yeni

soğanlar elde edilir.
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Havai Gövde Soğancıkları ile Üretim:

-Lilium bulbiferum, L. sargentiae, L. sulphureum ve L. tigrinum gibi

bazı lilium türlerinin gövdeleri üzerindeki yaprak koltuklarında

soğancıklar oluşur. Mevsim başında oluşan soğancıklar çiçek açtıktan

birkaç hafta sonra kendiliğinden toprağa düşerler. Bunların üretim

materyali olarak kullanılması amacıyla dökülmeden toplanmaları ve

belirli aralıklarla büyütme tavalarına dikilmeleri gerekir. Yaprak

koltuklarında oluşan soğancıkların toplandıktan sonra 5 cm mesafe ile

2.5 cm derinliğe dikilmeleri ve dikimden sonra sulanmaları gerekir.

Soğanların gelişme durumuna bağlı olarak bir veya iki yıl aynı yerden

sökülmemeleri gerekir. Bu metod, özellikle ana stoklar içinden seçilen

iyi klonların çabuk ve erken üretimi için önerilir.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Toprak Altındaki Soğan Gövdesi Üzerinde Oluşan Soğancıklar İle

Üretim:

-Toprak altı gövdeleri üzerinde soğancık oluşumu, Lilium longiflorum,

L. duchartrei, L. nepalense ve diğer bazı lilium türlerinin ticari

çoğaltma yollarından biridir. Gövde üzerindeki soğancıklar Nisan

ayından itibaren oluşur ve irileşmeye başlarlar. Bu aylarda ana soğanın

üzeri yaprak çürüğü ve kaba kum karışımı gibi harçla örtülür. Ekim ayı

ortalarına doğru soğancıklar gövde üzerinden koparılarak tavalara 10

cm derinliğe 2,5-3 cm mesafe ile dikilirler. Bir yıl boyunca burada

büyüyen soğanlar ertesi yıl 15 cm derinliğe 10-15 cm aralıklarla

dikilirler. İkinci yılın sonunda sökülerek ticari soğan olarak satılırlar
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Doku Kültürü ile Çoğaltma

Aseptik şartlarda yapay bir besin ortamında hücre, doku veya organ

gibi bitki kısımlarından (eksplant) kontrollü çevre koşullarında yeni

doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesidir.
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Kültüre alınan bitki doku-organ kısmına göre meristem kültürü,

embriyo kültürü, anter kültürü, protoplast kültürü gibi yöntemlere

ayrılan doku kültürü, bitki ıslahında yeni çeşit geliştirmek, mevcut

çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak, hastalıksız (virüsten-

bakteriden-fungustan ari) anaç bitki elde etmek, bitkileri kısa sürede

hızlı çoğaltmak (mikroçoğaltım), çoğaltılması sorunlu olan veya

kaybolmakta olan türleri çoğaltmak, bitkileri uzun süreli muhafaza

etmek, ulusal veya uluslararası alanda bitkiciklerin kolay naklini

sağlamak ve doğal ürünler (ginseng) üretmek gibi çeşitli amaçlar için

kullanılmaktadır
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-Batı Avrupa’da, Phalaenopsis’te ve Gerbera jamesonii’de üretim

materyalinin %100’ü, Spathiphyllum’da %70’i, Anthurium’da %75’i

mikro-çoğaltılmış fidelerdir.

-Pelargonium’un birçok türü ve çeşidi tohumdan çoğaltılabilir. Ancak

sürgün ucu çelikleriyle klonal çoğaltım, istenilen özelliklerin devamı,

kompakt yapının korunması, hızlı gelişim ve erken çiçeklenme için

tercih edilmektedir. Pelargonium'da doku kültürü ile mikroçoğaltım

ekonomik değildir. Ancak pelargonium’da sorun oluşturan bakteriyel

yanıklık ve bakteriyel sap çürüklüğü ile çok sayıdaki virüslerden

arındırma yalnız meristem kültürü ile başarılabilir. Meristem

kültüründen elde edilen anaç bitkiler ticari olarak çelik alımında

kullanılmaktadır.

-Karanfil ve krizantem de doku kültürü, virüsten ari stok materyal

oluşturmada tek yoldur.
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-Hollanda’da yılda yaklaşık olarak 1 milyar adet lilium bitkisi bu amaç

doğrultusunda laboratuvarlarda çoğaltılmaktadır. Lilium soğanlarının

%95’i in vitro orijinlidir. Mikroçoğaltımın uygulandığı diğer soğanlı

bitkiler ise kala ve nerindir.

-Doku kültürünün en yaygın kullanıldığı Afrika menekşesinde yaprak,

yaprak sapı, çiçek kısımları explant kaynağı olarak kullanılır.

-Orman ağaçları içerisinde ise; Thuja, Sekoya, Ladin, Okaliptus, Huş ve

Kavak türleri Doku Kültürü yardımıyla kolayca üretilmektedirler.

Titrek kavaklarda doku kültürü ile üretim 18-24 gün arasında

tamamlanmaktadır. Bu yolla elde edilen fidanlar da, bir vejetasyon

periyodu sonunda; tohumdan veya çelikten elde edilen fidana göre daha

iyi kök teşekkülatı tespit edilmiş ve en azından da iki misli boy

üstünlüğü saptanmıştır.
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Birçok ağaç türü için (Populus sp., Salix sp., Eucalyptus sp., Pinus

radiata, Pinus teada, Pseudotsuga menziessii) bir mikro-üretim

teknolojisi olan organogenez geliştirilmiştir. Daha sonra uygulanan

diğer bir mikro çoğaltım teknolojisi olan embriyogenez Liquidambar

styraciflua, Picea abies, sonraları Populus sp., Larix sp., Pinus sp. ve

Pseudotsuga menziessii türlerinde başarı ile uygulanmıştır. Türkiye’de

birçok ağaç türü (kavak, ıhlamur, yabani kiraz, sığla, karaçam, kızılçam,

ardıç vd.) için protokoller geliştirilmiştir.

Bazı yapraklı türlerde (örneğin Quercus sp., Eucalyptus sp.) ve birçok

iğne yapraklı türde çeliklerin köklendirilmesi çok güç veya bugünkü

koşullarda olanaksızdır. Bu türler için hücre, doku ve organ kültürü

teknikleri önerilmektedir. Yeni Zelanda’da Pinus radiata türünün ıslahı

çalışmalarında doku kültürü önemli bir işlev yapmaktadır. Doku kültürü

ile üretim tekniği belirlendikten sonra, fidan maliyeti çelikle üretimden

ucuz, ancak ıslah edilmiş ortamda üretilen tohumların maliyetinden

yüksek olmaktadır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



ZBB106 KODLU 

TASARIM BİTKİLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ

DERSİ NOTLARI

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü

06110-Ankara
skazaz@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Soner KAZAZ



8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,  

ÖZELLİKLERİ VE YETİŞTİRME 

TEKNİKLERİ-1 

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Berberis (Hanım Tuzluğu) 

 Familya : Berberidaceae

 Önemli türleri : Berberis thunbergii

Berberis julianae
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Berberis thunbergii

 Doğal olarak Japonya’da yayılış gösterir.

 2 m ye kadar boylanabilen, 1,2 m ye kadar genişleyebilen yazın

yeşil, sık dallı, çalı formunda bir türdür.

 Dalları kızıl kahverengi, köşeli ve dikenlidir.
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 Yaprakları yumurta şeklinde, 1-2,5 cm uzunluğundadır.
Kenarları düz, üst yüzü yeşil, alt yüzü mavimsi renklidir.

 Sonbaharda yapraklar kızıl veya portakal rengini alır.

 Çiçekler sarı renkli, 2-5 tanesi bir aradadır.

 Meyveleri 1 cm uzunluğunda kırmızı renkli elips biçimindedir.

 En çok kullanılan kültür formu Berberis thunbergii
“Atropurpurea” dır.
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Berberis julianae

 Herdem yeşil, 2 m kadar boylanabilen, dikenleri kuvvetli bir

çalıdır.

 Çiçekleri buketler halinde ve sarı renklidir.

 Yetişme istekleri bakımından fazla özel isteği yoktur. 

 Yarı gölge ve güneşli alanlarda, asit ve alkali topraklarda, drenajı 

iyi olmak kaydıyla kuru ve nemli topraklarda yetişebilir.
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Hanım tuzluğu;

 Üretimi tohum,çelik ve bölme yöntemi ile yapılır.

 Tohum ile çoğaltma daha çok herdem yeşil türlerde uygulanır.

Tohumlar 4ºC de 2-6 hafta katlamaya tabi tutularak Sonbahar

ve İlkbaharda ekilebilir.

 İlk yıl fideler 7,5-15 cm uzunluğuna erişir. İkinci yılın sonunda

bitkiler 30-45 cm boya gelirler.

 Çelikle üretimde Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ dan Eylül-

Ekim ayında alınan çelikler, soğuk yastıklarda

köklendirilebilirler.

 O yıl ki sürgünlerden 4-5 göz ihtiva edecek şekilde hazırlanan

çelikler % 0,8’lik toz IBA ile muamele edilerek, 2 kısım torf + 1

kısım kum içeren köklendirme ortamına dikilirler.
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 Çürümeyi önlemek için IBA’ya %5 toz Captan ilave edilir. Ayrıca

çelik yapılırken gövde ve dallardaki dikenlerin alttan 3-4 cm’lik

kısımda olanları temizlenmelidir.

 İki yılda bitkiler satışa gelir.

 Herdem yeşil türler bu yöntemle de üretilebilirler. Ancak
köklenme esnasında güneşli günlerde gölgeleme yapılmalıdır.

 Diğer çelik alma zamanı Temmuz ayıdır. Temmuz ayında iki göz
ihtiva edecek şekilde hazırlanan yeşil çelikler % 0,8’lik toz IBA
ile muamele edilerek soğuk yastık, plastik tünel veya sisleme
altına 2 kısım torf + 1 kısım kum karışımına dikilirler.

 Yaklaşık bir ay sonra %75-90 köklenme olur.

 Diğer bir yöntem ise bölmedir. Özellikle bodur formların
(Berberis buxifolia ‘Nana’ ) üretiminde uygulanan bu yöntemde
anaç bitkiler Sonbaharda sökülerek bölünürler.
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Buddleia (Kelebek Çalısı)

 Familya : Loganiaceae

 Önemli türleri : Buddleia davidii

 Asya, Afrika ve Amerika’da

yayılış gösteren yaprağını

döken ve daimi yeşil, 100

kadar türü olan çalı

formunda bitkilerdir.
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Buddleia davidii

 Çin kökenli, hızlı büyüyen ve yayılıcı bir çalıdır.

 Çiçekleri kelebeklere çok çekici geldiğinden, kelebek çalısı

olarak adlandırılmıştır.

 Kelebek çalısı 3-4 m boylanabilir ve 2 m kadar da yayılabilir.

 Sürgünleri dört köşeli ve üzeri tüylüdür.

 Sürgünler bir vejetasyon döneminde 1-2 m boy yapabilir.

 Kışın dökülen yaprakları sürgünlerde karşılıklı olarak 

dizilmiştir.

 Yapraklar dar yumurtamsı ve mızrak biçiminde , 15-25 cm

boyundadır. Yaprak kenarları sık dişli, yaprak ucu sivridir.

 Yaprağın üst yüzü koyu yeşil ve önceleri tüylü olmakla beraber 

kısa bir süre içinde bu tüyler dökülür.
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 Yaprağın alt yüzü ise keçe gibi ince, gri-beyaz tüylüdür.

 Temmuz-Eylül döneminde açan değişik renk ve kokudaki

çiçekleri, 15-25 cm uzunluğunda , bazen de 75 cm kadar

ulaşabilen, dik durumlu, bileşik salkım tipinde kurul

oluştururlar.

 Çiçeklerin doğal rengi, lavanta çiçeği veya mor renktedir. Ancak,

beyaz, leylak rengi veya mavi renkli çok sayıda kültür varyeteleri

vardır.

 Meyvesi kapsül biçimli, sivri uçlu, ovaldir, 6-8 mm boyundadır.

Genellikle meyvesi kış boyunca dallarda asılı kalır.
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Kelebek çalısı;

 Haziran ayında hazırlanan 10 cm uzunluğundaki çelikler

köklenme hormonu kullanmadan, alçak tünellerde kolayca

köklenirler.

 Çelikler köklendikten sonra şaşırtılırlar ve hızla büyümeye

başlayan bitkiler sonbaharda yaklaşık 1,5 metre boya

ulaşabilirler. Hızlı büyüdükleri için sık dikim yapılmamalıdır.

 Ya da Kasım ayında 20-25 cm uzunlukta hazırlanan odun

çelikleri direkt olarak açık araziye ¾’ü toprağa girecek şekilde

dikilirler. Bir yıl sonra 1 m boylu fidanlar elde edilir.

 Tohumla da üretilebilirler. İlkbaharda serada çimlendirilen

tohumlardan Sonbaharda çiçekli bitkiler elde edilir.

 Ancak tohumdan elde edilen bitkide açılma görülür.
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Buxus (Şimşir);

 Familya : Buxaceae

 Önemli türleri : Buxus sempervirens

 Dünya da daima yeşil ağaççık ve çalı formunda 70 kadar türü
vardır. Akdeniz Bölgesi, Batı Asya ve Orta Amerika’da doğal
olarak yayılış gösterir.

 Sürgünleri dört köşelidir. Yaprakları karşılıklı dizilişte olup
derimsi, tam kenarlı ve tüysüzdür.

 Gölgeye dayanıklı, yavaş büyüyen, nemli ve besin maddelerince
zengin toprakları tercih eden bir bitkidir. Odunu sert ve özellikle
el sanatları için çok kıymetlidir.
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Buxus sempervirens (Anodolu Şimşiri, Cımşır, Şümşür, Adi Şimşir)

 Doğal olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve türkiye’de yayılış gösterir.

 Dünyanın pek çok yerinde çit ve süs bitkisi olarak yetiştirilen
Anadolu şimşiri, kendi haline bırakıldığında 10-12 metreye
kadar boylanabilir.

 Genelde sık dallı, 3 metreye kadar boylanabilen, 2 metreye kadar
genişleyebilen herdem yeşil bitkilerdir.

 Herdemyeşil yaprakları eliptik-yumurta şeklindedir.Yaprakların

boyu 1,5-3,5 cm, eni ise 0,5-1,5 cm arasındadır. Yaprakları

derimsidir.

