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VĠOLA WĠTTROCKĠANA

(MENEKġE)

 Ekim zamanı: Ģubat’tan mart’a 

veya haziran’dan eylül’e kadar 

yapılır.

 Bol güneĢli veya kısmi gölgeli 

alanları tercih eder.

 Yaz baĢında çiçek açar.

 Haziran’dan eylül’e kadar ekilirse 

kıĢın çiçek açar.

 Bitki boyu 15-20cm.



CYCLAMEN (TAVġAN KULAĞI)

 Boyu 5-20 cm civarındadır ve ġubat 

- Nisan aylarında çiçek açar.

 En belirgin özelliği, kalp veya 

böbrek Ģeklindeki yapraklarıdır.

 BeĢ parçalı olan çiçekleri beyaz, 

pembe ya da koyu pembe renkte 

olabilir.

 Drenajı iyi olan organik maddece 

zengin topraklar uygundur.

 IĢığı sever ama direk ıĢık 

sakıncalıdır.

 Tohumla yada yumru köklerin 

bölünmesi ile çoğaltılabilir.



PRĠMULA VULGARĠS 

(ÇUHA ÇĠÇEĞĠ)

 10-20cm uzayabilen tek bir sap 
üzerinde güzel kokan çiçekleri 
vardır.

 Her çayırda orman kenarlarında, 
fundalıkların altında yetiĢir.

 Ġlkbahar çiçeklerindendir.

 KıĢtan korkmaz,dayanıklıdır.Tabii 
türleri Karadeniz ormanlarında 
çok görülür.

 Nemli,humuslu toprak ve hafif 
gölgeyi sever.Yazın yaprakları 
kurusa bile sonbaharda yeniden 
Sürgünlerinden yeni bitkiler elde 
edilebilir. 



CALENDULA OFFĠCĠNALĠS 

(BODUR PORTAKAL NERGĠSĠ)

 Tohum ekimi ilkbaharda yapılır.

 GüneĢli alanları tercih eder.

 Yaz mevsimi boyunca çiçek verir.

 Yükseklik 30cm.

 DıĢarıya dikim için, fideleri 30-

46cm aralıklı olacak Ģekilde 

yerleĢtirin.

 GüneĢ ıĢığını tercih ederler ve 

toprak türlerinin çoğunda 

büyüyebilirler.



BELLĠS PERENNĠS 

(BODUR PORTAKAL TABAĞI)

 Daima yeĢil kalan 2-5 cm 

uzunluğunda küçük dairesel veya 

kaĢık Ģeklinde yapraklara sahiptir.

 Çiçek kurulları 2-3 cm çapında, 

beyaz uzun ve sarı tüplü çiçekleri 

vardır. 

 Tohum ekimi kıĢ sonundan 

ilkbahar baĢına dek ekilir.

 GüneĢli veya yarı gölgeli bir yere 

23cm arayla dikin.

 Ġlkbaharda çiçek açar.

 Yükseklik 15cm.



CHRYSANTHEMUM (KASIMPATI)

 Katmerli hemen hemen her renkte 

çiçekleri ve top formlu varyeteleri 

vardır.

 Gün uzunluğunun 12 saatten az 

olduğu zamanlarda çiçek açar.

 Ġyi drenajlı hafif topraklar 

uygundur.

 Bol ıĢıklı ve güneĢli ortamları sever.

 Üretimi çeliklerle yada yaĢlı 

bitkileri bölerek yapılır.



BRASSĠCA ALERACEA 

(SÜS LAHANASI)

 Ġlk kıĢ donlarından sonra en güzel 
Ģeklini alır. 

 Yapraklar kıvrımlı, pembe, mor ve 
morumsu yeĢil renktedir.

 GüneĢli ve açık alanlarda, az 
miktarda kireç ilave edilmiĢ, 
zengin, ayrıca derin iĢlenmiĢ 
topraklarda iyi geliĢmektedir. 

 Minimum sıcaklık isteği -15 °C'dir. 

 Tohumlar Temmuz-Ağustos 
aylarında 2 kısım tınlı toprak, 1 
kısım torf karıĢımına ekilir.

 15-18"C lerde 7-10 gün içerisinde 
çimlenir.

 Park ve bahçelerde Ekim-Kasım 
aylarında 20-40 cm aralık ve 
mesafelerle dikilirler.



TULĠPA (LALE)

 6 adet renkli taç yaprağı vardır.

 Kumla karıĢtırılmıĢ hafif bahçe 

toprağında yetiĢebilir.

 Yarı gölge ortamları sever bol  

ıĢıklı ortamlarda yaprakları zarar 

görebilir.

 Çiçeklenme 16-18 derece arasında 

baĢlar.

 Dikim için rüzğardan korunaklı 

yerler tercih edilmelidir.

 Üretimi, yaz aylarında, 

çiçeklenmeden hemen sonra yumru 

köklerinin ayrılması suretiyle olur.
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