
ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ

GİRİŞ

Uygarlığın ilerlemesi, toplu yaşam alanlarının artmasına ve yoğun yapılaşmaya yol 

açmakta sonuçta insanların doğaya özlemini arttırmaktadır.

Dış mekanların en önemli bitkisel öğesini oluşturan yeşil alan örtüler;

- Göze hitap etme, gönül ferahlığı sağlama gibi optik ve estetik üstünlüklerinin yanısıra, 

toprağın korunması (erozyon kontrolü), toz kontrolü, doğal güzelliklerin geliştirilmesi, 

karayolu-demiryolu şevleri ve su kanallarının bitkilendirilmesi ve ortamı serinletme gibi 

özellikleri de bulunmaktadır.

TARİHTE ÇİM (YEŞİL) ALANLAR

Çim alanlarının tam bir bilimsel disipline sahip olması ve yeşil alan kültürü konusunda 

devrimlerin başlaması 1946 yılında gerçekleşmiş 1950'lerde;

• Çim alanlar için yeni çim çeşitleri ıslah edilmiş,

• Çim alanlardaki böcek, hastalık ve yabancı bitkilerle savaşımı sağlayan herbisit (ot 

savaşım kimyasalı), pestisit (böcek ve hastalık savaşım kimyasalı) teknolojisi geliştirilmiş,

• Çim alanlar için özel gübre ve gübreleme teknikleri bulunmuş,

• Çim alanların biçimi (mekanizasyonu), bakımı, sulanması ve gübrelenmesi 

konularında modern teknikler ortaya konulmuştur.

ÇİM (YEŞİL) ALAN BUĞDAYGİLLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Çim alanı buğdaygilleri, Özçimenleri (Tatlıçimenler) kapsayan Gramineae familyasında 

yer almaktadırlar. Günümüzde bu familyaya Poaceae adı da verilmektedir.

Bu familya çoğunlukla Festucoidea ve Panicoideae olarak 2 altfamilyada incelenmekte 

ve her iki altfamilyada da, genellikle toplam 13 oymak (Tribus) bulunmaktadır.

Yeşil Alan Buğdaygillerinde Sap, Yaprak ve Yaşam Formları

Stolonlu Yaşam Formu: Ana sapın Alt Boğumlarından Çıkan Sürgünler Uzar ve 

Üzerinde Bulanan Boğumların Toprağa Dokundukları Yerden Kök ve Sap Oluşturur.

Rizomlu Yaşam Formu: Kın Dışı Dallanma Sonucu Oluşan Yeni Saplar Toprak İçinde 

İlerlerken Her Boğumdan Kökler ve Saplar oluşur. 



Yaprak Ayası, Yaprağın Saptan Yan Tarafa Doğru Açılmış Olan Uzun, Dar ve Şerit 

Şeklindeki Bölümüdür. 

Generatif Özellikler

Çiçek (Flos)

Buğdaygillerde generatif organ taslağı, generatif sapların dip kısmında yer alır ve bitki 

geliştikçe yukarıya doğru ilerleyip, son yaprak kınından çıkarak, çiçeklerin topluluğu olan 

"Çiçek durumu" nu oluşturur.

Buğdaygillerde Generatif Saplar Çiçek ve Başakcık

Çim Bitkilerinin Kalite Ölçütleri

Renk

Büyüme ve Gelişme Hızı

Yoğun ve Dipten Biçimlere Dayanıklılık

Ezilmeye ve Trafik Etkisine Dayanıklılık

Büyüme Formu

Kuraklığa ve Sıcaklığa Dayanıklılık

Sık Biçime ve Basılmaya Dayanıklılık

Kök Sistemlerinin Güçlülüğü

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık

Renk

Seçimi düşünülen çim bitkisi veya bitkilerinin kalıtsal olarak sahip olduğu renk tonu 

mutlaka araştırılmalı ve öncelikle ele alınmalıdır. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan 

yörelerde başarıyla yetiştirilen bazı çim türlerinin, baharda ve yazın yeşil, kışın sarı renkte 

olduğu dikkate alınmalı, sadece yazın kullanılacak konutlarda bunun bir sorun 

oluşturmayacağı, ancak yaz-kış kullanan mekanlarda bazı değişik uygulamalar yapılması 

gerektiği, örneğin Üstten Tohumlama (Overseeding) ile kış döneminde yeşil renk 

sağlanabileceği anımsanmalıdır.

Büyüme ve Gelişme Hızı

Seçilecek çim türlerinin kullanılacakları yörede, ekim veya dikimden hemen sonra 

çabuk çimlenen veya köklenen, hızla gelişerek yeni sap ve yaprak üreten ve toprak yüzeyini 

hızla kaplayan bitkilerden oluşması tercih edilmelidir.



Ekim veya dikim sonrasında hızlı büyüme ve gelişme özelliğine karşılık, tamamen bitki 

örtüsüyle kaplanmış olan çim alanlarda büyüme ve gelişmenin nisbeten yavaş olması arzu 

edilir. Zira bu sayede biçim, vb bakım işlemleri azalmakta ve kolaylaşmakta, anılan durum da 

çim alanın yıllık bakım giderlerinde önemli düşüşleri sonuçlamaktadır.

Yoğun ve Dipten Biçimlere Dayanıklılık

Çim cins ve türlerinin biçime dayanıklılıkları çok farklı olabildiğinden, özellikle sık 

biçilen özel oyun alanları (golf, vb) için seçilecek türlerde bu niteliğin aranması 

gerekmektedir.