 Tam kenarlı yapraklarının üst yüzü parlak, koyu yeşil, alt yüzü

açık yeşil veya sarı yeşil renktedir.

 Yaprak sapı kısadır ve yapraklar karşılıklı dizilmiştir.
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 Erkek ve dişi çiçekleri aynı bitkide farklı yerlerde bulunur

(Monoik-tek evcikli).

 Çiçekler Ocak-Mayıs döneminde açar.

 Erkek çiçekler sarımsı yeşil, dişi çiçekler beyazımsı renktedir ve

yaprak koltuğunda kurullar halinde bulunur.

 Çiçek kümesi ucunda yer alan dişi çiçekler, döllenerek üç tane

boynuzsu çıkıntısı bulunan kapsül tipi meyvelere dönüşür.

Meyveler olgunlaştığında siyahımsı-kahverengidir.

 Her meyvenin içinde bir veya iki tane üç köşeli, parlak ve siyah

tohum bulunur.

 Gövde kabuğu pürüzlü, sarımsı kahverenginde, sürgünler önce

tüylü sonra tüysüz, dört köşe ve zeytin yeşili rengindedir.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



 Besince zengin, nemli, serin, gevşek, humuslu ve kireçli

topraklarda iyi gelişir.

 Soğuklardan zarar görür. Dona karşı çok hassastır. Ilıman

iklimli, nemli yerlerde gölge de yetiştirilebilir.

 Büyümesi son derece yavaştır.

 Açık sarı renkli, ağır, sert ve sağlam bir odunu vardır.

Ağırlığından dolayı suda batar.

 Şimşir odunu tornacılıkta, mekik, kaşık, tarak yapımında

kullanılır.
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 Budamaya ve makasla kesime çok elverişli olduğundan, çit ve

değişik kesimlerle bahçelerde heykel yapımında kullanılır.

 Ülkemizde en çok kullanılan formu, Buxus sempervirens

“suffuticosa” dır. Bodur bir bitki olan bu form 60-70 cm kadar

boylanır.

 Genel olarak dik duruşlu, sık görünüşlü dalları sert, yaprakları

1 cm kadar uzunlukta elips biçiminde ve kenarları tamdır.
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Şimşir;

 Üretimi çelik ve bölme ile olur.

 Tohumla üretim de mümkündür ama tavsiye edilmez. Çünkü
tohumdan yetiştirilen bitkiler çok geç büyür.

 Çelikle üretimde, Ekim-Kasım aylarında 7,5-15 cm uzunluğunda
hazırlanan yarı odunsu çelikler açıkta veya soğuk yastıklarda
kolayca köklenir.

 Çelikler 2 kısım torf + 1 kısım kum karışımına dikilirler.

 Büyümeyi düzenleyici madde ile muameleye gerek yoktur.

 Köklenen çelikler, ilkbaharda geliştirme yastıklarına şaşırtılırlar.

 Bölme ile üretim daha çok bodur formlu Buxus’lar da uygulanır.
Gelişmiş olan anaç bitkiler ilkbaharda sökülerek 20-30 cm
aralıkla ayrı ayrı dikilirler.

 Genç bitkiler daima topraklı olarak sökülüp şaşırtılmalıdır.
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Cercıs (Erguvan)

 Familya : Leguminosae

 Önemli türler : Cercis siliquastrum

 İspanya, Güney Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Suriye, İran,
Afganistan ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yayılış gösteren
bitkinin 7 türü vardır.

 Yazın yeşil ağaç, ağaççık veya çalı olarak bulunurlar.

 Yaprakları tam kenarlı olup, yuvarlak veya bazı cinslerde ucu
sivri, sarmal dizilişli, 5-7 damarlıdır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



 Çiçeklerde çanak yapraklar çan şeklinde birleşmiş ve uçları kısa

ve serbest olmak üzere 5 tanedir. Taç yapraklar 5 parçalı olup

karmen kırmızısı renktedir.

 Çiçekler kısa salkım veya demet görünüşünde, dal ve gövdeler

üzerinde bulunur.

 Genellikle yapraklanmadan önce çiçek açar.

 Meyveler fasulye biçiminde uzun, yassı ve içinde birçok tohum

bulundurur. Tohumlar elips veya yumurta biçiminde, düzgün ve

parlaktır.
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Cercis siliquastrum (Erguvan, Yahuda Ağacı, Kırmızı Harip)

 Anayurdu Akdeniz Bölgesi’dir.

 Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde yetişmektedir.

 Erguvan 3-5m ye kadar boylanabilen, yuvarlak ve dar tepeli,

ufak bir ağaçtır. 4m yayılım yapabilir.

 Kışın dökülen yaprakları yürek veya böbrek biçimli,düz kenarlı

tam yaprak durumunda, 5-10 cm boyunda, dip tarafı girintilidir.

 Yaprakların üst yüzü koyu yeşil alt yüzü açık yeşildir.

 Çiçekler koyu pembe, morumsu-pembe renktedir ve yapraklar

çıkmadan çiçekler açar. Nisan-Mayıs ayında çiçek açar.

 Çiçekler bir yıl önceki çiçeklerin açtığı yerden çıkar ve çıplak

dalların üzerinde 3-6 sı bir arada gruplar halinde bulunur.

Bazen de doğrudan gövde üzerinde açarlar.
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 Çiçeklenme 5-6 yıldan sonra başlar.

 Sonbaharda olgunlaşan meyvesi, ince yassı bir bakladır ve 9-10

cm uzunluk ve 2,5 cm genişliktedir.

 Baklaları kızıl kahverengindedir ve içinde mercimek

büyüklüğünde, sert kabuklu tohumları bulunur.

 Tohumlar kahverengidir.

 Baklalar yaprakların

dökülmesinden sonra

da dallarda asılı kalır.
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Eguvan;

 Üretimi tohum ile olur.

 Ancak tohum kabuğu sert ve tohumlarda embriyo dinlenmesi

vardır.

 Bunun için tohumlar 30-60 dakika konsantre H2SO4 içinde

tutulur ve daha sonra 4ºC de 2 ay katlamaya tabi tutulur.

 Bunun yanında Sonbaharda toplanır toplanmaz ekilen tohumlar

da güzel çimlenir.

 İlk yıl sonunda fidanlar 15-20 cm boya ulaşırlar.

 Fidanlarda nakil genç yaşlarda yapılmalıdır. İleri yaşlarda tutma

oranı düşer.

 Önemli hastalık ve zararlısı yoktur.
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 Peyzajdaki değerini Nisan-Mayıs döneminde açan koyu pembe

çiçekleriyle alır.

 Tek tek ya da gruplar halinde vurgu ağacı olarak

kullanılabilirler.

 Kayalık, taşlık, kireçli topraklarda yetişir. Drenajı iyi olan

organik maddece zengin topraklardan da hoşlanır.

 Kuvvetli rüzgarlardan zarar görür, rüzgardan korunmuş tam

güneş veya yarı gölge alanlarda iyi yetişirler.
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Chaenomeles (Japon Ayvası, Bahar Dalı);

 Familya : Rosaceae

 Önemli türler : Chaenomeles japonica

 Japonya ve Çin’de doğal olarak yaşayan 4 türü vardır.

 Kışın yaprağını döken çalı formundadırlar. Boyları 0,5 ve 3 m
arasında değişir.

 Dalları dikenli, yaprakların kenarları dişli veya kertikli ve
kulakçıklıdır.

 Yapraklanmadan önce çiçek açar.
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 Çiçekleri tek olarak veya toplu olarak bulunabilir, 5 çanak, 5

pembe, portakal veya kırmızı renkte taç yapraklı, çok sayıda

erkek organ, 1 adet dişi organa sahiptir.

 Meyve yalancı meyve olup ayvaya benzer. Meyvedeki 5 karpel de

çok sayıda tohum vardır.

 Çiçeklenmeyi takiben bronz kırmızı renkte açan yapraklar,

sonradan koyu yeşil renk alırlar.

 Bahar dalları, güneşli yerlerde, azotça fakir, kireçli ve kumlu

topraklarda iyi gelişme gösterir.
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Chaenomeles japonica (Japon ayvası);

 Japonya da doğal olarak yetişmektedir.

 Ülkemizde bütün bölgelerimizde yetişir.

 Yazın yeşil, 3 metre kadar boylanabilen, sık dallı, yaygın ve
bodur gelişebilen bir çalıdır.

 Dalları dikenlidir.

 Yaprakların kenarları testere dişli, 3-5 cm uzunlukta, yumurta
ve oval şeklinde, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil
renkli, tüysüz sapı kısadır.

 Kulakçık kenarları kaba dişli yuvarlak görünüşlüdür.

 Çiçeklerin birkaç tanesi bir arada buket şeklinde, koyu
kırmızıdan beyaza kadar değişen renklerdedir.

 Erken ilkbaharda (Mart-Nisan aylarında) yapraklanmadan önce
açar.
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 Bazı yıllar kış aylarında da çiçeklenebilir.

 Meyve ayvaya benzer, sarı-yeşil renkli, güzel kokuludur ve

yenebilir.

 Güneşli alanları sever toprak isteği yoktur.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Japon Ayvası;

 Üretimi tohum, çelik ve daldırma ile olur.

 Tohumla üretimde, tohumlar ekilmeden önce 4ºC’de 2-3 ay
katlanırlarsa kolayca çimlenirler.

 Sonbaharda direkt açık araziye ekilerek de üretilebilirler.

 Ancak tohumdan çıkan bitkilerde açılma görülmekte ve koyu
kırmızıdan beyaza kadar değişebilmektedir.

 Bu nedenle tohumla üretim fazla tavsiye edilmemektedir.

 Çelikle üretimde, çelikler Haziran ayında, o yılki sürgünlerden 6-
7,5 cm uzunluğunda hazırlanır.

 8000 ppm’lik IBA ile muamele edilerek 2 kısım torf + 1 kısım 
kum karışımına dikilirler.

 Yaklaşık 4 hafta sonra % 85-90 oranında köklenme elde edilir.

 Daldırma ile üretim için bitkiler, ilkbaharda sert bir budamaya
tabi tutularak kuvvetli bir sürgün vermeleri sağlanır.

 Daldırma, budamayı takip eden Şubat-Mart aylarında yapılır ve
15 cm’lik uç kısmının toprak üzerinde kalması sağlanır.
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Cornus (Kızılcık)

 Familya : Cornaceae

 Önemli türler : Cornus alba

Cornus sanguinea

 40 kadar türü bulunan, yaprak döken ağaç ve çalılardır.

 Ülkemizde Marmara bölgesinde Cornus mas, Cornus australis ve
Cornus sanguinea türleri doğal olarak bulunur.

 Cornus’lar herdem yeşil veya yazın yeşil, çalı veya ağaç
formunda bitkilerdir.

 Genel olarak yazın yeşil ve çalı formunda bitkilerdir.
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 Yaprakları karşılıklı ve almaşlı diziliştedir, yaprak kenarları
bütün ve yapraklar tüylüdür.

 Yapraklar beyaz, sarı, koyu yeşil ve hatta kırmızı renkte olabilir.

 Erken ilkbaharda açan çiçekler salkımımsı, beyaz, küçük ve dal
ucunda bulunurlar.

 Meyveleri üzüme benzer ve sert çekirdekli, siyah, kırmızı, mor ve
beyaz olabilir.

 Kızılcıklar, nemli, drenajı iyi olan, asitli veya kuvvetli asitli
topraklarda, hafif gölge veya gölge alanlarda iyi gelişir.
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Cornus alba (Tatar kızılcığı)

 Kuzey Asya’da doğal olarak yetişmektedir.

 Yazın yeşil 3 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır.

 Dik ya da yatay olabilen, geniş ve çok hızlı büyüyen çalılardır.

Koyu kırmızı dallarından dolayı yetiştirilir.
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 Özelikle kış aylarında yapraklarını döktüğünde, yeşil çim veya

beyaz kar üzerinde dallar, kırmızı renkleriyle oldukça güzel

görünürler.

 Yaprakları yumurtamsı elips şeklinde, 4-8 cm uzunlukta, üst

yüzü yeşil, alt yüzü mavimtırak yeşil renklidir.

 Çiçekleri Mayıs-Haziran ayında açar ve sarımsı beyaz renktedir.

 Önemli kültür formları, yaprakları beyaz alacalı renkli Cornus

alba “Elegantissima” ve dalları parlak kırmızı renkli olan

Cornus alba “Sibirica”dır.
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Kızılcık;

 Üretimi tohum, çelik ve daldırma ile olur.

 Tohumla üretimde, tohumlar toplanır toplanmaz Sonbaharda
ekilmeli veya 4ºC de 4 ay katlandıktan sonra İlkbaharda
ekilmelidir.

 Çelikle üretimde, Cornus alba çelikleri, Kasım ayında o yılki
sürgünlerin ana daldan çıktığı yerden hazırlanarak direkte açık
araziye dikilir. Köklenme % 50 oranında olur. Hormon
kullanılarak köklenme oranı arttırılabilir.

 Daldırma ise çalı formundaki
türlerde uygulanabilir.
Haziran-Temmuz aylarında
uygulanır.
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Cotoneaster (Dağ muşmulası)

 Familya : Rosaceae

 Önemli türler      : Cotoneaster horizontalis

Cotoneaster franchetii

 Asya’nın batısından Japonya’ya kadar olan bölgede,
Avrupa’da Afrika’nın kuzeyinde ve Türkiye’de doğal olarak
yetişen bitkinin 50 kadar türü vardır.

 Çalı ve ağaççık formunda, genellikle yazın yeşil, nadiren
herdemyeşil çalılardır.
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 Yaprakları sade yaprak ve tam kenarlı, almaşlı dizilişte ve dar
mızrak biçimindedir.

 Çiçekler genellikle kısa yan sürgünlerin ucunda tek veya salkım
ya da bileşik salkım şeklinde bulunurlar. Beyaz-pembemsi
renktedir.

 Meyve yalancı meyve olup kımızı veya siyaha yakın çok koyu
renklidir. Meyveler 2-5 çekirdeğe sahiptir.

 Cotoneaster’ler kuvvetli topraklarda iyi gelişirler.

 Ancak taşlık ve kayalık yerlerde de yetişebilirler. Güneşli
alanlara ihtiyaç gösterirler.
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Cotoneaster horizontalis (Dağ muşmulası)

 Anavatanı Çin’in Batısıdır.

