
Giriş

Göz alıcı, stres giderici ve dekoratif

özelliklerinden dolayı evlerimize kadar giren saksılı

süs bitkileri dış mekan veya kesme çiçeklere tercih

edilmektedir Özellikle kentleşme sonucunda büyük

şehirlerdeki yeşil alanlar, bahçeler hatta balkonlar

ortadan kalktığı için evlerdeki salon süs bitkileri

günümüz insanı için son derece önemli olmaktadır.

İnsanların birlikte yasamak zorunda olduğu eşyalar

cansız ve soğuktur. Bu durum, yapraklı veya çiçekli

saksılı süs bitkileri ile canlandırılırken insanı

hayata bağlar ve ortama canlılık getirir.

İç mekan süs bitkileri dış ortamdakilere göre

daha kontrollü şartlarda yetişme imkanına sahip

olduğundan, istenilen tür veya çeşit süs bitkisi

yetiştirilebilir. İç mekan süs bitkileri isteklerine

uygun olarak, özel harç konulmuş saksılarda ve

nemli (mutfak, banyo), bol ışık (pencere önü) veya

az ışık (hol) alan ortamlarda rahatlıkla ev

dekorasyonunda kullanılabilir. Ayrıca saksılı süs

bitkileri uzun ömürlü olmaları nedeniyle kesme

çiçeklere tercih edilirler.

Saksılı süs bitkileri sera şartlarında

çoğaltıldıktan ve belli büyüklükteki kaplara

dikildikten sonra evlere ulaşmaktadır. Dolayısıyla

yeni ortama uyum sağlamaları, uzun ömürlü olmaları

ve gelişimlerini sağlamak için yetiştirme ve bakım

gibi teknik ve kültürel uygulamaların bilinçli bir

şekilde yapılması gerekmektedir.

Yetiştirenler için çok değerli olan saksılı süs

bitkilerinin ev veya ofislerden uzun süreli

ayrılmalarda ölmemesi için alınabilecek

tedbirler şöyle sıralanabilir.

1. Büyük bir leğene su doldurularak süs

bitkileri saksılı olarak bu leğenin etrafına dizilir

ve pamuk ipler yardımıyla saksı-su bağlantısı

yapılır

2. Tüm çiçekler bir odada toplanır, bir

pencere hava ve ışık için açık bırakılır. Bu

amaçla banyo veya mutfak kullanılabilir. Banyo

küvetinin içine su doldurulur, tuğla taşlan

yerleştirilerek saksılar su içinde olmayacak

şekilde tuğlaların üzerine yerleştirilir. Eğer

mutfaktaki ışık ve sıcaklık yeterli ise aynı

işlemler lavabo içinde de yapılabilir Böylece

çiçekler 3-4 ay canlı kalabilir.

3. Bahçe veya balkonlardaki saksılı süs

bitkileri gölge yerlere çekilerek, daha büyük

kaplar içine konup saksıları ıslatılarak canlı

kalmaları sağlanır.



İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde dikkat

edilmesi gereken noktalar;

1. Saksıların yerlerinin sık sık

değiştirilmemesi gerekir. Formu ve gelişmesi çok

iyi olan bir bitkinin yeri zorunlu olmadıkça

değiştirilmemelidir.

2. Saksılı süs bitkilerinin çiçek açmaması

veya yeni yaprak oluşturmaması Fosfor istediğinin

işaretidir. Bu amaçla hazır vitamin solüsyonları

kullanılabilir.

3. Her yıl bir boy büyük olmak üzere

saksısının yenilenmesi gerekir.

4. Dar ortamlardaki toprak kısa sürede

organik maddece yetersiz geleceğinden, mutlaka

toprağı yenilenmelidir.

5. Ortam sıcaklığının 18-22°C arasında

olmasına dikkat edilmelidir.
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