Ezilmeye ve Trafik Etkisine Dayanıklılık

Çim türlerinin sürgünleri ile yaprak ve saplarından oluşan bir halı görünümündeki yeşil 

alanlar; dekoratif olduğu kadar üzerine trafik etkiler (insan, hayvan, araçlar, vb) uygulanarak 

yararlanılan dinlenme ve spor ortamlarını da simgelemektedir. Bu nedenle, değişik etkilerle 

basılıp ezilen ve kırılan sap ve yapraklarını hızla yenileyebilen ve bu tür baskıları en az 

zararla kapatabilen çim türleri en çok tercih edilenlerdir. Daha sonra değinileceği gibi toprak 

üzerinde sürünücü saplar (Stolon) veya toprak içinde büyüyüp yeni sürgünler verebilen, 

toprakaltı saplar.

Büyüme Formu

Çim alanların temel öğesi olan buğdaygil (çim) bitkileri asal olarak üç tip büyüme 

formuna sahiptir. Bazı bitkiler dipten kardeşlenerek "Yumak" formu oluştururken, bir bölümü 

toprak üzerinde uzanan yayılıcı sürgünler üretip "Stolonlu" yapıya sahip olmakta, bir başka 

gurup da toprak içinde uzanan sürgünleriyle "Rizomlu" büyüme formu göstermektedir. 

Toprak havalanmasının sorun oluşturabileceği çok yağış alan, ağır topraklarda yumak formlu 

çim türleri olumlu sonuç vermekte, sıcak, kurak ve hafif bünyeli topraklarda ise toprak 

yüzeyini daha iyi örten, tavı koruyan, toprak dokusunda ağ gibi yayılan "Stolonlu" ve 

"Rizomlu" büyüme formları daha başarılı olmaktadır. Bu çok farklı toprak ve iklim özellikleri 

arasında özelliklere sahip ekolojilerde kurulacak çim alanlarda ise yumak ve stolonlu veya 

yumak ve rizomlu türleri veya her üç tipi karışık halde kullanarak en iyi sonucu elde etmek 

olasıdır.

Kuraklığa ve Sıcaklığa Dayanıklılık

Tüm kültür bitkilerinde, kuraklığa dayanıklılığı sağlayan çok değişik mekanizmalar, 

organlar ve Özel oluşumlar yer almaktadır. Bazı türlerin üzeri tüyle ve mumla kaplı 

olabilirken, bazı türlerin yaprak yüzeyi kalın ve koruyucu bir dokuyla kaplı bulunmaktadır. 

Yine bazı bitkiler yaprak dokularındaki özel hücre yapıları ve bu hücreler içindeki 



biyokimyasal özellikleri nedeniyle sıcak ve kurak koşullarda daha başarılı olmaktadır. Sıcak 

iklim çim bitkileri (C-4 bitkileri) bu Özel yeteneğe sahip olurken, serin iklim çim bitkileri (C-

3 bitkileri) anılan özellikleri içermemekte, bu nedenle de ülkemizin Akdeniz iklimi etkisi 

altındaki yörelerinde yetiştirilmeye çalışılan ve sıcak, kurak ve düşük nisbi nemin etkisinde 

kalan serin iklim çim türleri, normal olarak büyüyüp gelişememekte ve başarılı 

olamamaktadır.

Oysa, sıcak iklim çim bitkileri, özel koruyucu yapıları ve biyokimyasal ayrıcalıkları 

nedeniyle bu iklime çok iyi uymakta, az su istekleri, sık biçim gerektirmeyen dengeli 

büyümeleri ve hemen her tür toprak strüktürüne adaptasyonları ile çok başarılı olmaktadırlar. 

Burada mutlaka anımsanması gereken çimlerin "Sıcağa Dayanıklılıkları" ile "Kurağa 

Dayanıklılıkları” nın tamamen farklı kavramlar olduğudur.

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık

Yurdumuzda yeşil alanlar açısından en az bilinen ve hemen hiç dikkate alınmayan bir 

faktör de zararlı mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklar ile böcek, solucan, kör fare, vb 

canlıların verdiği zararlardır. Diğer tarımsal bitkilerde olduğu gibi, çim bitkilerinde de pek 

çok hastalık ve zararlı ile mücadele edilmesi gerekmektedir.

Çim Örtülerinin Kalite Ölçütleri

Üniformite  (Tek Düzelik)

Kaliteli bir yeşil alan, genel görünümü ile tam bir bütünlük sergilemeli, çıplak alanlar ve 

yabancı bitkiler, böcek ve hastalıkların zararlarını gösteren sararmalar ile, bozulma ve 

çürümeler sonucu oluşan anormallikler içermemelidir. Üniformite özelliği gözlem yoluyla 

etkili bir şekilde saptanabildiğinden, çim alanlarda hem önem taşıyan, hem de kolayca 

değerlendirilebilen bir kalite ölçütünü ortaya koymaktadır.

Sıklık

Birim alanda bulunan sürgün sayısını ifade eden "Sıklık" değerinin nitelikli çim 

alanlarında yüksek olması arzu edilir. Zira sık sürgün, yabancı bitkileri engelleme, alanı 

tamamen örtme ve iyi bir yeşil bitki örtüsü oluşturma açısından önemlidir. Deneyimler 

stolonlu ve rizomlu çim türlerinin daha sık örtü oluşturduğunu ve 1 dm2'de 200'e kadar sürgün 

üreterek bitki sıklığını en üst düzeye çıkardığını göstermektedir. Orta derecede sık bir yeşil 

alan örtüsü 1 dm2'de 100-200 sürgün, zayıf bir örtü ise 100'den az sürgün kapsamaktadır.