 Yapraklarını döken yazın yeşil bir çalıdır.

 80-90 cm kadar boylanır ve 3-5 m kadar yayılır.

 Dallar toprak yüzeyine yatay olarak yayılmış şekildedir.

 Yaprakları küçük, yuvarlağa yakın ovaldir, yaprakların üst yüzü

koyu yeşil alt yüzü ise hafif tüylü ve açık yeşildir. 10-16mm’dir.

 Yaprakları sonbaharda dökülmeden önce turuncu-kırmızı renk

alır.

 İlkbaharda ( Mayıs-Haziran ) açan çiçekleri pembemsi-beyaz

renklidir. Tek tek veya ikisi bir arada açarlar.

 Meyvesi parlak kırmızıdır, 3 çekirdeği vardır ve uzun süre bitki

üzerinde kalır.
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Cotoneaster franchetii (Tibet Dağ Muşmulası);

 Anavatanı Tibet ve Çin’in Batısıdır.

 Herdemyeşil bir çalıdır.

 3-4m kadar boylanır ve 3-4m kadar yayılır.

 Dallar kavisli ve aşağıya doğru sarkıktır, fıskıye gibi bir
görünüm verir.

 Sürgünleri sık tüylüdür.

 Kalın yaprakları eliptik oval biçimde, uçları sivri ve almaşık
olarak dizilmiştir.

 Başlangıçta tüylü olan yaprağın üst yüzü sonradan çıplaklaşır ve
mat koyu yeşildir. Alt yüzü ise sarımsıboz ya da gri beyaz
tüylerle keçe gibi örtülüdür.

 Küçük pembe-beyaz çiçeklerin 5-11 tanesi bir araya gelerek
kurullar oluştururlar (şemsiye şeklinde).

 Çiçekler Mayıs-Haziran ayında açar.
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 Meyveleri oval biçimli, çok sayıda, 6-7 mm boyundadır.

 Başlangıçta tüylü olan meyve, sonradan çıplaklaşır. Meyve

turuncu-kırmızı renkte ve demetler halindedir.

 Fakir toprak ve çok az yaz sulaması ile bile 1,5m kadar

boylanabilir.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Dağ Muşmulası;

 Üretimi tohum ve çelik ile olur.

 Tohumla üretimde, meyveler toplandıktan sonra bir mikserden
geçirilerek tohumlar çıkarılır ve nemli kumda 16-24ºC’de
katlanır. Böylece tohum yumuşatılmış olur.

 Cotoneaster horizontalis’in tohumları bazen bir yıl katlamada
tutulur ve ikinci yıl çimlenebilir.

 Cotoneaster franchetii ise ilk yıl çimlenir.

 Bitkiler ilk yıl 20 cm büyürler ve Sonbaharda tüplere alınırlar.
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 Çelikle üretimde,

 Cotoneaster horizontalis’in çelik ile üretiminde, Haziran-Temmuz
ayında alınan yeşil çelikler 8000 ppm’lik IBA ile muamele
edilerek soğuk yastıklara dikilirler ve üzerleri plastik bir
materyal ile örtülür.

 Yaklaşık 5 hafta sonra %90-100 oranında köklenme gerçekleşir.

 Cotoneaster franchetii’nin çelikle üretiminde, Sonbaharda iyi
pişkinleşmiş sürgünlerden alınan çelikler 8000 ppm’lik IBA ile
muamele edilir ve 2 kısım torf + 1 kısım kum karışımına
dikilirler.

 İlkbaharda ( Nisan ) yaklaşık %75-80 köklenme gerçekleşir.
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Elaeagnus (İğde)

 Familya : Elaeagnaceae

 Önemli türler : Elaeagnus angustifolia

 Anavatanı Güney Avrupa, Asya ve Amerika’dır.

 45 kadar türü bulunan, bir kısmı yaprağını döken, bir kısmı da
herdemyeşil ağaç ve çalılardır.

 Bazı türleri dikenlidir. Yaprakları almaşıklı dizilişte ve üzerleri
gümüşi renkli tüylüdür.

 Çiçekleri ilkbaharda açar. Çiçekler sarı renkli, petalsiz silindirik
veya çan şeklinde, dal üzerinde tek veya demetler halinde ve
keskin kokuludur.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



 Tuzlu topraklara, sıcağa, kurağa ve rüzgara son derece
dayanıklıdır.

 Yaprak döken türler tam güneş isterlerken, herdemyeşil türler
yarı gölgeye de dikilebilir.

 İyi drene olan topraklarda çabuk gelişir.

 Çok sık yapıları olması sebebiyle çit ve rüzgar perdesi yapımına
elverişlidirler.
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Elaeagnus angustifolia (Kuş iğdesi, Çalıgaga, Puşat, Adi iğde)

 Balkan Yarımadası, Rusya’nın Avrupa kesimi, Sibirya, İran ve

Anadolu’ya kadar geniş bir yayılış gösterir.

 7m’ye kadar boylanabilen bir ağaç veya ufak boylu çalıdır.

 Tepesi geniş ve yuvarlaktır.

 Gövdesi kısa olup, üzeri boylamasına şeritler halinde soyulan,

kahverengi bir kabukla kaplıdır. Çatlaklı gövde kabuğu oldukça

çekicidir.

 Kısa ömürlüdür, 60-80 yıldan fazla yaşamaz.

 Sürgünleri gevrek, bazen dikenlidir. Genç sürgünler gümüşi

tüylerle kaplıdır.

 Kışın dökülen ve zeytin yaprağını andıran yaprakları,

sürgünlere almaşıklı dizilmiştir. Yaprakları mızrak şeklinde, 2-

8cm boyunda, 1-3cm genişliğinde ve tam kenarlıdır.
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 Yaprağın üst yüzü mat gri-yeşil, alt yüzü gümüşi renkli ve

tüylüdür.

 Mayıs- haziran aylarında yaprak koltuklarında açan, çan veya

tüp biçimindeki çiçeklerin 1-3’ü demetler halinde bir arada

bulunur.

 Çiçeklerinin dış yüzü gümüşi-beyaz, iç yüzü sarı renklidir.

Kendine özgü bir kokusu olup parfüm yapımında kullanılır.

 Meyveleri oval, zeytin biçimindedir ve 1cm boyunda, 6-12mm

genişliğindedir.
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 Meyvenin başlangıçta gümüşi, sonra koyu turuncu, kırmızımsı-

kahverengi bir renk alan zarımsı kabuğu vardır.

 Güneşli, sıcak ve kurak yerlerde, sığ-kuru, çok fakir

topraklarda yetişir.

 Kirece ve tuzlu topraklara, kent iklimine dayanır.

 Deniz suyu ile ıslanan topraklarda bile yetişebildiği belirtilir.

 Yeşil ya da rüzgar perdesi oluşturulmasında, erozyon

kontrolünde kullanılır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Hibiscus (Ağaç hatmisi)

 Familya : Malvaceae

 Önemli türler : Hibiscus syriacus
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Hibiskus syriacus (Ağaç Hatmisi);

 Anavatanı Hindistan ve Çin’dir.

 Ilıman iklimlerde daha fazla çiçeklenmesine rağmen soğuk

bölgelerde de çekinmeden yetiştirilebilir.

 Bununla birlikte genç bitkileri dondan korumak gerekir.

 Soğuk iklimlerde bitki kuzeyi kapalı duvar diplerine ve
korunmalı yerlere dikilmelidir.

 3m’ye kadar boylanabilen ağaççık ve çalı formunda yazın yeşil
(yaprağını döken) bitkilerdir.

 Gövde ve dallar gri renkli, yapraklar 5-10 cm uzunlukta 3
parçalı ve kenarları iri dişlidir.

 Çiçekleri boru şeklinde beyaz, kırmızı, pembe ve eflatun renkli,
yalınkat veya katmerlidir.
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 Ağustos-Eylül aylarında çiçeklenir.

 Çiçekler daima yeni sürgünler üzerinde açtığından ilkbahar
aylarında gözler sürmeden önce budama yapılmalıdır.

 Rüzgardan uzak, güneş ya da yarı gölge kısımları ve iyi drene
olmuş humuslu toprakları severler.

 Vurgu bitkisi olarak ya da budanmayan perde bitkisi olarak
kullanılabilir.
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Ağaç Hatmisi;

 Üretimi çelik ile olur.

 Çelikle üretimde, ilkbaharda alınan odun çelikleri direkt açık
araziye dikilerek köklendirilir.

 Ayrıca yaz aylarında hazırlana çelikler IBA ile muamele edilerek
2 kısım torf +1 kısım kum karışımı ile hazırlanmış soğuk
yastıklara dikilir.
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Lagerstroemeia ( Oya Ağacı)

 Familya : Lythhraceae

 Önemli türler : Lagerstroemeia indica

 Asya’nın doğu ve güney kesimlerine özgü bir çalı olup, Çin ve
Japonya’da doğal olarak yetişir. İlk defa Hindistan’da
bulunmuştur.

 30 kadar türü bulunan, bir kısmı yaprağını döken, bir kısmı da
herdemyeşil ağaç ve çalılardır.
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Lagerstromeia indica (Oya Ağacı, İspanyol Leylağı, Hint Leylağı)

 Yazın yeşil olup vatanında en fazla 6-7 metreye kadar boylanan
ağaççık ve çalı formundaki bitkilerdir.

 Gövdesi genellikle köşelidir, gövde kabuğu ince ve düzgün, gri
veya açık kahverengidir.

 Ağacın kabuğu parçalar halinde dökülür ve bunların altından
yeni, pembe kabuklar çıkar. Sürgünleri açık pembe-bej renkli ve
dört köşelidir.

 Birçok gövde olacak şekilde budanırsa vazo şeklinde, tek bir
gövde kalacak şekilde budandıkları takdirde ise yuvarlak tepe
oluştururlar.

 Kısa saplı yaprakları oval, uçları küt, 2-7 cm. boyunda, üst yüzü
parlak yeşil, alt yüzdeki damarları tüylüdür.
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 Sonbaharda yapraklar kültivara ve iklime göre değişebilen, sarı,

turuncu veya parlak kırmızı renklerde güzel renklenmeler

yaparlar.

 Temmuz-Ağustos aylarında açan çiçekleri dik salkımlar halinde,

kenarları dalgalıdır. Kıvrık taç yaprakları oyayı andırır.

 Çiçek kurulu 4-20 cm boyundadır. Çiçekleri genellikle pembe

renklidir. Kırmızı, lavanta ve beyaz renkli çiçek açan türleri de

vardır.

 Meyveleri nohut büyüklüğündedir.
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 Güneşli yerleri sever. Akdeniz ikliminde gayet iyi gelişme

gösterir. Sıcaklığın -15ºC’nin altına inmediği bütün ılıman

bölgelerimizde rahatlıkla yetişebilirler.

 Normalde küçük ağaç veya çalı formunda olan bu bitkiler, yol

ağacı, çalı bordür ve çit olarak kullanılabilirler.

 Bizde daha çok yol ve vurgu ağacı olarak kullanılır.
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Oya ağacı;

 Üretimi çelik ile olur.

 İlkbahar aylarında alınan odun çelikleri arazide köklendirilir.

 Ayrıca ya aylarında yeşil çelikler sisleme altında veya seralarda
köklendirilebilirler.
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8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,  

ÖZELLİKLERİ VE YETİŞTİRME 

TEKNİKLERİ-3 
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Ligustrum (Kurtbağrı)

 Familya : Oleaceae

 Önemli türler : Ligustrum ovalifolium

Ligustrum vulgare

 Yaprak döken ya da herdemyeşil, çalı veya ağaç karakterinde, 50
kadar tür bu cinsi oluşturur.

 Asya, Avrupa, Malezya ve Avustralya’da yayılım gösterirler.

 Yaprakları karşılıklı dizilmiş, kısa saplı, kenarları dişsizdir.

 Çiçekleri dal uçlarında beyaz renkli, bileşik salkım durundadır.

 Meyveleri üzümsü meyve durumunda, morumsu-siyah,
yeşilimtrak veya beyaz renkli olabilir.

 Çok soğuk aylarda, herdemyeşil olan türlerde yapraklar
kahverengi-yeşil renge dönerler.

 Genellikle çit bitkisi olarak kullanılırlar.

 Pek çok toprak çeşidinde ve kuru yerlerde yetişebilirler. En
tatminkar gelişme ise nemli ve zengin topraklarda olmaktadır.
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Ligustrum ovalifolium (Oval yapraklı ligustrum);

 Anavatanı Japonya’dır.

 Herdem yeşil veya yarı herdem yeşil, çalı formunda bitkilerdir.

 3-5 metreye kadar boylanabilirler. Bol ve sık dallanma gösterir.

 Ilıman iklimlerde herdem yeşildir.

 Yaprakları oval biçiminde, 5-7 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak

koyu yeşil, alt yüzü sarımtırak yeşildir.

 Çiçekleri beyaz, bileşik salkım formunda olup Temmuz ayında

açar.

 Syringa vulgaris (Leylak) için anaç bitkisi olarak kullanılır.

 En önemli kültür formu, yapraklarının kenarları sarı şeritli olan

ve yavaş gelişen Ligustrum ovalifolium “Aurea Marginatum”dur.
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Ligustrum vulgare (Adi kurtbağrı, Kurtbaharı, Adi ligustrum)

 Ortalama 4-5 metreye kadar boylanabilen, gövdesi dik, yaygın

bir çit bitkisidir.

 Yazın yeşil olup kışın fazla sert geçmediği yerlerde yarı herdem

yeşildir.

 Avrupa ve Kuzey Afrika kökenlidir.

 Ülkemizde Karadeniz kıyı şeridinde ve iç bölgelerde doğal

olarak yetişir.

 Yaprakları kısa saplı, sürgünlerde karşılıklı olarak dizilmiş,

ters-oval veya yumurtamsı-mızrak biçiminde ve düz kenarlıdır.

Yaprakların ucu sivri ve 3-6 cm boyundadır.
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 Çiçekleri Haziran- Temmuz aylarında açar, çiçekler beyaz renkli

olup salkımlar halinde sürgün uçlarında, 4-6 cm boyunda

kurullar oluştururlar. Çiçeklerinin hoş bir kokusu vardır.

 Ekim-Aralık aylarında olgunlaşan üzümsü meyveleri, parlak

siyah renkte, bezelye büyüklüğünde ve boldur.

