AECHMEA

Kullanılışı: Güzel çiçekli, dekoratif yapraklı bir bitkidir.
Toprak: Humusça zengin yada topraksız karışım uygundur.
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir.
Sulama: Toprak hafif nemli tutulur. Yaprak rozetine su verilmelidir. Yağmur suyu
yâda kalsiyumsuz su kullanılmalıdır.
Işık: Bol ve direk ışıklı ortamlarda iyi gelişir.
Sıcaklık: Kışın minimum 12 °C olmalı aksi halde rozetler çürür.
Hava: Yazın bol ve temiz hava gerekir. Hava nemi sık sık sprey ile sağlanır.
Saksı değiştirmek: Çiçeklenme sonrası bitkinin yaşamı sona erir.
Üretim: Çiçeklenme sonrası çıkan yan sürgünlerden üretilir.

AGLAONEMA

Kullanılışı: Dekoratif yapraklı, yarı gölge ortamlarda kullanılabilecek bir bitki.
Toprak: Topraksız karışım yâda drenajı iyi, organik maddece zengin bir harç
uygundur.
Gübreleme: Mart-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır.
Kışın ayda bir gübre verilmelidir.
Sulama: Harç sürekli olarak nemli tutulmalı, kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.
Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında
yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.
Saksı değiştirmek: Hızlı gelişen bir bitki olduğundan her yıl erken ilkbaharda
saksı değiştirilmelidir.
Üretim: Bitkinin uç yada yan sürgünlerinden alınan yeşil çeliklerle, gözlü yaprak
çelikleri ya da havada daldırma ile üretilir.

ALOE VARİEGATA

Kullanılışı: İdeal ev bitkisidir. Gelişme dönemi kıştır. Çiçeklenme Mart ve
Temmuz arasındadır.
Toprak: İyi drenajlı kumlu bahçe toprağı uygundur.
Gübreleme: Her iki haftada bir gübre solüsyonu ile sulanır.
Sulama: Kış ve ilkbahar dönemlerinde normal su verilmeli. Yazın nispeten kuru
tutulmalıdır.
Işık: Tam güneş ışığı ister.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı uygundur. Yazın olabildiğince serin yerde
tutulmalıdır.
Hava: Kuru havayı sever kaloriferli evler için uygundur.
Saksı değiştirmek: Birkaç yılda bir çiçeklenmeden sonra büyük olmayan
saksılara aktarılır.
Üretim: Yan sürgünler veya yaprak çelikleriyle yapılır.

ANTHURİUM

Kullanılışı: Dekoratif bir iç mekân süs bitkisidir.
Toprak: Çok hafif gevşek yapılı bir karışım uygundur.
Gübreleme: Şubat-Aralık arası her hafta çiçekli bitki gübresi verilmelidir.
Sulama: Sık sık sulanmalıdır. Yağmur suyunu sever.
Işık: Yarı ve tam gölge ortamlar uygundur. Direk ışık zararlıdır.
Sıcaklık: Yazın 18–20 °C, kışın 15 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.
Hava: Hava nemini arttırmak için bitkiyi sık sık sprey ile sulamak gerekir.
Saksı değiştirmek: İlkbaharda saksısı değiştirilmelidir.
Üretim: Gövde çelikleri ve ayırma yöntemi ile çoğaltılır.

APHELANDRA

Kullanılışı: Sıcak ve nemli yerlerde başarılıyla yetiştirilir.
Toprak: Organik maddece zengin iyi bahçe toprağından hoşlanır.
Gübreleme: Haftada bir kez gübreli solüsyonla sulanmalıdır.
Sulama: Yazın toprak yüzeyi daima nemli olacak şekilde sulanmalıdır. Kışın
verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Işık: İyi ışık alan veya yarı gölge yerleri sever
Sıcaklık: Ortalama yıl boyunca 22 °C de iyi yetişir.
Hava: Yüksek derecede hava nemi ister
Saksı değiştirmek: Her yıl erken ilkbaharda yapılmalıdır.
Üretim: Sürgün çelikleriyle üretilir.