Doku



Çim alanın yeşil dokusunu oluşturan temel öğe yaprak ayalarının genişliğidir. Bitki 

türlerine göre çok farklı olabilen yaprak ayası genişliği 1 mm'den daha az ise çim örtüsünün 

dokusu "Çok İnce", 1-2 mm ise "İnce", 2-3 mm ise "Orta", 3-4 mm ise "Kaba" ve 4 mm'den 

fazla ise "Çok Kaba" olarak nitelenmektedir.

Düzlük: Çim örtüsünün düz bir yüzeye sahip olması hem görünüm hem de üzerinde 

gerçekleştirilecek fonksiyonlar açısından çok önemlidir. Bu açıdan bir Ölçüt; yuvarlanan bir 

topun hareketini etkileyecek hiç bir engelin bulunmaması şeklinde tanımlanabilir. Tüm 

çabalara karşın bazı çim türlerinin oluşturduğu sık yumaklar ile yer yer topaklaşmalar ve 

"Keçeleşme" olarak tanımlanan ölü sap, yaprak yığılmaları sonucunda çim örtüsünün düzlüğü 

kaybolabilmektedir. Özellikle yumak formlu çimlerde görülen bu sakıncayı gidermek 

amacıyla önlemler alınmalı yer yer çim tamiri ve kapak harcı kullanılarak düzensizlikleri yok 

etme yolları denenmelidir.

Diğer Bazı Kalite Ölçütleri

Yeşil alanların niteliğini ortaya koymak açısından dikkate alınabilecek daha pek çok 

özellik bulunmaktadır. Bunlar renk, kuru madde verimi, sürgün dayanıklılığı, biçim sonrası 

büyüme hızı botanik kompozisyon gibi özelliklerdir.

Özellikle "Renk" yeşil alanların kalitesini ortaya koymak açısından en çok dikkati çeken 

bir niteliktir.

ÇİM (YEŞİL) ALANLARDA ÇEVRESEL ETMENLER

Bitkiler aleminin en değerli üyelerinden olan çim (buğdaygil) bitkileri de yaşadıkları 

çevre ile çok sıkı bir ilişki içinde bulunmakta ve çevrenin olumlu koşulları ölçüsünde yeşil, 

sağlıklı ve nitelikli, amaca uygun bitki örtüleri oluşturabilmektedir. Çevre kapsam olarak, bu 

bitkileri etkisi altında bulunduran iklim etmenleri, toprak etmenleri ile orografik ve biyolojik 

etmenlerin tümü olarak özetlenebilir. Bunlardan en büyük etkiye sahip olan iklim etmenlerini, 

ışık, sıcaklık, su ve hava oluşturmakta, toprak ise fiziksel ve kimyasal yapısıyla etkisini 

göstermektedir. Ayrıca orografik faktörler olan arazinin eğimi, yüzeyi ve yükseltisi ile biyotik 

faktörleri simgeleyen insanlar, hayvanlar ve diğer bitkisel etmenler de çevreyi tamamlayıcı 

unsurlar olarak bilinmektedir.

İklim Etmenleri

Yeşil alanların oluşturulmasında ve başarı ile sürdürülmesinde etkili olan en önemli 

etmenler "iklim Etmenleri'dir. Özellikle ışık sıcaklık ve yağış, çim bitkilerinin seçiminden, 



uygulanacak gübre, su ve biçim sistemlerinin belirlenmesine kadar tüm uygulamaları 

sınırlandıran unsurlardır.

Işık

Işık enerjisi yeşil bitkilerin üretim yapmalarını, büyümelerini ve gelişmelerini 

sağlayabilmektedir. Işığın bu bitkiler üzerindeki etkisini değişik açılardan incelemek 

mümkündür.

a) Işığın Niteliği

Dünya yüzeyine çok az miktarda ulaşan "Morötesi" ışınların yeşil alan bitkilerine olan 

etkileri ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Günümüzde doğrudan güneş ışığı etkisindeki 

ortamlarda yetiştirilen yeşil alan bitkilerinde, ışık kalitesi (içerdiği değişik dalga boylu 

ışınların oranı)’nin değişken olmaması nedeniyle, önemli bir etki yapmadığı izlenmektedir.

b) Işıklanma Süresi

Işıklanma süresinin bir yansıması olan "Gün Uzunluğu" çim bitkilerinin vejetatif 

dönemden generatif döneme geçmesi ve tohum verme dönemine girmesini büyük oranda 

etkilemekte ve bitkilerin günlük ışıklanma süresine olan bu tepkileri "Fotoperiodizm" olarak 

tanımlanmaktadır.

•Uzun Gün Bitkileri: Genellikle ışıklanma süresi (Gün Uzunluğu) nin 14 saat veya 

daha uzun olması durumunda çiçek oluşturarak generatif döneme girebilen bitkilerdir. 

Bunların tohum bağlama dönemleri, ilkbahar sonu veya yaz aylarının uzun günlerinde 

gerçekleşmektedir (Çokyıllık Çim, Otlak Ayrığı, vb).