 Budanarak kolaylıkla şekil verilir ve genellikle alçak çit yapmak

için kullanılır.

 Güneşli veya gölge yerlerde ve kuru nemli topraklarda yetişir.

 Kent iklimine dayanır.
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Kurtbağrı;

 Üretimi çelik ve tohum ile olur.

 Tohumla üretimde, Sonbaharda toplanan tohumlar 0-10ºC’de
2-3 ay katlandıktan sonra İlkbaharda ekilirler.

 Çelikle üretimde, Haziran ayında 10-12,5 cm uzunluğunda
hazırlanan yumuşak çelikler soğuk yastıklardaki 2 kısım kum +
1 kısım torf karışımına dikilir ve üzerleri plastikle örtülür.

 Dikimden sonra yaklaşık 6 hafta sonra %100 civarında
köklenme olur. Köklenme olduktan sonra Sonbaharda şaşırtma
yapılır.

 Ekim ayında 25-30 cm uzunluğunda hazırlanan odun çelikleri
açık araziye dikilir.

 8000 ppm’lik IBA ile muamele edilirse, %100 oranında
köklenme olur.

 Ancak Ligustrum vulgare’ye hormon uygulanmasına gerek
yoktur.
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Pyracantha (Ateş Dikeni)

 Familya : Rosaceae

 Önemli türler : Pyracantha coccinea

 Avrupa’nın Güney ve Güneydoğusunda, İtalya, Balkanlar,
Kırım, Kafkaslar ve ülkemizde doğal olarak yetişir.

 80’e yakın türü bulunan herdem yeşil, dikenli, çalı ve
sarmaşıklardır.

 Yaprakları tam yaprak durumunda, kenarları genellikle dişli ya
da kertiklidir ve almaşlı dizilmişlerdir.

 Çiçekleri şemsiye şeklinde salkım formundadır.

 Meyveler portakal rengi veya kırmızı renklidir.

 Besince zengin, killi, humuslu topraklarda iyi gelişir.

 Güneş veya yarı gölge alanlarda yetişir.
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Pyracantha coccinea (Ateş dikeni, Ebembükü, Kirkat, Kuş Alıcı)

 Güney Avrupa ve ülkemizde orman açıklıklarında veya orman

altında yetişir.

 Ülkemizde genelde kısa boylu, sık dallı bir çalı görünümündedir.

 Avrupa’da 4-5 metreye kadar boylanan, süs bitkisi olarak

değerlendirilen pek çok türü geliştirilmiştir.

 Herdem yeşil, yaprakları dar, ters yumurta biçiminde olup,

uçlarda daralır. Sürgünlere kısa bir yaprak sapıyla bağlıdır,

dikenlidir.

 Yapraklar 5-6 cm boyundadır.

 İlkbaharda açan, beyaz küçük çiçekleri, yalancı şemsiye halinde

kurullar oluşturur.
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 Nohut büyüklüğünde kırmızımsı turuncu etli meyveleri vardır.

Meyveler sürgün üzerinde gruplar halinde bulunur. Kış

ortalarına değin dallarda kalır. Meyvesi yenir.

 Gösterişli meyveleri nedeniyle daha çok süs bitkisi olarak park

ve yollara dikilir.

 Dikenlerinden dolayı ayrıca çit bitkisi olarak da yararlanılır.

 Güneşli sıcak yerleri, geçirgen kuru toprakları sever.
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Ateş Dikeni;

 Üretimi tohum ve çelik ile olur.

 Tohumla üretimde, tohumlar toplanır toplanmaz Sonbaharda
ekilebilir. Takip eden İlkbaharda çimlenme gerçekleşir.

 Çelikle üretimde, Eylül ayında 30 cm uzunluğunda dipçikli çelik
olarak hazırlanır.

 Hazırlanan çeliklerin dip kısımları yaralanarak %0,8’lik toz
IBA ile muamele edilir ve sisleme altında köklendirilir.

 Çelikler, 2 kısım torf + 1 kısım kum içine dikilirler.

 Dikimden itibaren 3-4 hfata sonra %70-80 oranında köklenme
olur.

 Köklendikten sonra 17-25’lik polietilen siyah tüplere şaşırtılır.

 İlkbaharda bitkiler dışarı çıkarılır ve Sonbaharda üzerinde
meyve bulunan bitkiler elde edilir.
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Spiraea (Keçi Sakalları)

 Familya : Rosaceae

 Önemli türler : Spiraea vanhouttei

 Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika doğal olarak yetişen 100 kadar
türü vardır.

 Yazın yeşil yaprak döken çalılardır.

 Yaprakları sarmal dizili, kenarları dişli, dilimli nadiren tamdır.

 Çiçekleri erselik, beyaz, kırmızı veya sarı renkli olabilir.
Çiçekler salkım veya bileşik salkım formundadır.

 Meyve kapsül biçimindedir ve meyvede 2-10 adet tohum
bulunur.

 Tam güneşli yerlerde ve nemli topraklarda iyi gelişir.

 Grup, çit ve taş bahçeleri için uygun türleri vardır.
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Spiraea vanhouttei (Beyaz Çiçekli Keçi Sakalı);

 1,5-2 m kadar boylanabilen çalılardır.

 Fıskiye görünümünde kıvrık dalları vardır.

 Yaprak kenarları testere dişlidir ve yaprak üst yüzeyi koyu

yeşildir.

 Çiçekler bileşik şemsiye durumunda, beyaz renklidir. Mayıs-

Haziran ayında çiçekler açar.
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Syringa (leylak)

 Familya : Oleaceae

 Önemli türler : Syringa vulgaris
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Syringa vulgaris (Adi Leylak);

 Yazın yeşil, 5-6 m en fazla 7m boylanabilen ufak bir ağaç,

bazen de sık dalları yukarı yükselen, çok gövdeli bir çalıdır.

 Tepe yapısı yuvarlaktır.

 Gövde kabuğu mavi-esmer dumanlı, ince pulludur. Yaşlı

ağaçlarda grimsi kabuk helezonik çatlaklıdır.

 Sürgünleri yuvarlak-çubuğumsu, açık yeşilimsi-

kahverengidir.

 Hafif derimsi yaprakları yumurtamsı ve yürek biçiminde

olup, boyu 10 cm’dir.

 Yaprak kenarları tam, ucu sivri, düz yüzeyli ve genellikle

sarımsı-yeşildir.
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 Yaprak koltuğundan çıkan ve ikişer ikişer yan yana sürgünlerin

ucunda yer alan, konik yapılı başak çiçek kurulu 20 cm

boyundadır.

 Çiçekleri Mayıs-Haziran aylarında açar. Beyaz ve pembe

renklidir ve çok hoş kokuludur. Parfümeri de kullanılır.

 Meyveleri yumurtamsı, sivri uçlu bir kapsüldür, 1 cm

boyundadır. Tohumlar kanatlıdır.

 Ilıman iklim kuşaklarında yetişir.

 Çit bitkisi ya da rüzgar kesici olarak veya tek tek vurgu olarak

kullanılabilir.
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Leylak;

 Üretimi tohum, çelik, daldırma ve aşı ile olur.

 Tohumla üretim daha çok genç anaç temini için uygulanır.
Bunun için Sonbaharda toplanan tohumlar, 4ºC’de 40-60 gün
katlamaya tabi tutulur ve İlkbaharda açık araziye ekilirler.
Takriben 3 hafta sonra çimlenme olur.

 Çelikle üretimde, çiçeklenmeden hemen önce, yeni sürgünler 10-
12 cm’ye ulaşınca hazırlanır. Hazırlanan çelikler bu devrede çok
körpedir, onun için mutlaka sislemede köklendirilmelidir.

 Hazırlanan çelikler 2000 ppm’lik IBA ile muamele edilerek

köklendirme ortamına dikilirler. Köklenme 5-6 hafta içinde

meydana gelir.
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 Daldırma ile üretimde, adi daldırma, havai daldırma ve tepe

daldırması yöntemleri uygulanabilir.

 Aşı ile çoğaltmada, göz veya kalem aşısı yöntemleri

uygulanabilir.

 Göz aşısı Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

 Kalem aşı, yarma aşı, Ağustos-Şubat aylarında yapılır.

 Anaç olarak Syringa vulgaris ya da Ligustrum ovalifolium

kullanılır.
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Wisteria (Salkımlar)

 Familya : Leguminoceae

 Önemli türler : Wisteria sinensis

Wisteria floribunda

 Asya’nın doğusunda ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yaşayan
10 türü vardır.

 Yazın yeşil (yaprak döken), boylu ve sarılıcı, çalı formunda
bitkilerdir.

 7-9 adet küçük oval yaprağın bir araya gelmesiyle oluşan güzel
görünüşlü bileşik yaprağa sahiptir. Yaprak üst yüzeyi açık yeşil
renkte ve parlaktır.
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 Çiçekler salkım şeklindedir. İlkbahar başında yapraklar
açmadan çiçekler açar. Renkleri beyaz-pembeden menekşe
moruna kadar değişkenlik gösterir.

 Çiçek salkımları 15 cm’den 1m’ye kadar uzunlukta olabilir.

 Meyve bakla şeklinde, yassı ve uzundur. Meyvenin içinde çok
sayıda tohum bulunur.

 Hafif gölge yerlerde, iyi drenajı olan, derin, nemli topraklarda
iyi gelişir.
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Wisteria sinensis (Mor Salkım)

 Çin’de doğal olarak yaşayan, 20 metreye kadar boylanabilen,

yazın yeşil, tırmanıcı karakterli bitkilerdir.

 Yaprakları tek tüysü yaprak durumundadır. Yaprakları

oluşturan yaprakçık sayısı 7-13 adet, yaprakçık boyutu 5-8

cm’dir. Yaprakçıklar uzun yumurta ya da elips biçimindedir.

 Çiçekleri Nisan-Mayıs aylarında Yapraklar çıkmadan açar ve
hafif kokuludurlar ve mavi-menekşe rengindedirler.

 Çiçekler salkım şeklindedir ve salkımların uzunluğu 15-30cm’dir.

 3 kültür çeşidi çokça kullanılır. Bunlar;

 Wisteria sinensis “Alba” beyaz renkli,

 Wisteria sinensis ”Purpurea” menekşe renkli

 Wisteria sinensis “Plena” katmerli çiçeklidir.
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Wisteria floribunda

 Japonya kökenli olan bu türde çiçekler tepeden aşağı doğru ve
sırayla açarlar.

 Çiçek salkımları 1 metreye kadar uzar ve çiçekleri mavi
renklidir.

 Tüm kültür çeşitleri güzel kokuludur.

 Diğer türlere göre daha uzun süre çiçekli kalırlar ve daha
dayanıklıdırlar.

 Tam güneşli alanlarda pergolalarda kullanılır.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Salkım;

 Üretimi tohum,çelik ve daldırma ile olur.

 Tohumla üretiminde, tohumlar Sonbaharda ekilir.

 Çelikle üretimde, çelikler Temmuz ayında yeşil çelik olarak
hazırlanır.

 Daldırma ile üretimde, İlkbaharda hendek daldırması yapılır.
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Picea (Ladin)

 Familya : Pinaceae

 Önemli türler : Picea pungens
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Picea pungens (Mavi ladin)

 Anavatanı Kuzey Amerika’dır.

 Herdem yeşil piramidal formlu; uzunlamasına oluklu ve grimsi
kahverengi-siyah kabuklu sürgünler sarı kahverengi düzenli
çevresel dizili sık, gövdeden yatay uzanan dallı boylu bir ağaçtır.

 50 m’ye kadar boylanabilir.

 İğne yapraklar kısa (1,5-3cm) sivri uçlu sert, kıvrık, 4 köşeli
mavimsi – yeşil renklidir.

 Erkek çiçekler silindirik, portakal renkli; dişi çiçekler daha çok
üst dallarda silindirik, kozalak halindedir.

 Yarı gölge- güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir.

 Her türlü toprakta yetişmekle birlikte, nemli, beslenme
elementleri bakımından zengin toprakları tercih eder.

 Tohumla, çelikle ve aşı ile üretilir.
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Thuja (Mazı)

 Familya : Cupressaceae

 Önemli türler : Thuja orientalis

: Thuja occidantalis
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Thuja orientalis (Doğu mazısı)

 Anavatanı Kuzey Çin’dir.

 Herdem yeşil, genç sürgünler reçineli, sarımsı yeşil; dipten
başlayarak kısa ve sık dallı, yaprakları dallar kitap sayfası gibi
birbirine paralel; boyuna şeritsi çatlaklı, mat kırmızımsı-
kahverengi kabuklu; piramidal veya yuvarlak tepeli bir çalı veya
ağaçtır.

 5-25 metreye kadar boylanır.

 Sarmal dizili, pul yapraklı, karşılıklı dizili, sürgünün geniş
yüzündeki yapraklar düz, sürgünün dar kısmındakiler sürgüne
yatık, ezildiğinde kokulu, koyu yeşil renklidir. Erkek çiçekler
silindirik, portakal renkli; dişi çiçekler daha çok üst dallarda
silindirik, kozalak halindedir.

 Güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişirler.

 Nemli, serin, kireçli toprakları tercih eder.

 Çelikle üretilir.
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Thuja occidentalis (Batı mazısı)

 Anavatanı Kuzey Kuzey Amerika’dır.

 Herdemyeşil, çok gövdeli, genç sürgünler basık ve mat yeşil,
dipten başlayarak kısa ve sık dallı; boyuna şeritsi soyulan,
kırmızımsı-kahverengi, grimsi-kahverengi kabuklu; piramidal
bir çalı veya ağaçtır

 12-20 metreye kadar boylanır.

 Yapraklar karşılıklı dizili, pul yapraklı, sürgünün üst
yüzeyindeki yaprakların sırt kısmı küresel yağ bezeli, mat yeşil,
alt yüzü açık yeşil, ezildiğinde aromatik kokulu, kışın
kahverengimsi-yeşil renklidir.
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Abies (Göknar)

 Familya : Pinaceae

 Önemli türler : Abies nordmanniana
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Abies nordmanniana (Göknar, Kafkas köknarı, Doğu Karadeniz Köknarı)

 Anavatanı Kafkaslar ve Türkiye’dir.

 Boyu 50 metreye ulaşabilen; tomurcuklar sürgün uçlarında
dörderli; genç sürgünler yeşilimsi renkli , esmer , sık ve kısa
tüylü ;kabuğu plakalar halinde çatlaklı ,piramidal tepeli bir
ağaçtır

 50 metreye kadar boylanır.