ARAUCARİA

Kullanılışı: Geniş salonlarda kullanılabilecek çok gösterişli değerli bir bitkidir.
Toprak: Besin maddece zengin drenajı iyi standart saksı harcı uygundur.
Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 2 haftada bir kompoze veya yaprak
gübresi verilmelidir.
Sulama: Yapraklara su püskürtülmelidir. İlkbahar ve yazın harç bolca kireçsiz su
ile sulanmalıdır.
Işık: Aydınlık ve yarı gölge ortamlar uygundur.
Sıcaklık: 16–20 °C sıcaklıklar uygundur.
Hava: %60–70 oransal nem uygundur.
Saksı değiştirmek: Her 2–3 yılda bir erken ilkbaharda yapılır.
Üretim: Tohumla yâda tepe çelikleriyle yapılır.

CALATHEA

Toprak: Topraksız karışım yâda torf, kum, çiftlik gübresi karışımı harç iyidir.
Gübreleme: Haziran-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır.
Kışın ayda bir gübre verilmelidir.
Sulama: Haziran-Eylül arası bitki bol bol sulanmalıdır. Yapraklarına sık sık su
püskürtülmelidir.
Işık: Yaz aylarında yarı gölge, kış aylarında aydınlık yerlerde bulundurulmalıdır.
Sıcaklık: Gelişme dönemlerinde 23°C, kışın 13–16 °C ihtiyaç duyar.
Saksı değiştirmek: Her yıl şubat mart aylarında yapılmalıdır.
Üretim: Rizomların ayrılması ile yapılır.

CAPSİCUM ANNUUM

Kullanılışı: İç mekanların dekorasyonunda tek olarak yada diğer bitkilerle birlikte
kullanılır.
Toprak: Standart saksı harcı uygundur..
Gübreleme: Yazın gübre solüsyonları ile sulanmalıdır.
Sulama: Harç sürekli nemli olacak şekilde sulanmalıdır.
Işık: Çiçeklenme ve meyve oluşum dönemlerinde sürekli ışık ister.
Sıcaklık: Sıcak ortamlarda iyi gelişir.
Saksı değiştirmek: Her yıl yeniden üretildiğinden saksı değiştirmeye gerek yoktur.
Üretim: Şubat ayında tohumla yapılır.

CROTON

Kullanılışı: Tropik bir bitkidir yüksek orantılı nemi sever.
Toprak: Topraksız
uygulanmalıdır.

karışım

uygundur
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Gübreleme: Mart-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır.
Sulama: Harç sürekli olarak nemli tutulmalı, kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.Fazla
gölge yerlere konulursa yaprak rengini kaybeder.
Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında
yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.
Saksı değiştirmek: Erken ilkbaharda yapılır.
Üretim: Hava daldırma veya yeşil çeliklerle üretilir.

COLEUS

Toprak: Torf ilave edilmiş normal bahçe toprağı uygundur.
Gübreleme: Yıl boyunca yapraklı bitki gübresi ile gübrelenmelidir..
Sulama: Yazın sık sık, kış aylarında daha az sulamak gerekir.
Işık: Tam veya direk ışık alan yerleri sever.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı, kışın en az 15 °C olmalıdır.
Hava: Sıcak havalarda sprey sulama yapılmalıdır.
Saksı değiştirmek: Şubat ayında yapılmalıdır.
Üretim: Otsu veya yeşil çeliklerle çoğaltılır.

DİEFFENBACHİA

Kullanılışı: Geniş bir yerde koyu gölgede bile yetişir..
Toprak: Topraksız karışım veya iyi bahçe toprağı ile karıştırılmış humuslu toprak
uygundur.
Gübreleme: Mart-Ekim arası yapraklı bitkiler için hazırlanmış gübre solüsyonu ile
sulanmalıdır.
Sulama: Yazın bol su nemden hoşlanır,kışın suyu azaltılmalıdır.
Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.
Sıcaklık: Yazın 20–25 °C, kışın 15 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında
yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.
Saksı değiştirmek: Her sene ilkbaharda yapılmalıdır.
Üretim: Çelik ve hava daldırma ile çoğaltılabilir.