•Kısa Gün Bitkileri: Günlük ışıklanma süresinin 12-14 saatin altına düşmesi 

durumunda generatif gelişme gösteren bitkilerdir. Yani uzun günlerde vejetatif gelişmelerine 

devam eder ve yaz sonu-sonbahar başlangıcı, kısa günlerde generatif gelişmelerini 

tamamlarlar (Köpekdişi Japon Çimi, Yengeçotu vb).

•Nötr Gün Bitkiler: Generatif gelişmeleri gün uzunluğundan etkilenmeyen, ya da gün 

uzunluğuna bağlı olmayan bitkilerdir (Yıllık Salkımotu).

Gün uzunluğuna tepkinin yararlı bir sonucu olarak, uzun gün buğdaygilleri, sonbahar ve 

ilkbaharda yatık, sık ve bol yapraklı vejetatif büyüme göstermekte ve bu dönemde yeşil alanın 

kalitesi çok yükselmektedir. Benzer durum Akdeniz iklim bölgelerinde yetiştirilen Bermuda 

(Köpekdişi) çimlerinde, yüksek sıcaklığın da katkısıyla, yazın izlenmektedir.

c) Işık Yoğunluğu



Yeşil alanlara gelen solar radyasyon (güneş ışığı), bölgenin enlemine, mevsime, deniz 

yüzeyinden yüksekliğe, günün saatlerine, atmosfer kirliliğine ve arazinin topografyası 

(engebesi)’na göre değişir.

Çim bitkilerinin fotosentez yaparak sürekli büyümeleri ve yeşil kalabilmeleri için, onları 

belli bir ışık doyumuna ulaştıracak "Işık Yoğunluğu"na mutlaka gereksinim vardır. Aksi 

halde bitkilerin solunumları fotosentezi aşmakta, solunum için gerekli karbonhidratları 

köklerinden çekerek yedek besin depolarını tüketmekte ve giderek sararıp, zayıflayıp 

ölmektedirler.

Yeşil alanlarda uzun süre bırakılan veya unutulan araç ve makinalar, ya da aşırı yığılan 

biçim materyali veya üst kapak harcı ile ağaç yaprakları da ışıklanmayı keserek, yer yer 

sararma ve beyazlaşma (Etiolasyon) ya neden olabilmektedir. Ancak bu sakıncalar çabuk 

giderilirse, hızla eski renk ve sağlıklarına kavuşma yetenekleri sayesinde buğdaygiller çim 

alanın görüntüsünü düzeltebilmektedir.

Yüksek ışık yoğunluğunda stolonlu ve rizomlu buğdaygillerin yatık büyümeye teşvik 

edildiği, aksi halde özellikle Köpekdişi (Cynodon dactylon) bitkilerinin dikey büyüdükleri de 

araştırmalarla saptanmıştır. Bu durumda biçim sırasında dik olan tüm sürgünler biçildiğinden 

bitkiler zayıflamakta, stolonlarla yayılma durmakta, yeşil örtü zayıflayıp seyrelmektedir.

Yeşil alan bitkilerinden bazılarının tohumları çimlenmek için ışığa gereksinim duyarlar. 

Bunlardan bazıları, Çayır Salkımotu, Kaba Salkımotu, Yıllık Salkımotu, Yengeçotu ve bazı 

Yumak türleridir.

Yeşil alan buğdaygilleri, ışık yoğunluğu sınırlı olan gölge koşullara, değişik düzeyde 

adapte olabilmekte ve oluşturulacak alanın ışıklanma konumuna göre seçilecek bitkilere 

dikkat edilmelidir. Yeşil alanlarda bitkilerin gölgeye dayanıklılığını arttırmak ve çim 

örtüsünün kalitesini yükseltmek amacıyla bazı önlemler alınmalıdır. Bunlar; biçim 

yüksekliğini arttırmak, aşırı azot gübrelemesinden kaçınmak, seyrek fakat derine işleyecek 

sulama yapmak, gerektiğinde fungusit kullanmak olarak sıralanabilir.

Sıcaklık

Tüm canlı organizmalarda olduğu gibi, çim bitkileri olan yeşil alan buğdaygillerinin 

yaşamsal işlevlerinde, örneğin metabolizmalarının devamlılığında vazgeçilmez önem taşıyan 

bir etmen de "Sıcaklık"tır. Bitkiler aleminde, değişik bitkilerin, değişik büyüme ve gelişme 

aşamalarında gereksinim duydukları sıcaklıklar oldukça farklıdır.

Sıcaklığın yeşil alan buğdaygilleri üzerindeki etkileri, çimlenme aşamasında başlamakta 

ve farklı cins ve türlerin tohumlan, çimlenip sürebilmek için, değişik sıcaklıklara gereksinim 



duymaktadır. Örneğin serin iklim buğdaygilleri çimlenebilmek için toprakta en az 5°C 

sıcaklığa gereksinim duyarken sıcak iklim buğdaygilleri için bu değer 12-15°C'ye 

yükselmektedir. Benzer şekilde toprak 15-20°C'ye kadar ısındığında, serin iklim bitkilerinin 

tohumları için en uygun çimlenme ortamı oluşmakta, bu değer sıcak iklim bitkileri için 25-

30°C'a yükselmektedir.

