
Genel Durum

Günümüzde, daha fazla yatırım, alt yapı ve

teknik bilgilere dayalı işletme olmaya yönelik

gelişme göstermekle birlikte süs bitkileri üretimi;

halen çoğunlukla aile işletmeleri tarafından

yürütülen bir sektördür.

Ülkemiz, iklim ve toprak yapısı

bakımından süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun

şanslı ülkelerden birisidir. Günümüz

koşullarında, turistik bölgelerde ya da kendi

yerleşim alanlarımız çevresinde yapılan

bitkilendirme çalışmalarının artmasıyla, dış

mekan süs bitkileri üretimi yapan işletmelere

ihtiyaç artmıştır.

Her biriniz bahçenize ya da saksıya bitki

dikmiş, tohum ekmişsinizdir ya da geleneksel

yollarla bu işi zaten yapıyorsunuzdur. Ancak,

yetiştiriciliği tekniğine uygun yaparsak daha iyi

kazanç sağlayabileceğimizi unutmayalım ve dış

mekan süs bitkilerini ana başlıklar halinde

tanıyalım.

Dış Mekan (Park-Bahçe) Süs Bitkileri

Park ve bahçe düzenlemesinde kullanılan

bitkiler ömürlerine göre (tek yıllık, iki yıllık ve

çok yıllık), ölçülerine göre (yer örtücüler, çalılar,

ağaç ve ağaççıklar, sarılıcı ve tırmanıcılar),

biçimlerine göre (salkım, sütun, piramit,

yuvarlak, manzara formlular), renklerine göre,

dokularına göre (sık ve seyrek dokulu) olmak

üzere gruplandırılabilirler. Bu bitkiler park ve

bahçelerde, yol ağaçlamalarında, yeşil veya

renkli yaprakları, çiçekleri ve meyveleriyle etki

yaratırlar.

Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği

yapılacak yer iyi seçilmelidir ya da koşullar

uygun hale getirilmelidir. Üretim alanı, yaz kış

ulaşıma açık, elektrik enerjisi ve haberleşme

imkanı olan yerlerde kurulmalıdır. Ayrıca

makineli çalışmaya uygun olması da işimizi

kolaylaştıracaktır. Yetiştiricilik yapılacak alanda

toprak drenajı iyi olmalı, verilen fazla su akıp

gitmelidir. Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği

yapılacak yerde torbalama için toprak temini

kolay olmalıdır. Çünkü dış mekan bitkilerinin

çoğu teneke ve torbalarda yetiştirilir. Bitkiler

uzun süre kalacaksa toprağa alınır.

Süs bitkileri genellikle süzek ve tınlı

toprakları severler. Öreğin mevsimlik çiçeklerin

harçlarında çam ibresinin çürüntüsü gelişmeyi

hızlandırmaktadır.

Tüm süs bitkilerinde gübreleme, sulama

suyu ile birlikte ve düzenli şekilde yapılırsa

bitkiler düzenli büyürler. Aşırı gübreleme

köklerin yanmasına neden olur.

Dış mekan süs bitkilerinde dikim zamanı;

yaprak dökümünden bir hafta sonra başlar Nisan

ortasına kadar sürer. Kış mevsiminde toprak

elverişli olduğu müddetçe dikim yapılabilir

marttan sonra havaların ısınmasıyla birlikte

ağaçların gözleri sürmeye başlar. Dikilen ağacın

sarsılmaması için, bir destek dikilip bitkinin ona

bağlanması gerekir. Çünkü rüzgarda sallanan

ağacın kökünde oynama olur ve tutmayabilir.

Dikilen her bitki hemen sulanmalıdır.

Sulamayla beraber yeni dikilen bitkinin

çevresinde oturma olacaktır. Bitkinin hava

almaması için sulamadan sonra bu boşluk

toprakla doldurularak tamamlanmalıdır.

Sulamadan başka temizleme, budama, şekil

verme, yaprak ve gövdelerini yıkama gibi

işlemler de yapılır. İklime göre değişmekle

birlikte hassas bitkilerin köklerini sıcak, soğuk

ve kuraklıktan korumak için saman sap, talaş vb.

örtü materyalleriyle bitkinin çevresine ve toprak

üzerine serperek sağlanır. Bunlardan bazılarının

veya birkaçının karışımının 5-10 cm kalınlıkta

olması ve soğuk havalardan önce ısıtılarak

bitkinin etrafına yayılması uygundur. Bu yöntem,



bitkinin toprakta uzun süre nemli kalmasını,

olumsuz iklim koşullarından korunmasını sağlar.

Üretim Yöntemleri

Süs bitkileri; çelikle, aşıyla, tohumla,

ayırmayla, daldırmayla, sporla üretilir.

Çelikle üretim; köklü yeni bir bitki elde

etmek için anaç bitkiden gövde, dal, kök ve

yapraklardan kesilerek hazırlanan parçalarla

yapılan üretimdir.

Aşı ile üretim; üretilmesi istenen bitkinin

bir parçasını, kökünden yararlanılmak istenen

başka bir bitkiye kaynaştırmak suretiyle yapılan

üretim şeklidir. Başka ve kolay yollarla

çoğaltılamayan çeşitleri kaybolmasını

engellemek, bitkilerin mevcut çeşitlerini

değiştirmek, ağaçların zarar gören kısımlarını

yenilemek vb. nedenlerle bu yöntem kullanılır.

Tohumla üretim, ayırma ve bölme,

daldırma ile de üretim yapılabilmektedir.

Yukarıda kısaca söz edilen üretim

yöntemlerinden sonra satış konusunda da şu

gerçekleri gözden kaçırmayalım. Dış mekan süs

bitkilerinin bir kısmı bazı bölgelerde çok iyi

yetişirken, diğer bazı bölgelerde ise

gelişemeyebilir. Yetiştirilecek olan dış mekan

bitki türlerinin seçiminde ihtiyaç, mevsime,

kişinin zevkine ve fiyata göre değişir. Her

bölgede çok sevilen ve kullanılan bitkiler

yetiştirme tercihi olmalıdır. Arz talep durumuna

göre bitki çeşidi ve miktarı belirlenmelidir. Bu

nedenle üretim yapılacak uygun bitkileri seçelim.

Bölgeye uymayan, talep edilmeyen türleri

üretmek boşa giden emek demektir. İşletmedeki

başarı tüketicinin ihtiyaçlarını istenilen yerde ve

istenilen zamanda uygun fiyatla sağlamakla olur.
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