DRACAENA

Kullanılışı: Alaca yaprakları ile
çok dekoratif bir salon bitkisidir.
Toprak: Torf, kum, yaprak çürüntüsü karışımında yetiştirilir.
Gübreleme: Gelişme döneminde 15 günde bir gübrelenmelidir. Fazla gübreleme
yaprağın alacasının yok olmasına neden olur.
Sulama: Gelişme döneminde bol su verilmeli. Oransal nemi düşük yerlerde
yapraktan su püskürtülmelidir.
Işık: Yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır.
Sıcaklık: Yazın 22–24 °C, kışın 12–15 °C olmalıdır.
Üretim: Çelik hava daldırma ve tohumla yapılır.

EUPHORBİA PULCHERRİMA

Kullanılışı: Kışın veya noel de satılan mevsimlik bir bitkidir.
Toprak: Topraksız karışım yâda torf, kayın yaprağı, çam yaprağı karışımı
uygundur. Temel gübre olarak kemik unu ilave edilebilir.
Gübreleme: Haziran-Ekim arası her hafta çiçekli gübre solüsyonu verilir. Gübreyi
çok seven bir bitkidir.
Sulama: Yazın toprak devamlı nemli tutulur, ılık su verilmelidir.
Işık: Yazın yarı gölgeyi sever.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığında (18–20 °C) tutulmalıdır.
Hava: Nemli havayı sever. Yazın sık sık sprey ister.
Saksı değiştirmek: Mayısta saksı değişimi yapılır.
Üretim: Tepe sürgünleri ile çoğaltılır.

FİCUS BENJAMİN

Kullanılışı: Büyük geniş salonların dekorasyonu için elverişlidir.
Toprak: Drenajı iyi standart saksı harcında yetişebilir.
Gübreleme: Kışın dinlenme dönemi hariç yapraklı bitkiler için hazırlanan
gübrelerden verilmelidir.
Sulama: İlkbahar ve yazın sürekli sulanmalı. Kışın sulama azaltılmalıdır.
Işık: İyi ışık alan ancak sürekli direk ışığa maruz kalan yerlerde bulunmamalıdır.
Sıcaklık: Genellikle sıcağı sever kışın sıcaklık 16 °C nin altına inmemelidir.
Hava: Yapraklar üzerine biriken tozlar sık sık alınmalıdır..
Saksı değiştirmek: İki yılda bir erken ilkbaharda yapılmalıdır
Üretim: Çelik ve hava daldırma ile yapılır.

MARANTHA

.

Kullanılışı: Hafif gölgeli pencereler için iyi bir süs bitkisidir.
Toprak: Topraksız karışım humuslu yaprak çürüntüsü ve ahır gübresi karışımı
ideal yetiştirme ortamıdır.
Gübreleme: Nisan-Ağustos arası her iki haftada bir yapraklı bitki gübresi ile
sulanmalıdır.
Sulama: Toprak daima nemli tutulmalıdır.
Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.
Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında
yapraklarına kireçsiz su püskürtmek faydalıdır.
Saksı değiştirmek: Şubatta saksısı değiştirilmelidir.
Üretim: Ayırma yöntemi ile çoğaltılır.