Yeşil alanlardaki çim bitkilerinin, genellikle yüksek sıcaklıklarda üstün büyüme ve 

gelişme hızı gösterdikleri bir gerçektir. Oysa yeşil alandaki bitki örtüsünün üst düzeyde 

üniformite, sıklık ve çekici renk içerdiği sıcaklıklar, belirtilen optimumların altındadır. Zira 

bu sıcaklıklarda (10-15°C) ve özellikle serin iklimlerde, çim bitkilerinin büyüme hızı 

azalmakta, ancak yeşil alanda olması istenen kalite özellikleri yükselmekte, bol yapraklı koyu 

yeşil renkli ve sık dokulu bir örtü ortaya çıkmaktadır.

Yüksek Sıcaklıkların (Isıların) Etkileri

Genellikle Yaz mevsiminde etkisi görülen ve basma, kuruma, hastalık-zararlı etkileriyle 

birlikte zarar veren yüksek sıcaklık etmeni, sıcak iklim bitkilerine nazaran, serin iklim 

bitkilerinde çok daha önemli zararlar oluşturmaktadır.

Yüksek sıcaklıklar ilk ve çok önemli zararlarını; ekim sonrasında, yeşil alan bitki 

tohumlarının çimlenmesi aşamasında göstermekte, toprağın kurutucu etkisinin de katkısıyla 

çıkış oranını düşürüp, çıkış süresini azaltmaktadırlar. Bitkilerin daha sonraki büyüme 

aşamalarında yüksek sıcaklıklara dayanıklılıkları, yetiştikleri ortama bitkinin yaşına ve 

değişik dokularına göre farklı olmaktadır.

Yüksek sıcaklık zararları çoğu zaman kurak zararı ile birlikte gözlenmekte, yeşil alan 

buğdaygillerinin büyümesi yavaşlayıp sürgün sayısı azalmakta, yaprak ayaları küçülüp 

kıvrılmakta, renk koyulaşıp mavi-yeşil renge dönüşmektedir. Daha sonra bitkiler giderek 

kahverengileşmekte, yeni yaprak oluşturamadıklarından çalı görünümünü almakta, kök 

gelişmesi de gerileyip durmaktadır.

Yüksek sıcaklığa dayanıklılık açısından büyük farklılıklar gösteren yeşil alan 

buğdaygillerinden serin iklim bitkileri, yazın aşırı sıcaklıklarda büyümelerini durdurup uyku 

dönemine girerek korunmaktadır. Sıcak iklim bitkileri açısından ise, ortamda yeterli su varsa, 

yüksek sıcaklık zararı genellikle söz konusu olmamaktadır.

Düşük Sıcaklıkların (Isıların) Etkileri

Bitkilerin metabolik etkinliklerini simgeleyen biyokimyasal reaksiyonlar esas olarak 

ortam sıcaklığına yakından bağlı bulunduğundan, sıcaklığın düşmesi ve ortamın soğuması 

durumunda bu işlevler önce yavaşlayıp, daha sonra durmaktadır. Özellikle sıcak iklim 



çimlerinde 15°C'm altında yavaşlayan büyüme, 10°C'ın altında tamamen durmakta, serin 

iklim çimlerinde ise ancak 0°C'ın altında önemli olumsuz tepkiler ortaya çıkmaktadır.

Düşük sıcaklıklarda, dormansi sistemi ile korunma özelliği devreye girmektedir.

Çim bitkilerini düşük sıcaklıklardan korumak amacıyla bazı önlemlerin alınması yararlı 

sonuçlar vermektedir. Bu amaçla;

•Soğuğa dayanıklı cins, tür ve çeşitler seçilmeli,

•Toprak çok iyi drene edilip, aşırı su uzaklaştırılmalı,

•Toprak kaba yapılı ve sıkışmamış konumda bulundurulmalı,

•Ekimler erken yapılarak, fideciklerin kışa güçlü girmeleri sağlanmalı,

•Sonbaharda aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı,

•Bolca fosfor ve potasyumlu gübre uygulanmalı,

•Sonbahar sulamaları gerekiyorsa, kontrollü ve sınırlı yapılmalı,

•Sonbaharın son biçimleri yüksek anız bırakılarak yapılmalı,

•Sıcaklık 0°C ve altına indiğinde, insanların yeşil alana girişi durdurulmalıdır.

Yeşil Alanlarda Kış Zararı ve Korunma Önlemleri

Tipik ve sert karasal iklimin egemen olduğu bölgelerdeki yeşil alanlarda büyük zararlar 

oluşabilmekte ve tüm çim bitkileri ölebilmektedir. Ancak bazı önlemler bu ekstrem zararları 

engellemede etkili sonuçlar verebilmektedir.

• Kar örtüsü

•  Değişik örtü malzemeleri

•  Toprak ısıtması

Yeşil Alan Bitkilerinde Termoperiyodizm ve Vernalizasyon

Yeşil alan buğdaygilleri de, diğer bitkiler gibi günlük sıcaklık değişimlerine tepki 

göstermekte ve bu "Termoperiyodizm" olarak nitelenmektedir. Bu fizyolojik olay gündüz 

sıcaklığı gece sıcaklığından yüksek olduğunda, büyüme ve gelişmenin hızlanmasını 

sağlamaktadır. Serin iklim buğdaygilleri ancak 0-5°C'da 4-8 hafta kaldıklarında generatif 

döneme girebilmekte ve bilindiği gibi bu fizyolojik dönem isteğine "Vernalizasyon" adı 

verilmektedir.

Serin iklim buğdaygillerinin hemen tümü vernalizasyona gereksinim duymakta veya 

vernalizasyon olumlu etki yapmakta, sıcak iklim bitkilerinde ise bu tür bir gereksinim ortaya 

çıkmamaktadır.