 Yapraklar sarmal dizilişli ,2-3 cm uzunluğunda, ucu küt veya
çentikli , kozalaklı daldakiler sivri uçlu ; alt yüzü iki beyaz stoma
bantlı, üst yüzü parlak yeşil renklidir
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 Erkek çiçekler silindirik kurullarda açık kırmızı ;dişi çiçekler
önce yeşil ,sonra kırmızımsı-kahverengi ;kozalak 15-20 cm
boyunda , yumurta –silindir biçimli ,reçineli, dış pul daha uzun,
geriye kıvrık ,dört köşe dışarıdan görülebilir. Tohum üç köşeli,
kahverengi ve kanatlıdır

 Yarıgölge- gölge yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir

 Nemli, verimli ve derin toprakları tercih eder

 Tohum ve aşı ile üretilebilir
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Pinus (Çam)

 Familya : Pinaceae

 Önemli türler : Pinus pinea

Pinus nigra

Pinus sylvestris
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Pinus pinea (Fıstık Çamı)

 Anavatanı Türkiye ve Güney Avrupa’dır.

 Her dem yeşil, genç sürgünleri ince, yeşilimsi-sarı kalın dallı,
genelde eğri gövdeli hızlı büyüyen, geniş ve şemsiyemsi tepeli bir
ağaçtır.

 25 metreye kadar boylanır.

 İğne yapraklar ikili nadiren üçlü 10 – 18 cm uzunluğunda 2- 4 yıl
dökülmeden kalıcı, sivri, batıcı, kenarı dişli, koyu yeşil renklidir.

 Erkek çiçekler silindirik, sarı renkli: kozalak terminal, dik, tek
veya 3lü guruplar halinde 3yılda olgunlaşır.

 Bol güneşli yerlerde ılıman iklimlerde yetişir.

 Kireçli kumlu ve fakir topraklarda yetişir.

 Tohumla üretilir.
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Pinus sylvestris (Sarı Çam)

 Anavatanı Türkiye, Kırım ve Kafkaslar’dır.

 Her dem yeşil , genç sürgünler yeşil, ince dallı, düzgün gövdeli,
konik sivri tepeli bir ağaçtır.

 40 metreye kadar boylanır.

 İğne yapraklar ikili, kısa, 3-6 yıl dökülmeden kalıcı, sivri, batıcı,
enine kesiti yarım daire şeklinde kenarı ince dişli, kendi
ekseninde buruk, mavimsi- yeşil renklidir.

 Erkek çiçekler yumurta biçiminde, kükürt sarısı renkli, son yılın
sürgünün dibinde dişi çiçekler genç sürgünlerin ucunda, koyu
kırmızı- menekşe, koni- silindirik, kozalak halindedir.

 Güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir.

 Derin, kumlu, gevşek toprakları tercih eder.

 Tohumla ve aşı ile üretilir.
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Acer (Akçaağaçlar)

 Familya : Aceraceae

 200 kadar türü bulunan, ağaç ve çalı formunda, yaprak döken

bitkilerdir.

 Akçaağaçlar dünyanın tropik bölgeleri dışında kalan birçok

yerinde Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika' da

doğal yayılış gösteren çok sayıda türe sahiptir.

 Değişik büyüklük ve şekilde olabilirler.

 Sürgünlerde karşılıklı olarak yer alan tomurcuklar ya kiremit

gibi dizilen pullar veya dışarıdan görülen iki pul ile örtülmüştür.
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 Uzun veya kısa saplı yapraklar basit, loplu veya tüysüdür. Bazı

türlerde yaprak sapı koparılınca beyaz bir sıvı (latex) çıkar.

 Genellikle yeşil olan yapraklar; kırmızı sarı, mor, koyu eflatun

ya da alacalı olabilmektedir.

 Çiçekler erselik (hermafrodit), bir evcikli (monoik) veya

nadiren iki evcikli (dioik)’dir.

 Çiçek kurulları salkım, bileşik salkım yalancı şemsiye veya

demet şeklindedir.

 Çanak ve taç yapraklar çoğunlukla 5 parçalıdır. Bazen taç

yaprak hiç yoktur. Stamen 4-8 kadar fakat genellikle 8 tanedir.

Ovaryum iki gözlüdür.

 Genellikle 2 ender olarak da 3 nuks ( kanatlı )’lu meyve gelişir.
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 Gövdelerinin genç yaşlarda düzgün pürüzsüz, sonraları derin

çatlaklı levhalar halinde parçalanmış kabukları vardır.

 Akçaağaçların odunları genellikle ağır, beyaz ve serttir.

 Işık ihtiyaçları yüksektir. Ancak yarıgölge şartlarında da

yetişebilmektedirler.

 Genellikle iyi drene edilebilen, organik maddece zengin ve killi

topraklarda iyi yetişir.

 Her mevsimde ayrı bir renk alan yaprakları, bazılarının göz

alıcı çiçek ve meyvelerinden dolayı park ve bahçelerde

yetiştirilirler.
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 Akçaağaçların Türkiye’de doğal yetişen 9 türü vardır. Bunlar ;

 Acer trautvetteri (Kayın Gövdeli Akçaağaç )

 Acer cappadocicum (Beşparmak Akçaağaç )

 Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç )

 Acer campestre (Ova Akçaağacı )

 Acer divergens

 Acer monspessulanum (Fransız Akçaağacı )

 Acer sempervirens (Doğu Akçaağacı)

 Acer hyrcanum (Toros Akçaağacı)

 Acer tataricum (Tatar Akçaağacı)
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Acer pseudoplatanus L. (Dağ Akçaağacı, Yalancı Çınar Yapraklı Akçaağaç)

 Akçaağaç türleri içinde en uzun ömürlü olan Dağ Akçaağacı,
15-25 metreye kadar boylanabilen, 1 metreden fazla çap
yapabilen, yuvarlak tepeli bir ağaçtır.

 Gövde kabuğu başlangıçta düz ve gri renkte, sonraları ince
tabakalar halinde çatlaklıdır.

 Tomurcuklar karşılıklı, zeytin yeşil renginde ve sürgünlerde
eğimli olarak dizilmiştir.

 Yaprakları kalın ve geniş, 5 lopludur, Nisan ayında yeşerir.
Yaprak boyu 8-18 cm arasındadır, çınar yaprağını andırır.
Loplar, kenarları kaba dişli lobcuklara ayrılır.

 Yaprakları üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi-yeşildir ve
kırmızımsı uzun bir sapa sahiptir. Yaprak sapı koparıldığında
özsuyu (süt) çıkmaz.

 Yapraklar daima uzun sürgünlerde açar.

 Mayıs ayında açan, gösterişsiz, sarımsı yeşil çiçek kurulları,
uzun salkımlar halinde aşağıya doğru sarkar.
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 Tozlaşmadan sonra iki çift kanatlı tohum, kanatlı meyve oluşur.

Kanatlı meyve 3-6 cm boyundadır. Başlangıçta kırmızımsı-yeşil

olan kanatlar, Ekim ayında, düşmeden önce kahverengine

dönüşür.

 Meyveleri aşağıya sarkık kümeler halindedir. Kanatlar ya

birbirine paralel ya da 90º açılıdır. Rüzgarda helikopter

pervanesi gibi döner. Kanatların kısa yeşil sapları vardır.

 Yirmi yaşından sonra meyve verir.

 Odunu sarımsı-beyaz, oldukça serttir, öz odunu belirgin değildir.

Keman, gitar gibi müzik aletlerini yapımında kullanılır.
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Acer negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç)

 Vatanı Kuzey Amerikadır.

 Dişbudak Yapraklı Akçaağaç, hızlı büyüyen, 15-20 metre boy

yapan ve yuvarlak tepeli bir ağaçtır.

 Gövde kabuğu grimsi-bej, düzensiz çatlaklıdır. Gövde kısa ve

eğridir. Genç sürgünler düzgün, koyu yeşil renkte, mavimsi-

dumanlıdır.
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 Yapraklar bileşik yaprak formunda 3-5, bazen de 7-9

yaprakçıktan oluşur. Tek tüysü ( bileşik ) yaprakları 13-25 cm

boyundadır.

 Her bir yaprakçık yumurtamsı, ucu sivri derin dişlidir.

Yaprakçığın kenarları dişli ve lopludur.

 Yaprakçığın üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü soluk yeşil renktedir.

Sonbaharda sarı renge dönüşür.

 Erkek ve dişi çiçekleri Nisan ayında ayrı ayrı ağaçlarda

yapraklardan önce açar. ( Dioik ) Çiçekleri sarımsı-beyaz yeşil

renktedir, salkımlar halinde aşağı doğru sarkar.
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 Kanatlı meyve 3-4 cm boyunda ve dar açılıdır. Kanatlar

genellikle içe doğru kıvrıktır.

 Gençlikte hızlı büyür, en fazla 80 yıl yaşar.

 Soğuğa oldukça dayanıklıdır.

 Su baskınları ve rüzgara dayanıksızdır.

 Kireçli ve nemli toprakları sever, güneş veya gölgede

yetiştirilebilir.

 En önemli kültür formları;

 Yaprakları beyaz-alacalı renkli olan Acer negundo “Variegatum”

 Yaprakları beyaz-pembe alaca renkli olan Acer negundo

“Flamingo” dur.
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Acer palmatum (Japon Akçaağacı)

 Vatanı Japonya’ dır.

 5-6 metre boylanabilen, 5-6 metre de taç yapabilen, kışın

yaprağını döken odunsu ağaççıklardır.

 Yaprakları 5-7 parçalı, parçalar uzun yumurta şeklinde, keskin

çift testere dişli, her iki yüzü parlak yeşil renklidir.

 Yapraklar sonbaharda portakal, sarı ve kırmızı renklenmeler

yapar. Peyzajdaki değerini de sonbahardaki bu yaprak

renklenmelerinden alır.

 Yurdumuzda Marmara ve Karadeniz Bölgesinde en iyi

gelişmeyi gösterir.

 Drenajı iyi olan topraklarda, tam güneşli veya yarı gölge

alanlarda iyi gelişir.
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 En önemli kültür formları,

 Yaprakları kırmızı renkli Acer palmatum “Atropurpureum”

 Yaprakları parçalı olan ve daha bodur bir bitki olan Acer

palmatum “Dissectum” dur.
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Akçaağaçlar;

 Üretimi tohum ve aşı ile olur.

 Tohum ile üretimde, tohumlar toplanır toplanmaz Ekim ayında
ekilmelidir.

 Aşı ile üretimde, kültür formlarının üretiminde
kullanılmaktadır. Şubat ayında yanaştırma kalem aşısı metodu
ile yapılmaktadır.

 Acer’ler de budama yapılmaz.
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Aesculus (At Kestaneleri)

 Familya : Sapindaceae

 13 kadar türü bulunan, ağaç ve çalı formunda, yaprak döken

bitkilerdir.

 Çeşitli türleri yukarı doğru kümelenen, bol miktarda ve salkım

şeklinde açan gösterişli çiçekleri yüzünden süs ağacı olarak

kullanılır.

 Kırmızı, sarı, pembe ve beyaz çiçek açan türleri vardır.

 Kimi zaman 30 metreye kadar boylanabilen ve boylarının yarısı

veya daha fazlası yayılım yapabilen geniş ağaçlardır.
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 Gençken piramit şeklinde olan ağaçlar yaşlandıkça yuvarlak bir

hal alırlar. Çoğu türleri yoğun gölge veren ağaçlardır.

 Tam güneşli veya hafif gölge alanlardan hoşlanırlar.

 Drenajı iyi nemli topraklarda iyi gelişirler.

 Budamaya nadiren ihtiyaç gösterirler.

 Geniş alanlarda vurgu ağacı olarak,

 Ya da yol ağaçlandırmalarında veya okul bahçelerinde,

 Kampüslerde parklarda değerlendirilebilir.
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Aesculus hippocastanum (Beyaz Çiçekli At Kestanesi, Adi At Kestanesi )

 Vatanı Balkan Yarımadası’ dır.

 20-25 metreye kadar boy, çok geniş yuvarlak bir tepe yapar.

 Gövde, göğüs hizasına kadar kısa ve kalındır.

 Gövde kabuğu, kırmızımsı-kahverenginde, önceleri düz,

sonraları boylamasına düzensiz çatlaklıdır.

 Kalın ve iri dalları önceleri yukarıya yönelik, sonraları yatay

uzanır ve aşağıya sarkar.

 Kışın yaprakların ağırlığından kurtulan dallar, tekrar yukarı

doğru yönelir.

 Karşılıklı dizilmiş, iri şişkin tomurcukları kırmızımsı-

kahverengi, böceklere karşı bir korunma olarak üzeri

yapışkanlıdır.
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 Dallar üzerindeki dik durumlu çiçek kurulu piramit

biçimindedir ve her bir kurul 20 cm boyundadır.

 Mayıs ayında açan çiçekleri beyaz, sarı-kırmızı yansımalı ve

dekoratiftir.

 Yaprakları büyük, el biçiminde ve tüysüdür. Yaprakçıkların 5-

7’si bir sapın ucunda yer alır, her bir yaprakçık 10-25 cm

boyundadır.

 Yaprakçıkların uçları oval biçimdedir, yaprakçık dibe doğru

daralarak üçgen şekle dönüşür.
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 Yaprakçığın rengi koyu yeşil olup, sonbaharda sarı yada sarımsı-

kırmızı bir renge dönüşür.

 Meyvelerinin dikenli yeşil kabukları olgunlaştığında açılır ve

içinden 1-3 adet parlak koyu kahverengi tohum düşer.

 Tohumları 3-4 cm çapındadır.

 Meyve kısa saplıdır.

 Geyik dışında hiçbir hayvan acılığından dolayı meyvesini yemez.

 Yirmi yaşından sonra meyve verir.

 At Kestanesi çok hızlı büyüdüğünden odunu oldukça

yumuşaktır.

 Odunu düzgün damarlı olup, iyi cila tutar.

 Sıcak ve güneşli ılıman iklimlerde iyi yetişir.
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Aesculus x carnea (Kırmızı Çiçekli At Kestanesi, Pembe Çiçekli At Kestanesi)

 Kırmızı Çiçekli At Kestanesi, Beyaz Çiçekli At Kestanesi ile

Pembe Çiçekli At Kestanesinin (Aesculus pavia) bir hibritidir.