MONSTERA

Toprak: Torf lu veya kumlu normal bahçe toprağında yetiştirilir.
Gübreleme: Marttan ekime kadar yapraklı bitkiler için hazırlanan gübre solüsyonu
ile 15 günde bir sulanmalıdır.
Sulama: İlkbahar ve yazın sürekli sulanmalı. Kışın sulama azaltılmalıdır.
Işık: Gölge veya yarı gölge yerleri sever.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığında tutulmalıdır.
Hava: Kuru ve sıcak havaya dayanıklıdır. Ancak yazın yapraklara sprey şeklinde
su püskürtmek yararlıdır.
Saksı değiştirmek: 3–4 yılda bir yapılmalıdır.
Üretim: Çelik ve hava daldırma ile yapılır.
PUNİCA GRANATUM

Kullanılışı: Aşılı varyeteleri evde iyi sonuç verir.
Toprak: Topraksız karışım yaprak çürüntüsü ahır gübresi ve tınlı toprak karışımı
uygundur.
Gübreleme: Mart-Ağustos arası her hafta bir kez çiçekli bitki gübresiyle
sulanmalıdır.
Sulama: Yazın bol su verilir. Mart ekim arası daha kuru tutulur.
Işık: Tam güneş ışığı ister.
Sıcaklık: Yazın havadar bir pencerede tutulur.Kışın en az 8 °C olmalıdır.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında
yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.
Saksı değiştirmek: Şubat mart aylarında yapılır.
Üretim: Çelikle üretilir.

SANSEVİERİA

Toprak: Standart saksı harcı veya topraksız karışım uygundur.
Gübreleme: Mart-Eylül arası haftada bir kez yapraklı bitkiler için hazırlanan gübre
solüsyonu ile sulanmalıdır.
Işık: Tam gün ışığı veya çok parlak ışıklı yerleri sever.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı ister.
Saksı değiştirmek: Gerektiği zaman ilkbaharda yapılmalıdır.
Üretim: Ayırma ve yaprak çelikleriyle çoğaltılır.

SCHEFFLERA

Toprak: Standart saksı harcı veya topraksız karışım uygundur.
Gübreleme: Büyüme döneminde haftada bir yaprak gübresine ihtiyaç gösterir.
Sulama: Büyüme döneminde bol, kışın daha az su verilir.
Işık: Aydınlık, yarı gölge veya hafif güneşli ortamlar uygundur.
Sıcaklık: 15–21 °C sıcaklıklar uygundur.
Hava: Oransal nemi yüksek yerlerde iyi gelişir.
Saksı değiştirmek: Her 2–3 yılda bir nisan ayında değiştirilir.
Üretim: Tohumla, tepe çelikleriyle ve hava daldırma ile yapılır.

SPATHİPHYLLUM

Kullanılışı: Çiçeklenme mevsimi dışında taze yeşil yapraklı dekoratif bir bitkidir.
Toprak: Topraksız karışım veya normal saksı harcı uygulanır.
Gübreleme: Mart-Eylül aylarında sıvı bitki gübresi ile sulanmalıdır. Fazla gübre
kahverengi yaprak ucu yapabilir.
Sulama: Yazın toprak daima nemli tutulur, kışın daha az sulanır.
Işık: Kuzeye bakan odalar için uygundur çok ışık istemez.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı uygundur. Kışın 15°C den az olmamalıdır.
Hava: Kuru odaya toleranslıdır.
Saksı değiştirmek: Şubat-Mart saksısı değiştirilmelidir.
Üretim: Ayırma yöntemi ile çoğaltılır

YUCCA

Kullanılışı: Geniş salonlarda tek yâda grup içinde kullanılabilir.
Toprak: Torf, yaprak çürüntüsü ve kum ile hazırlanmış harç kullanılır.
Gübreleme: Mayıs-Eylül ayaları arasında 2 haftada bir yaprak gübresi verilir.
Sulama: Mayıs-Eylül bol su verilmeli, yapraklarına her gün su püskürtülmelidir.
Ekim-ocak aylarında verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Işık: Direk ışık şartları arayan, ışık istekleri fazla olan bir bitkidir.
Sıcaklık: Gelişme döneminde 23–25 °C, dinlenme döneminde 12–15 °C sıcaklığa
ihtiyaç duyar.
Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever.
Saksı değiştirmek: Genç bitkileri her yıl yaşlı bitkileri 3 yılda bir nisan ayında
yapılır.
Üretim: Ayırma ve gövde çelikleriyle üretilir.