Yeşil Alan Buğdaygillerinde Kış Uykusu (Dormansi)

Özellikle sıcak iklim buğdaygillerinde Kışın sararma şeklinde ortaya çıkan "Dormansi" 

bu bitkilerde büyümenin durması ve klorofil moleküllerinin de parçalanması sonucu 

oluşmakta, sadece stolon ve rizomların boğumlarında kalan "Canlı Büyüme Noktaları" ölü 

yaprak vb ölü dokularla kendilerini koruyarak Kışı geçirmektedir. Sıcaklığın 10°C'a 

yükselmesi ise dormansiyi kırarak yeşil doku oluşumunu sağlayabilmektedir. Kış dormansisi 

serin iklim buğdaygillerinde daha ender ve özel Kış koşullarında görülmekte, Kış mevsiminde 

klorofillerini kaybetmediklerinden ve yeşil renklerini sürekli koruduklarından dormansi 

dönemleri belirginleşmemektedir.

Su; Doğa bilimcilerin "Yaşam Sıvısı" olarak adlandırdıkları su tüm canlılar gibi yeşil 

alan bitkileri için de vazgeçilmez bir gereksinim, hatta canlılığın temel maddesidir.

Yosun, liken, vb ilkel canlıların doğrudan hava nemini kullanabilmelerine karşılık, 

yüksek (gelişmiş) bitkiler suyu topraktan kök emici tüyleri ile almakta, ve terleme 

(transpirasyon) ile atmosfere salarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Atmosferin nemsiz ve 

güneşli olması durumunda transpirasyon artacağından yeşil alan bitkilerinin topraktan su 

alımı (tüketimi) da hızlanmakta, bulutlu ve sisli havalarda ise transpirasyonla su kaybı çok 

azalacağından, yeşil alandaki su tüketimi çok gerilemektedir. 

Suyun verimli kullanımı açısından sıcak iklim buğdaygilleri, serin iklim 

buğdaygillerinden daha etkilidirler. Örneğin, 1 kg kuru madde üretmek için serin iklim 

buğdaygilleri sıcak iklim buğdaygillerinden çok daha fazla, bazen iki misli su 

tüketmektedirler.

Yeşil alanların sulanmasında iki temel kaynağı "Doğal Yağışlar" ve "Sulama Suları" 

oluşturur.

Yeşil Alan Bitkilerinde Su Tüketimi

Çim bitkilerinin büyüme ve gelişme için kullandıkları su miktarı, cins ve türe, iklim ve 

toprak koşullarına, bölgenin özelliklerine göre değişir. 

Çim bitkilerinin topraktan aldıkları suyun buharlaşma (transpirasyon) ile kaybettikleri 

sudan az olması başlangıçta "Solma" olayını ortaya çıkarmakta, daha sonra bitkilerin 

yaprakları küçülüp, kıvrılarak aşağıya sarkmakta, renk mavi-yeşile dönmekte ve solma uzun 

süre devam ederse ölümle sonuçlanmaktadır.

Çim bitkilerinin yeşil alan toprağında yeterli kapsamda su bulamamaları durumunda 

ortaya çıkan "Kuraklık" dayanıklılığı açısından cins, tür ve çeşitler arasında önemli 



farklılıklar bulunmakta serin iklim bitkilerine nazaran sıcak iklim bitkileri yumak formlulara 

nazaran da stolonlu ve rizomlu bitkiler kurağa daha uzun süre dayanabilmektedir.

Özellikle rizomlu ve stolonlu buğdaygiller (Bermuda Çimleri, Yengeçotu, Stolonlu 

Tavusotu vb) kurak dönemde dormansiye girip beklemekte, bu süreçte yeşil doku 

oluşmadığından çim kalitesi çok kötüleşmekte, ancak ortama yeterince su verildiğinde stolon 

ve sürgün boğumlarından tekrar sürmektedirler.

Kuraklığın yazın görülmesine karşılık, kışın da bir tür "kuraklık" sorunu ortaya 

çıkabilmektedir. Toprağın donması durumunda kökleriyle su alamayan buğdaygillerde de 

izlenen bu kuraklık genellikle geçicidir ve "Kış Kuruması" olarak adlandırılır. 

Rüzgar

Hava kitlelerinin bir yerden başka bir yere hareket etmesini ifade eden "Rüzgar" 2-5 

m/sn hızla estiğinde bitkiler için olumlu sonuçlar doğurmakta, ancak hızı 15-20 m/sn'ye 

çıktığında, yatmaya, yaprak ve çiçek dökülmesine neden olmakta, 30-40 m/sn'lik hızda ise 

tüm tarım ürünleri zarar görmekte, iri ağaçlar devrilmektedir.

Zararlı hızdaki rüzgarlar yeşil alan toprağını aşındırıp kökleri açığa çıkararak, veya 

taşıdığı materyalle çim yüzeyini örterek mekanik sorunlar yaratmakta, bitkilerin terlemesini 

arttırıp çok su kaybetmelerine neden olmaktadır. 

Özellikle sıcak rüzgarlar (Sam Yeli) çim bitkilerini kurutup, ölümlerine neden 

olabilmekte denizden esen ve tuz zerreleri içeren "Tuzlu Rüzgar'lar da çimlerin yaprak 

ayalarında yakıcı, kurutucu etkisini göstermektedir. Bu nedenle deniz kenarlarında 

yetiştirilecek çim bitkilerinin tuza dayanıklı olanlarının seçilmesi gerekmektedir.