 Fazla boylanmayan ( en fazla 4-6 metre ) ve pembe çiçekleri olan

Aesculus pavia’nın kalıtımsal özellikleri ile 30 metreye kadar

boylanan Beyaz Çiçekli At Kestanesinin özelliklerini taşır.

 Vatanı Kuzey Amerika’ nın doğu kesimidir.

 15 metre veya daha fazla boylanan büyük bir ağaçtır. Oldukça

sık olan tepe kısmı ağacın daha büyük görünmesinin sağlar.

 Genellikle beş yaprakçıktan oluşan ışınsal tüysü yaprakları

vardır. Yaprakçıklar sapsız veya kısa saplı, kama-ters yumurta

biçiminde, 8-15 cm boyundadır.

 Yaprakçıkların kenarları kaba dişlidir. Üst yüzü koyu yeşil ve

biraz parlak, alt yüzü hemen hemen çıplaktır.
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 Mayıs ayında açan çiçekleri kırmızı renktedir, salkım tipi çiçek

kurulu oluşturur. Çiçek kurulu 10-20 cm boyundadır.

 Meyveleri, Beyaz Çiçekli At Kestanesi’ne göre biraz daha

küçüktür. Meyve çapı 2.5-4 cm arasında değişir.

 Etli yeşil meyvenin üzerindeki dikenlerde oldukça seyrektir.

Tohumları yenmez.

 Sıcak, güneşli yerlerde iyi gelişir. Kent iklimine ve kuraklığa

dayanıklıdır.
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At kestanesi;

 Üretimi tohum ve aşı ile olur.

 Tohum ile üretimde, Sonbaharda toplanan tohumlar, tek tek
saksılara veya tohum yastıklarına ekilirler.

 Aşı ile üretimde, kültür formlarının üretiminde kullanılmaktadır.
Şubat-Mart ayında yanaştırma kalem aşısı metodu ile
yapılmaktadır.

 Budamaya ihtiyaç yoktur.
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Albizzia julibrissin (Gülibrişim, İpek Ağacı, İpek Gülü, İstanbul Akasyası)

 Vatanı Asya’nın tropik bölgeleridir. İran’dan Japonya’ya kadar

geniş bir alana yayılır.

 10-12 metreye kadar boylanabilen, yayvan ve dağınık bir taç

yapan yaprak döken ağaçlardır. Hızlı büyürler.

 Dallar gövdeden yatay olarak çıkar, dalcıklar ise genel olarak

aşağıya sarkar.

 Tomurcukları küçük, az sayıda pullu, kahverengi-mor renginde

ve çıplaktır. Yaprak koltuklarında çoğunlukla 2-3 tomurcuk üst

üste yer almıştır.

 Sürgünler yeşilimsi-kahverenginde, çıplak ve parlaktır, üzerinde

gözle görülebilecek kadar büyüklükte beyaz lentiseller bulunur.

 Kışın dökülen yaprakları 10-25 yaprakçıktan oluşan çift katlı

tüysü yaprak olup, her bir tüysü yaprak yine 40-60 yaprakçığa

sahiptir.
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 Yaprakçıklar açık yeşil renkli, almaşık dizilişli, oval, 1

santimetreden kısa, bazen de kıvrıktır, uzaktan bakıldığında

ağaca tüylü bir görünüm verir.

 Yaprak alacakaranlıkta kapanır.

 Çiçekler salkım halinde, yuvarlak, açık pembe renkli ve güzel

kokuludur. Haziran-Temmuz ayında çiçeklenir.

 Meyveleri, 15 cm boyunda yassı bakla biçimindedir.

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Gülibrişim;

 Üretimi tohum ile olur.

 Tohum ile üretimde, tohumların kabuğu su geçirmez olduğu için,
tohumlar kısa bir süre Sülfürik Asit ile muamele edilir ve Şubat-
Mart ayında ekilirler.

 Tohumlar ekildikten sonra aynı yıl çimlenme gerçekleşir ve
fideler Sonbaharda şaşırtılırlar.

 Genç fideleri kış soğuklarından korumak için seraya almak
gereklidir.
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Betula (Huş)

Familya : Betulaceae

Doç. Dr. Soner KAZAZ



Betula pendula (Ak Huş, Siğilli Huş, Kumhuşu)

 Doğal yayılış alanları ; Avrupa, Kafkasya, Kuzeydoğu ve Doğu

Anadolu, Kuzey Irak, Kuzeybatı İran ve Batı Sibirya’dır.

 20-30 metre boylanabilen ve 5-6 metre yayılım yapan, dalları

aşağıya doğru sarkık ve yaprak döken bir ağaçtır.

 Gövde kabukları parlak beyaz renklidir ve geniş veya ince

levhalar halinde soyulabilir.

 Gövde üzerinde lentiseller belirgindir ve enine ince uzun çizgiler

halindedir.

 Yaşlı ağaçların dip kısımlarındaki kabuklar kaba-esmer

çatlaklıdır.

 Genç sürgünler ince, elastiki aşağı doğru sarkık ve üzeri

yapışkan siğillidir.
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 Tomurcuklar almaşlı dizilişte sivri uçlu olup dip kısımları şişkin,

sürgüne yatık, kahverengimsi-yeşil ve yapışkanlıdır.

 Yapraklar baklava dilimine benzer. Uç kısmı sivri olan

yaprakların kenarları çift sıralı sivri dişlidir.

 Sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlayan nadir huşlardandır.

 Nemli, drenajı iyi kumlu topraklardan hoşlanırlar.

 En önemli kültür formları; 

 Kesik damla şeklinde yaprakları ve sarkık dalları olan Betula

pendula “Dalecarlica” , 

 Kırmızı yapraklı olan Betula pendula “Purpurea” , 

 Son derece ince, sarkık dallı, dar ve simetrik taç yapısına sahip 

olan Betula pendula “Tristis” , 

 Tepesi kubbe şeklinde, dalları aşağı doğru sarkmış, son derece 

dekoratif ve küçük bir ağaç olan Betula pendula “Youngii” 

(Salkım Huş, Ağlayan Huş).
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Katalpa (Katalpalar)

 Familya : Bignoniaceae

 Kuzey Amerika ve Doğu Asya’da doğal olarak yetişirler.

 11 kadar türü bulunan, bir kısmı yaprağını döken, bir kısmı
herdemyeşil ağaçlardır.

 Puro Ağacı ve Sigara Ağacı olarak da bilinirler.

 Gösterişli çiçekleri ve güzel yapraklarından dolayı peyzajda

çokça kullanılırlar.

 Yapraklar karşılıklı dizilmiş, bütün veya üç lobludur.

 Çiçekleri çan şeklinde, dal ucunda bileşik salkım veya salkım

durumundadır.

 Meyvesi ince, uzun, silindir biçiminde iki bölmeli bir kapsüldür

ve içinde yassı tohumları vardır.
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Catalpa bignonoides (Leylak Yapraklı Katalpa)

 Doğal yayılış alanları ; Kuzey Amerika’da doğal olarak yaşar.

 Geniş, yuvarlak ve seyrek bir taca sahip bir ağaçtır. 15-20 metre

boy ve 6-7 metre yayılım yapabilirler.

 Yaprakları 15-25 cm uzunluğunda, açık yeşil renkte ve kalp

şeklindedir. Yapraklar çürüdüğünde çok kötü kokarlar.

 Çiçekleri Temmuz ayında açar.

 Çiçek kurulları bileşik salkım şeklinde ve 20-25 cm uzunluktadır.
Beyaz renkte olan çiçeklerin sarı çizgileri ve kahverengi
benekleri vardır.

 Katalpalar soğuk ve rüzgardan etkilenmeyecek kuytu yerlere
dikilmelidir.

 Tercihen tam güneş alan yerlere ve organik maddece zengin,
derin topraklara dikilmelidir.

 Bayır Ağacı, Örnek Ağaç veya Vurgu Ağacı olarak dikilebilir.
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Fraxinus (Dişbudak)

 Familya : Oleaceae
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Fraxinus excelsior (Adi Dişbudak, Avrupa Dişbudağı)

 Genelde 25-30 metre boylanabilen, tepesi açık, kışın
yapraklarının döken büyük bir ağaçtır.

 Ender olarak 150 yaşına kadar yaşar, bu durumda boyu 40-45
metreye kadar ulaşır, ancak gövde çapı 6-7 metreden daha fazla
olmaz.

 Gövdesi kül rengindedir. Gençken düzgün olan gövde kabuğu,
ağaç yaşlandıkça yavaş yavaş balık ağına benzer bir ağ örtüsüyle
kaplanır.

 Dalları arasındaki açıklık fazladır. Yeşilimsi-gri sürgünler
üzerinde karşılıklı olarak dizilmiş, siyah renkli tomurcukları, bu
ağacın kışın kolayca tanınmasını sağlar.

 Yapraklar Nisan’ın sonun doğru, hemen hemen bütün
ağaçlardan sonra açar. Tek tüysü bileşik yaprakları vardır.

 Her bir bileşik yaprak 20-30 cm boyundaki orta damara sapsız
olarak bağlanan, 9-13 adet karşılıklı dizilmiş yaprakçıktan
oluşur.
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 Yaprakçıklar dar eliptik-mızrak şeklinde olup boyları 6-12 cm

arasında değişir. Yaprakçıklar sivri uçludur, kenarları ince

testere dişlidir.

 Yapraklar, Ekim ayında gri-kahverengi bir renge dönüşüp, toplu

halde dökülürler.

 Yapraklarından önce sık kümeler halinde açan çiçekleri, dalların

uç kısımlarında yer alır, krem rengindedir ve püskül

görümündedir.

 Meyveleri 2-3’lü gruplar halinde kanatlı samaralardır. Meyvenin

tek bir tohumu vardır.
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 Yaprakçıklar dar eliptik-mızrak şeklinde olup boyları 6-12 cm

arasında değişir. Yaprakçıklar sivri uçludur, kenarları ince

testere dişlidir.

 Yapraklar, Ekim ayında gri-kahverengi bir renge dönüşüp, toplu

halde dökülürler.

 Yapraklarından önce sık kümeler halinde açan çiçekleri, dalların

uç kısımlarında yer alır, krem rengindedir ve püskül

görümündedir.

 Meyveleri 2-3’lü gruplar halinde kanatlı samaralardır. Meyvenin

tek bir tohumu vardır.
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 Meyve, Eylül ayında yeşil renkli yumurtamsı, Ekim ayında da

kahverengi bir renk alır ve düşer.

 Kıvrık olan meyve kanatları Sonbahar rüzgarlarıyla ana ağaçtan

ayrılırlar.

 Kanatlı meyve (samara) 3-4 cm boyunda ve 8 mm

genişliğindedir.

 Adi dişbudağın odunu homojen ve açık sarımsı-beyaz renklidir.
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Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak)

 Geniş yuvarlak tepeli, 10 metreye kadar boylanabilen, 20 cm çap

yapabilen bir ağaçtır.

 Bol sürgün verme özelliğine sahiptir. Sürgünleri zeytin yeşili-gri

renkli ve parlaktır.

 Gövde kabuğu açık gri renkte, düzgün ve pürüzsüzdür,

çatlamaz.

 Kış tomurcukları ince tüylü, boz veya gri-esmer renklidir.

 Tek tüysü bileşik yaprağı, 20-25 cm boyunda olup, 7-9 adet uzun
oval biçiminde yaprakçıktan oluşur.

 Yaprakçıklar saplı, kenarları ince dişli ve 6-10 cm boyundadır.
Yaprakçıkların üst yüzü tüysüz, alt yüzü ince tüylerle kaplıdır.
Yaprakçığın ucu birdenbire sivrilir veya damla uçludur.

 Nisan-Mayıs aylarında açan gösterişli, kokulu çiçekleri beyaz-
sarımsı renkte, 5-6’sı bir arada tüy gibi yumuşak bileşik
salkımlar halinde bulunur. Çiçek kurulu 15 cm uzunluğunda,
önceleri dik, sonraları sarkık durumludur.Doç. Dr. Soner KAZAZ



 Kanatlı meyveleri ( samara ) salkımlar halindedir. Meyve kanatlı
2-3 cm boyunda, tek çekirdekli, kırmızımsı-kahverengindedir.
Kanat ucu kertikli veya kesiktir.

 Odunu, sert ve esnek olup, dokusu yağlıdır. Çeşitli el aletleri
saplarının ve spor malzemelerinin yapımında kullanılır.

 Çiçekli Dişbudak’ın yaralanan-kazınan gövde kabuğundan sızan
güzel kokulu özsuyu, kuruduktan sonra “Manna” nın
oluşmasını sağlar.

 Manna ( Kudret Helvası ) beyaz veya sarımsı renkli, tatlı, hafif
asitli bir bileşiktir. Şeker bakımından zengin olup, müshil
yapımında kullanılır.
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Dişbudak;

 Üretimi tohum ve aşı ile olur.

 Tohum ile üretimde, tohumlar Sonbaharda toplanır toplanmaz
tohum yastıklarına veya saksılara ekilebilir. Çimlenme yeteneğini
18 ay kaybetmez.

 Aşı ile üretimde, Mart ayında kalem aşısı veya Ağustos ayında
göz aşısı yöntemleri kullanılır.

 Kültür formlarının üretiminde kullanılır.

 Budama yapılmaz.
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Liquidambar (Sığla Ağaçları)

 Familya : Altingiaceae

 Anadolu,Amerika ve Çin'de doğal olarak yayılış gösterir.

 25-40 m'ye kadar boylanan yaprak döken kalın dallı ve geniş

tepeli bir ağaçtır.

 İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin

çatlaklı bir görünüm alır.

 Elsi, 3-7 loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir.Yaprak

kenarları ince dişli ve yaprak sapları uzundur.

 Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1-2 cm çapında olup küre

şeklinde çok sayıda çiçek kümesini bulundurur.

 Meyve 2-4 cm çapında çok sayıda kapsülden oluşur ve içerisinde

çok miktarda tohum bulunur.
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 Tomurcuklar yumurta biçiminde olup, sürgünlerde çok sıralı

sarmal olarak dizilmişlerdir.

 Bu cinse Latince “Liquidus” ve Arapça “Amber” kelimelerinden

yararlanılarak Liquidambar adı verilmiştir.