Rüzgarlar yabancı bitki tohumlarını, hastalık etmenlerini örneğin mantar sporlarını yeşil 

alana taşıyarak da sorunlara neden olmaktadırlar. Ancak, olumlu etkileri de unutulmamalıdır.

Hava; Bilindiği gibi hava (atmosfer) Dünya'mızı çevreleyen ve %78 oranında azot, 

%21 oksijen, %0,03 karbondioksit ve %0,97 asal gazlar (Neon, Argon) dan oluşan bir gaz 

tabakasıdır. Bunlardan C02 bitkiler için bir besin maddesi, oksijen solunum gereksinimi, baca 

gazlarındaki SO2, NH3 ve HCN ise toksik maddeler olarak önem kazanmaktadır.

Havanın toprak üzerindeki durumu kadar, toprak içindeki konumu da önem taşımakta 

ve özellikle kaba bünyeli toprakların iyi havalanması nedeniyle çim köklerinin gelişmesi en 

üst düzeye çıkmaktadır. Kötü havalanan topraklarda, besin maddeleri çim bitkilerinin 

alamayacağı formlara dönüştüğünden, çim bitkileri bunlardan yararlanamamakta ve yoğun 

besin maddesi noksanlıkları ortaya çıkmaktadır.

Toprak Etmenleri



Dünyamızın dış yüzeyini kaplayan kayaların ve organik maddelerin parçalanması 

sonucu oluşan toprak, bitkilerin yaşam ortamıdır. Arazi konumuna göre bir kaç milimetreden, 

onlarca metreye kadar değişen kalınlıklarda olabilen toprak esas olarak dört unsur içerir.

Toprağın Yapısı

- Mineral madde

Toprakta en büyük oranı bu bölüm oluşturmakta, kum, kil ve mil zerrelerini 

kapsamaktadır. Bu mineral maddeler silisyum, alüminyum ve demirden oluşmakta, sınırlı bir 

miktarda da kalsiyum, potasyum ve magnezyuma rastlanmakta, yapısal özellikteki bu 

elementler bitki besleme açısından bir önem taşımamaktadırlar. 

Çim bitkilerinin gelişimi için gerekli ortamı sağlamak amacıyla, toprağa yeterli oranda 

kum eklenmesi gerekebilmektedir.

- Organik Madde

Yeşil alan bitkilerinin büyüme ve gelişmesinde en önemli bölümü simgeleyen organik 

maddeler toprağın su bilançosunu düzenlemek ve tavını korumak, besin maddelerini tutmak 

açısından büyük görevler üstlenirler. Normal olarak %5 olması gereken organik madde oranı, 

ülkemiz topraklarında %1 ve altına düşmüş olduğundan, yeşil alan topraklarının çiftlik 

gübreleri, torf, vb materyal ile organik maddece zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Hava ve Su

Toprakların içerdiği hava ve su çim köklerinin sağlıklı büyümesi açısından yaşamsal 

öneme sahiptir. Kök hücrelerinin solunumu için oksijen taşıyan toprak havası, topraktaki su 

kapsamı ile yakından ilgilidir ve aşırı doymuş topraklarda hava kabarcıklarına yer 

kalmadığından havalanma adeta durmaktadır. Bu sakıncaları gidermek amacıyla sulamalar 

özenle kontrol edilmeli toprak dikkatle işlenip gerektiğinde kabartılıp havalandırılmalıdır. 

Bu dört unsurun yanında, mikroskobik canlılar, solucanlar kemirgenler, algler, 

protozoalar, nematodlar ve daha bir çok organizma da bu yapı içinde yer almaktadır. 

Bunlardan bakteriler organik maddeleri parçalayıp, azot bağlayıp, kükürt ve azotlu maddeleri 

bitkilere yararlı hale getirmekte, solucanlar havalanmayı ve toprakta suyun hareket yeteneğini 

arttırmaktadırlar.

Toprağın Bazı Kimyasal Özellikleri

Toprakların kimyasal açıdan önem taşıyan özelliklerinden biri toprak suyundaki 

"Hidrojen İyonu Yoğunluğu: pH"dır.



pH=7'yi aştığında bazik (alkali), 7'nin altına indiğinde asit, 7 olduğunda nötr toprak 

tanımı söz konusudur. Yeşil alan buğdaygilleri ise ancak pH=5,5-7,0 değerlerinde sağlıklı 

büyümekte cins, tür ve çeşitlere göre farklı performanslar ortaya çıkmaktadır.

Orografik Etmenler

Temel olarak çim örtüsü oluşturulacak arazinin "Eğim Derecesi", "Yöneyi" ve 

"Yükseltisi”nden oluşan orografik etmenler etkilerini dolaylı yoldan ortaya koyarlar. Örneğin 

bu etmenler; arazi üzerinde egemen iklim koşullarını, yani sıcaklığı, ışıklanmayı ve su 

bilançosunu belirleyerek etkili olmakta, yapılacak teknik çalışmaları sınırlamaktadırlar. 

Biyolojik Etmenler

Biyolojik etmenler; çevrenin cansız öğelerini simgeleyen iklim Toprak ve Orografik 

etmenlere karşılık, canlı öğeler olan insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalardan 

oluşmaktadırlar. Yeşil alanların yapımında katkıları büyük olan bu unsurlar, onların bozulup, 

yok olmasında da aynı etkiyi yapabildiğinden özenle izlenmeleri gerekmektedir.