 En önemli özelliği gövdelerinin çizildiği veya yaralandığı zaman

bir balsam vermesidir.

 Gövdesinden çıkarılan balsam (sinnamik asit, uçucu yağlar ve

reçine) kozmetik ve eczacılıkta kullanılır.

 Balsamın karışımında bulunan uçucu yağ, parfümeride

sabitleyici (fiksatör) olarak kullanılmaktadır.
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Liriodendron (Lale Ağaçları)

 Familya : Magnoliaceae

 Kuzey Amerika’nın doğusunda (Liriodendron tulipifera) ve Orta

Çin’de (Liriodendron chinense) doğal olarak yaşayan iki türü

vardır.

 Adını latince “lirion ( lale )” ve “dendron (ağaç)’dan almıştır.

 Kışın yaprağını döken boylu orman ağaçlarıdır.

 Tepe tomurcuğu pseudoterminal’dir ve yan tomurcuklardan

iridir.

 Yan tomurcuklar, sürgünlere almaşlı dizilmişlerdir. Tomurcuklar

karşılıklı kapanmış iki pulla örtülmüşlerdir.

 Yaprak sapı izi büyük, daire biçiminde olup üzerinde sok sayıda

iletim demetinin izi bulunur.
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 Yapraklar orta damara göre son derece simetrik olup at eğeri

biçimindedir.

 Yaprak ayası 7-15 cm uzunluğundadır ve uç kısmı makasla

kesilmiş gibidir. 7-15 cm uzunluğundadır ve uç kısmı makasla

kesilmiş gibidir. Yaprak 4 lopludur ve lopların kenarları tamdır.

 Çiçekleri , laleye benzer ve terminal durumludur ve tek tek

bulunurlar. Çanak yapraklar geriye doğru kıvrılmış olan 3

parçadan oluşmuştur. Taç yapraklarının sayısı ise 6’dır. Etamin

ve karpel çok sayıdadır.
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 Meyve kanatlı nus ( samara )’tur. Bunların çoğu uzun bir eksen

üzerinde sık bir halde kiremitvari dizilmişlerdir.

 İğ biçimindeki açık kahverengi, kozalak gibi iri meyve topluluğu

meydana getiriler.

 Kök sistemi, geniş, yaygın, ve derine giden bir kök sistemidir.

 Çiçek ve yaprakları bakımından olağanüstü dekoratif bir süs

bitkisi oldukları kadar, odunları bakımından da çok önemli

orman ağaçlarıdır.
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 Malus ( Elmalar )

 Familya : Rosaceae - Gülgiller

 Avrupa, Asya, Amerika ve Türkiye’de doğal olarak yetişen 30

kadar türü vardır.
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 Yaprak döken ağaçlardır.

 Yaprakları tam yaprak durumunda, kenarları dişli, almaşlı
dizilişte ve kalın dokuludur.

 Çiçekleri erselik ( hermafrodit ), 2-13 çiçeğin birleştiği
şemsiyemsi salkım durumundadır. Çiçekler beyaz, pembe,
kırmızı ya da morumsu-kırmızı olabilir.

 Meyve 5 karpellidir ve her karpelde 1-2 tohum bulunur.
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 Malus’lar optimum kirece sahip, humus miktarı yönünden

yeterli, tınlı, tınlı-kumlu, geçirgen topraklarda iyi gelişir.

 Susuzluktan zarar görürler.

 Kökleri fazla derine gitmez.

 Kurak bölgelerde ağır topraklara dikildiğinde susuzluğa

dayanım artar.
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Malus floribunda ( Japon Süs Elması  ) 

 Japonya’da doğal olarak yaşar. 6-7 metre kadar boylanıp boyu

kadar da yayılım yapar.

 Yazın yeşil ( yaprak döken ), yaygın dallı ve yuvarlak taç teşkil

eden, ağaç ve çalı formundaki bitkilerdir.
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 Genç dallar önceleri tüylü daha sonra ise parlaktır.

 Yaprakları yumurta biçiminde 4-8 cm uzunlukta, ucu sivri,
kenarları testere dişli, üst yüzü koyu mat yeşil, alt yüzü tüylü ve
soluk renktedir.

 Çiçekleri gonca iken pembe-kırmızı, açıldığında pembe renklidir.
Çiçekler 3-4 cm çapta ve katmersizdir.

 Mayıs ayında çiçeklenirler. 4-7 çiçek bir arada şemsiye şeklinde
salkım oluşturur.
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 Sarı-kırmızı renkli küçük meyveler verir.

 En önemli kültür formları;

 Çiçekleri koyu kırmızı olan Malus floribunda “Atrosanguinea” ve,

 Meyveleri iri ve sarı renkli olan Malus floribunda “Golden

Hornet” tir.
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 Üretimi tohum ve aşı ile yapılabilir.

 Tohum ile üretimde, tohumlar ekilmeden önce 4ºC de 0-70 gün

arası katlamaya tabi tutulur ve katlamadan alınan tohumlar

Şubat ayında ekilirler.

 Tohumla üretim türlerin çoğaltımı için kullanılır.

 Aşı ile üretimde, Şubat-Mart ayında 2 yaşlı anaçlara 1 yaşlı

kalemler, yanaştırma kalem aşısı metoduyla aşılanmaktadır.
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 Diğer bir metot, Temmuz-Ağustos aylarında yapılan T göz aşısıdır.

Anaç olarak Malus baccata kullanılır.

 Aşı ile üretim kültür formlarının üretimi için kullanılır.

 Budama, Şubat ayında form vermek amacıyla yapılmaktadır.

İçeri doğru büyüyen düzensiz kuru dallar da budama esnasında

alınmalıdır.
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 Platanus ( Çınarlar )

 Familya : Platanaceae

 Kuzey Amerika ile Meksika’da, Güneydoğu Avrupa’dan

başlayarak Himalayalar’a kadar olan ülkelerde doğal olarak

yetişen 6-7 türü vardır.
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 Yaprak döken ağaçlardır.

 Sürgünleri pseudo-terminal tomurcukludur.

 Yan tomurcuklar, sürgünlere iki sıralı sarmal dizilmişlerdir.
Tomurcuklar yumurtamsı-konik biçimdedir ve külah gibi tek bir
pulla örtülmüştür.

 Yaprak dökümüne kadar tomurcuklar, yaprak sapları tarafından
gizlenmiştir. Yaprak sapı izi dar bir şerit halinde, bir yüzük gibi
tomurcuğun etrafını çevreler; böbrek şeklindeki kulakçıkların
dökümünden sonra, sürgün üzerinde çizgi halinde dairesel bir iz
bırakır.
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 Yaşlı gövdelerin kabuklarının dış kısmı levhalar halinde veya
küçük pullar halinde çatlaklıdır.

 Yaprakları uzun saplı, 3-7 loplu, lop kenarları kaba dişli, ikinci
derecede tali lopçuklu veya ender olarak tam kenarlıdır. Yaprak
ayası ışınsal damarlıdır.

 Çiçekler tek evciklidir. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı topaç gibi
başçık halinde kurullar oluştururlar. Küremsi olan bu kurulların
birkaçı bir arada ortak uzun bir eksende bulunurlar.
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 Meyve nus’tur. Meyve olgunlaştıktan sonra, Sonbahar ve Kış

ayları içerisinde dağılır. Meyveler rutubetli ve mineral maddece

zengin topraklarda kolayca çimlenebilir.

 Genç yaşlardan itibaren hızlı bir büyüme yapan ve çok kalın

çaplara ulaşan Çınarlar “Ulu Ağaç” halini alırlar ve 500-600 yıl

yaşarlar.

 Dere, nehir kenarlarını, vadi içlerini, taban suyu seviyesi yüksek

düzlükleri tercih ederler.

 Fazla derine gitmeyen, yüzeysel geniş bir kök sistemi oluştururlar.

Hava kirliliğine ve gaz zararlarına karşı dayanıklıdırlar.
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Palatanus orientalis

( Doğu Çınarı, Osmanlı Çınarı, Gavulağan, Kavlağan  ) 

 Doğu çınarı Güneydoğu Avrupa’dan Himalayalar’a kadar çok

geniş bir alana yayılır.

 Ülkemizde, tüm orman bölgelerindeki dere içlerinde, ırmak ve

nehir yataklarında kendiliğinden yetişir.
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 Doğu Çınarı 25-35 metreye kadar boylanabilen, 5-6 metre çap

yapabilen ve 2000 yıl yaşayabilen uzun ömürlü, ulu-anıt

ağaçlardandır.

 Serbest büyüdüğü zaman kısa gövde, kalın dal ve geniş bir tepe

yapar.

 Gövde ve dallar açık gri veya yeşilimsi-gri renktedir. Silindir

şeklindeki gövde beyazımsı-gri renkli bir kabukla örtülüdür.

 Yaşlı gövdelerin kabukları küçük levhalar halinde kavlar ve yavaş

yavaş dökülür.
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 Yaprakları 5-7 loplu, lob oyuntuları çok derindir, orta damara

kadar ulaşır. Lopların boyu, genişliğinden daha fazla, uçları sivri,

kenarları düzensiz kaba dişli veya düzdür.

 Açık yeşil renkli yaprakları, önceleri hafif tüylü, sonraları ise

hemen hemen tüysüzdür.

 Yaprağın genişliği 10-12 cm’ye ulaşılır. Yaprak sapı oldukça

uzundur, boyu 3-8 cm arasında değişir. Yaprak sapının dip tarafı,

huni gibi genişleyerek, tomurcuğu içinde saklar.

 Meyveler küre biçimli, bileşik ve 2-6 tanesi uzun bir sap üzerinde

yer alır.
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 Her bir meyvenin çapı 2-2,5 cm dir. Bileşik meyvelerin durumu

Doğu Çınarı’nın tanımlayıcı bir özelliğidir.

 Doğu Çınarına çok benzeyen Batı Çınarında, bileşik meyveler tek

tek bulunur veya birkaç tanesi tek bir eksen üzerinde yer alır.

 Yaprakları tozlardan ve gazlardan fazla etkilenmediğinden,

büyük şehirlerin yol kenarlarında, park ve bahçelerinde peyzaj

amaçlı kullanımı oldukça yaygındır.

 Genç yaşlardan itibaren hızlı bir büyüme yapar. Zamanla içleri

çürüyüp boşalmasına rağmen, yaşamlarına devam ederler.
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Palatanus occidentalis ( Amerika Çınarı, Batı Çınarı  ) 

 Anavatanı Kuzey Amerika olan bir çınar türüdür.

 Amerika’da yapraklı ağaçlar arasında en fazla çap yapanıdır.
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 30-40 m boyunda uzun ve dolgun gövdeli, yuvarlak tepeli bir

ağaçtır.

 Kabuk gri-beyaz renktedir, genç gövde ve dalların kabukları

büyük levhalar halinde kavlayıp döküldüğü halde, yaşlı ağaçların

kabukları küçük pulludur ve uzun süre dökülmez.

 10-20 cm genişliğindeki yaprak çoğunlukla 3 bazen 5 lopludur.

Loplar derin değildir. Tabanı yüksekliğinden fazla olan bir üçgen

şeklindeki bu lopların kenarları çok kaba dişli veya düzgündür.
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 Yaprağın dip tarafı düz veya yürek biçimindedir. Alt yüzü taze iken
tüylüdür. Olgun yapraklarda ise yalnız damar boyunca tüy vardır.

 Mürekkep meyve çoğunlukla teker teker, ender olarak ta ikisi bir
arada görülür.

 Oldukça sığ bir kök sistemi oluştururlar.

 Ormanlarda, rutubetli düzlüklerde, nehir ve dere kenarlarında
rastlanır.

 Büyük bahçelerde, parklarda ve geniş caddelerde kullanılabilir.
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 Üretimi tohum ile yapılır.

 Tohum ile üretimde, tohumlar Şubat-Mart aylarında ekilmelidir.

 Tohumlar çok kolay çimlenirler.
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 Prunus ( Prunuslar )

 Familya : Rosaceae

 Kuzey Yarımküre’nin muhtelif kısımları ve Güney Amerika’da doğal
yayılım gösterirler. Bazı türleri ülkemizde de doğla olarak
yetişmektedir.

 İçlerinde badem, kayısı, kiraz, vişne, şeftali, erik gibi meyve ağaçları ile
pek çok süs bitkisinin bulunduğu 200’ün üzerinde farklı tür bu cinsi
oluşturur.
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 Herdemyeşil ya da yaprak döken ağaç ve çalılardır. Gösterişli
çiçekleri vardır.

 Gövde düzgündür.

 Yaprakların kenarları dişli ya da kertiklidir. Pek azı düz olan
yaprakların sürgünlerde dizilişi almaşlı, yaprak damarları ise
tüylüdür.
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 Çiçekler genellikle beyaz, pembe veya kırmızıdır. Çiçekler tek
salkım veya şemsiye kuruluşunda bulunabilirler.

 Çiçeklerde 5 adet taç yaprağı, 5 adet çanak yaprağı, 20-30 adet
erkek organ, 1 tane dişi organ vardır.

 Meyve içerisinde taş çekirdekli tek tohum bulunur.
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Prunus cerasifera “Nigra” ( Kırmızı Yapraklı Erik  ) 

 Batı Asya, Kafkasya, Balkanların Kuzeyi ve ülkemizde doğal

olarak yaşar.

 Peyzaj uygulamalarında en çok bu tür kullanılmaktadır.
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 8 metre boylanabilen, 4 metre kadar da genişleyebilen bir

ağaçtır.

 Yaprakları bordo renkli dekoratif bir ağaçtır.

 Yapraklar elips, yumurta biçiminde, 2-7 cm uzunlukta, ucu

sivri, kenarları ince dişlidir.

 Çiçekleri pembe renklidir ve dal üzerinde tek tek bulunur, 2-2,5

cm genişliktedir ve Mart-Nisan ayında açarlar.

 Meyve yuvarlak ve kırmızı renklidir.
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Prunus persica ( Süs Şeftalisi  ) 

 Yazın yeşil, 7-8 metre kadar boylanabilen, 4 metre kadar yayılan

ağaçlardır.

 Dallar hafif köşeli ve dalların güneş gören yerleri yeşil renklidir.

 Yaprakları 7-15 cm uzunlukta, neşter biçiminde, kenarları dişlidir.
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 Çiçekleri genellikle tek nadiren ikisi bir arada bulunur, kırmızı

veya pembe renklidir.

 Nisan ayında yapraklanmadan çiçek açar.

 Ilıman bölgelerde, kumsal topraklarda iyi yetişir.

 Birçok kültür formu elde edilmiştir. Bunların en önemlileri, beyaz

çiçekli Prunus persica “Iceberg” ve katmerli pembe renkli olan

Prunus persica “Wendle Weeping’ dir.
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Prunus serrulata ( Süs Kirazı ) 

 Yazın yeşil, 20 metre kadar boylanabilen ağaçlardır.

 Piramit biçiminde dik bir habitüse sahiptir

 Dalları kalın, sürgünleri kısadır.
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 Yaprakları 5-15 cm uzunlukta, yumurta biçiminde, ucu sivri,
kenarları katlı, testere dişli, üst yüzü tüysüz, alt yüzü önce sık,
daha sonra seyrek tüylüdür.

 Çiçekleri beyaz renkli, şemsiyemsi dizilidir.

 Güneşli yerlerden hoşlanır. Besin maddesince zengin, derin
topraklarda iyi yetişir.

 En önemli kültür formu, katmerli pembe çiçekli olan Prunus
serrulata “Kanzan” dır.
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 Üretimi çelik ve aşı ile yapılır.

 Aşı ile üretimde, her türün kendi çöğürleri anaç olarak kullanılır.
Aşı Ağustos ayında durgun “T Göz” aşısı yöntemiyle yapılır.

 Çelik ile üretimde, Prunus cerasifera “Nigra” nın o yıl ki
sürgünlerinden hazırlanan 30 cm’lik çelikler % 0,8’lik IBA ile
muamele edilerek, açık alanlarda hazırlanmış yastıklara yarısı
yetiştirme ortamının içinde kalacak şekilde dikilirler.

 Ertesi yıl sökülerek tüpe alınır.
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Robinia pseudoacacia

( Yalancı Akasya, Adi Akasya, Salkım, Salkam, Aksalkım Ağacı)

 Anavatanı Amerika’nın kuzeydoğu bölgesidir. Avrupa’ya 17.

yüzyıl başlarında getirilmiştir.

 Yalancı Akasya 200 yıla kadar yaşayabilen, 20-25 metre

boylanabilen, gevşek, dağınık tepeli dekoratif bir ağaçtır.
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 Eğri gövdesi pürüzlü, derinlemesine oluklu bir kabukla kaplıdır.

Gövde kabuğu ileri yaşlarda grimsi-kahverengindedir.

 Uzun dalları dikenli, düzgün kabuklu ve yayılıcıdır.

 Sürgünleri kırmızımsı-kahverengi ve tüylüdür.

 Birçok ağaçta yaprak sapının dibinde bulunan yaprak

kulakçıkları, Yalancı akasya da batıcı dikenler halindedir.
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 Tek tüysü ( bileşik ) yaprakları sürgünlere almaşık dizilmiş olup,
20 cm boyundadır.

 Her bir yaprak, 7-19 adet oval-eliptik yaprakçıktan oluşur.
Yaprakçıkları 2-4 cm boyunda ve dipleri yuvarlaktır. Yaprakçığın
üst yüzü ekin yeşili, alt yüzü gri-yeşildir.

 Mayıs-Haziran aylarında açan çiçekleri büyük, beyaz renkli,
kokulu, fasulye çiçeği gibi yaprak koltuklarından aşağı doğru
kümeler halinde sarkar.

 Çiçeklerinin bu görünümünden dolayı “Gümüş Yağmuru” olarak
da adlandırılır. Çiçekleri nektar bakımından zengindir, arılar
tarafından çok sevilir.
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 Meyvesi 5-10 cm boyunda, 1 cm genişliğinde kışın ağaç üzerinde
kalan bir bakladır.

 Kırmızı kahverengi olan meyvenin içinde 3-10 adet tohum
bulunur. Tohumları mercimekten biraz büyük, yassı ve uzuncadır.

 Kuvvetli kök sürgünü yapar, bu yüzden yetiştiği yerden kolayca
sökülmesi mümkün değildir. Ayrıca kökleriyle havanın azotunu
tuttuğu için toprakları da iyileştirir.

 Odununun sert ve dayanıklı olmasının yanı sıra, çabuk kırılan bir
özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı da kullanım alanı çok
dardır.
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 Üretimi tohum, aşı ve kök çelikleri ile yapılır.

 Tohum ile üretimde, tohumlar sert kabuklu olduklarından

kabukları aşındırıcı ön muameleye tabi tutulur.

 Ekim, Kasım ve Mart ayında ekim yapılacaksa, tohumlar 4°C

de 2-3 ay katlanmalıdır.

 Kök çelikleri, Sonbaharda Ekim-Kasım aylarında hazırlanır ve

açık alan dikilir.
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 Aşı ile üretimde, bazı özel türler için uygulanır.

 Aşı, Ocak ayında yan aşı yöntemi ile yapılmaktadır. 18-21°C de

tutulduğunda birkaç gün içinde kallus oluştururlar.
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 Salıx ( Söğütler )

 Familya : Salicaceae

 300’den fazla türü bulunan, yaprak döken ağaç ve çalılardır.

 Bu cinse ait bitkilerin yere sıkıca sarılan bodur yayılıcılardan-

gökyüzünü kucaklayan heybetli, geniş ağaçlara kadar pek çok

değişik tür ve çeşitleri vardır.
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 22 Söğüt türü ülkemizde doğal olarak yetişmektedir.

 Söğütler özellikle drenajı iyi olmayan sulak yerlerde çok iyi

gelişirler.

 Azgın köklerinin suya olan aşırı ilgilerinden dolayı su ve

kanalizasyon borularını tahrip etme ihtimali vardır.

 Küçük ve dar yapraklar bitkiye güzel yapı kazandırırlar.

Çoğunun yaprakları ise fark edilemeyecek kadar küçüktür.
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 Dalların kesiti yuvarlaktır.

 Yaprakları ince, uzun, mızrak, neşter veya şerit biçiminde, dal

üzerinde sarmal veya karşılıklı dizili, kenarları testere dişli, dişli

veya tamdır.

 Çiçekleri iki evcikli ( dioik ) ve çok çiçekli başak durumundadır.

 Meyveleri iki kapaklı kapsül biçiminde, tohumları küçük

kahverengi veya koyu yeşil renklidir.
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 Özellikle gençken ve hızlı büyüme evrelerinde hastalıklara son

derece mukavim olan Söğütler, yaşlılık veya başka bir sebeple

büyümeleri yavaşladığında hastalıklara duyarlı hale gelir.

 Tam güneşli alanlardan, iyi drene olmayan, sulak ve derin

topraklardan hoşlanır.
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Salix babylonica

( Salkım Söğüt, Babil Söğüdü, Ağlar Ağaç, Kirpit )

 Anavatanı Çin ve Japonya’dır.

 Salkım Söğüt 15 metreye kadar boylanabilen, sarkık dallı,
yuvarlak ve sarkık tepeli bir ağaçtır.

 Sürgün ve dalları çok ince ve elastik olduğundan dik durmaz ve
aşağıya doğru sarkar.
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 Gövde kabuğu yaşlı ağaçlarda uzunlamasına çatlaklı ve boz

renklidir.

 Sürgünleri sarımsı-yeşil, cilalanmış gibi parlaktır.

 Tomurcuklar sürgüne sarmal dizilmiştir, sivri uçlu, yeşilimsi-

kırmızı renklidir.

 Yaprakları dar şeritsi-mızrak biçimli, 8-16 cm boyunda, ucu sivri,

kenarları ince dişlidir.
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 Yaprağın her iki yüzü de tüysüzdür. Yaprağın üst yüzü koyu, alt

yüzü mat ve açık gri-yeşildir. Yaprakları kıvrıktır.

 Yaprak damarları belirgin ve çıplaktır. Kısa bir sapı vardır.

 Erkek ve dişi çiçekler başak durumundadır.

 Çok estetik görünümlüdür. Dekoratif bir süs bitkisi olarak

dünyanın her tarafına dağılmıştır. Su kıyısı için çok elverişli

bitkilerdir.
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Salix caprea ( Keçi Söğüdü  ) 

ÖZELLİKLERİ

 Avrupa ve Asya’da geniş yayılış gösterir. Ülkemizde
orman açıklıklarında, akarsu boylarında ve
çayırlıklarda yetişir.

 Ormanlarda en çok görülen söğüt türüdür. Yaprakları
keçi yemi olarak kullanıldığından “Keçi Söğüdü”
olarak adlandırılmıştır.

 Keçi Söğüdü, 2-3 metre boyunda bir çalı veya ender
olarak 6-8 metre boyunda ufak bir ağaçtır.
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 Dik ve geniş bir büyüme yapar, hızlı gelişen öncü bir ağaçtır.

 Gövde kabuğu kül renginde, gençlikte düzgün, ileri yaşlarda

çatlaklıdır.

 Sürgünleri oldukça kalındır, sürgün kabuğu soyulduğunda çıplak

gövde üzerinde boylamasına çizikler görülür.

 Erkek ağaçlarda sürgünler önce gri tüylü, sonra parlak kırmızı-

kahverenginde, dişi ağaçlarda ise yeşildir.
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 Tomurcuklar sürgünlerde sarmal dizilmişlerdir, yumurta

biçiminde, büyük, ucu kısa damla uçlu veya sivricedir.

 Yaprakları oval-geniş elips biçiminde, üst yüzü kırışık ( dalgalı ),

alt yüzü beyaz keçe gibi tüylüdür. Yaprağın orta damarı oldukça

belirgindir. Yaprak uçları sivri yada dalgalı ve dişlidir.

 Çiçeklenme yapraklanmadan önce olur.

 Kedicikler gri-beyaz renkli tüylerle sık bir şekilde örtülmüştür.
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 Erkek kedicik 5 cm boyunda, dik durumlu ve sarı renklidir.

 Dişi kedicik ise 8cm boyunda ve açık yeşil renklidir.

 Çiçekler ( kedicik ) 2-3 cm çapındadır, Mart ayında açar.

 Meyveler, başakçıklar halinde düzenlenmiş kapsüllerdir, her bir

kapsülün boyu 5 cm’dir, Mayıs ayında olgunlaşır.
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 Keçi söğüdü öncü bir ağaç olarak yapraklarıyla toprağı besler,

 Gövde ve sürgün kabukları hayvanlar için önemli bir besin

kaynağıdır,

 Çiçekleri arılar için nektar açısından son derece zengindir.

 Ayrıca, küçük bir ağaç olduğundan ormanın ana ağaçlarının

gelişmesine engel olmaz. Hızlı büyür, ömrü nadiren 50 yılı aşar.
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 Üretimi tohum ve çelik ile yapılır.

 Uygulamada en çok kullanılan yöntem, çelikle üretimdir.

 Çelikler Kasım-Mart ayları arasında hazırlanabilir. Çelik

alınacak dalların yaşı önemli değildir.

 Uzun sürgünlerden ( 2,5-3,0 m ) 30’ar cm uzunluğunda alınan

çelikler, açık araziye dikilerek kolayca köklenirler.
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 Tilia ( Ihlamurlar )

 Familya : Malvaceae

 40 kadar türü bulunan yaprak döken ağaçlardır.

 Kuzey yarımkürenin ılıman iklimli yerlerinde yayılış gösterir.

 800-1000 yıl yaşayabilen uzun ömürlü ağaçlardır.
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 Yaprakları yaprakları almaşlı dizilişte, sapları uzun yürek

şeklinde, yaprak kenarları testere dişlidir.

 Çiçekleri sarımsı-krem renginde, çiçek sapı, dil şeklinde bir

yaprakçıkla yarısına kadar sarılı durumdadır.

 Meyve yuvarlakça böbrek şeklinde bir cevizciktir.
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Tilia tomentosa ( Tilia argentea-Tilia alba )

( Gümüşi Ihlamur, Gerçek Macar Ihlamuru  ) 

 Gümüşi Ihlamur 30-40 metreye kadar boylanabilen, sık dallanma
yapan, tepesi geniş, piramit formlu bir ağaçtır.

 Koyu gri renkli gövde kabuğu uzun süre çatlamadan kalır, ağaç
yaşlandıkça çatlaklar oluşur.

 Dalları, gövdeye dar bir açı ile birleşir
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 Genç sürgünleri önceleri yeşil-beyaz renkli tüylü, sonraları zeytin

yeşili ve tüysüzdür.

 Yaprakları yürek biçimli, 7-13 cm boyunda, 5,5-10 cm

genişliğindedir. Dip tarafı çarpık olan yaprağın, kenarları keskin

çift sıra dişlidir. Yaprağın ucu birdenbire sivrilir.

 Yaprağın üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylü, alt yüzü gümüşi-

beyaz tüylerle kaplıdır. Bu yüzden “Gümüşi Ihlamur” adını alır.

 Yaprağın 4,5-6 cm boyundaki sapı da tüylü ve gümüşi renktedir.
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 Temmuz ortalarında açan sarımsı-beyaz renkli çiçeklerinin 7-10
adedi bir çiçek kurulu oluşturur ve aşağı doğru sarkar.

 Meyveleri sivri oval biçimli, 1 cm boyunda, 6-8 mm çapındadır.
Meyve kabuğu gri tüylerle kaplı olup hafif damarlıdır.

 Çiçekleri tıp’ta ter ve idrar söktürücü, göğüs yumuşatıcı ve balgam
söktürücü olarak kullanılır.

 Orman ağacı olmakla birlikte, bir süs ağacı olarak da yol
kenarlarına, park bahçelere dikilir.

 Gövde kabuklarındaki sklerankima demetlerinden ( lif ) ip ve
urgan yapılır.
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 Üretimi tohum, daldırma, kalem aşısı ve çelik ile yapılır.

 Tohumlarda embriyo dinlenmesi vardır ve su geçirmez bir tohum

kabuğu ile kaplıdır.

 Bu tohum kabuğu bazı türlerde sert bir perikarpla kaplanmıştır.

Bu tohumların çimlenmesi yavaş ve zordur.

 Sonbaharda tohumlar olgunlaşır olgunlaşmaz toplanmalı ve

ekilmelidir.

 Daldırma ile çoğaltma da, ağaçların dip kısımlarından çıkan

sürgünler ilkbaharda dipten kesilerek,

 Yeni sürgün vermeye teşvik edilir ve yeni gelen bu sürgünlere,

tepe daldırması yöntemi uygulanır.
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