ÇİM (YEŞİL) ALANLARDA TOPRAK HAZIRLIĞI

 Oluşturulacak çim örtüsünün hızla alanı kaplaması,  estetik amaçlar kadar, tozu, 

çamuru veya ortaya çıkacak erozyonu önlemek açısından da önem taşımaktadır. 

  Bu nedenle toprak hazırlığı yoğun bir çaba ve özenle yürütülmelidir.

Sırasıyla izlenmesi gerekenler

 Yabancı otların yok edilmesi

 Taş parçaları, İnşaat atıkları ve benzerlerinin temizlenmesi

 Çim alanlarda elektrik, su, vb alt yapı önlemleri

 Kaba tesviye (yüzey düzeltme)

 Yüzey ve toprakaltı suların fazlasının alandan uzaklaştırılması

 Toprağın ıslahı

 Mineral gübre uygulamaları

 Son uygulamalar

1) Yabancı Otların Yok Edilmesi

 Çimlenecek alanda bulunan ve o bölgenin doğal bitki örtüsünden oluşan yabancı 

bitkiler bir bakıma o toprağın Öz Evlatları olarak nitelendirilirler.

  Bunlar yok edildikten sonra tohum ve çeliklerle ekilerek veya dikilerek ortama 

yerleştirilecek olan yeni çim türleri ise toprağın "Üvey Evlat’’larıdır. 



 Yabancı bitkilerin yok edilmesi için uygulanacak temel işlem, küçük alanlarda bel-

kürek, vb el araçları, geniş alanlarda ise pulluklarla toprağın işlenmesidir.

Belleyerek veya pullukla sürerek 10-35 cm derinliğe kadar işlenen, havalandırılan 

toprak, daha sonra tırmık, toprak frezesi, vb. aralıklarla inceltilmeli, kesekleri ve topakları 

dağıtılarak, 1-5 mm’lik zerrelerden oluşan gevşek yapılara kavuşturulmalıdır.

Yabancı bitki savaşımında toprak işleme tekniği ile Herbisitlerin kullanımının birlikte 

uygulanmasıyla daha başarılı olunabilir.

Yabancı bitki tohum, stolon veya rizomlarının öldürülmesinde, gelişmiş ülkelerde 

uygulanan bir başka teknik de "Toprak Fümigasyonu" dur.

İşlenmiş toprağın üstü geçirgen olmayan örtü (naylon, vb) ile kaplanarak zehirli 

gazlarla örneğin, metil bromit ile fümigasyon gerçekleştirilmektedir.

Toprak Fümigasyonunda Yararlanılabilecek Bazı Fümigant Örnekleri

• METHYLBROMID Gaz 

• DICLOROPROPENE Sıvı

• FENAMIPHOS Sıvı 

• FENAMIPHOS Granül

• ETHOPROPHOS Sıvı

• ETHOPROPHOSV Granül

• ISAZOFOS Granül 

• DAZOMET Toz

2) Taş Parçaları İnşaat Artıkları ve Benzerlerinin Temizlenmesi

Pek çok konuda sorunlar yaratan ve toprağın asıl yapısı dışında kalan tüm yabancı 

materyalin ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

Özellikle binaların yapma aşamasında, atıklar toplanıp uzaklaştırılmalı ve bahçe 

toprağına karışması önlenmelidir.

3) Çim Alanlarda Elektrik, Su, vb Alt Yapı Önlemleri

Çim örtüsü oluştuktan sonra, onu yer yer kazarak su borusu veya elektrik hattı 

döşemeleri, alanda yeni sorunlar oluşturacağından, çalışmaların toprak hazırlığı aşamasında 

bitirilmesi en iyisidir.



Eğer toprakaltı su borularını ve elektrik hatlarını önce tesis etme olanağı 

bulunamamışsa, bu amaçla daha sonra kullanılabilecek ve 5-10 cm çapında plastik veya 

metal boruların, uygun hatlar şeklinde, toprak altına yerleştirilmesi yararlı bir önlemdir.

4) Kaba Tesviye (Yüzey Düzeltme)

İşlenen ve yabancı bitkiler ve benzeri materyalden temizlenen toprağın yüzeyi uygun 

araçlarla düzeltilmeli ve daha sonra yapılacak peyzaj amaçlı; beton, taş, seramik, vb yapılar 

ile yolların yükseklikleri çimin yüzeyinden üstte kalacak şekilde ölçülendirilmelidir. 

5) Yüzey ve Toprakaltı Suların Fazlasının Alandan Uzaklaştırılması

Çim alanlar yaz döneminde sürekli sulandığında veya sürekli yağışlardan sonra ortamda 

aşırı su birikmesi görülebilir.

Çim alanı çevreleyen duvarların uygun yerlerinden suyun süzülüp dışarı akmasını 

sağlayacak delikler bırakılmalı veya akıntı boruları yerleştirilmelidir. 

Çok geniş alanlarda yapılacak çimlendirme çalışmalarında ise değişik sistemlere dayalı 

projelerle ve mühendislik çalışmalarıyla' "Toprakaltı Drenaj" yapılmalıdır.

6) Toprağın İyileştirilmesi (Islahı)

Çim alanlarda, ekim veya dikim yapılacak toprağın çok kumlu (hafif) veya killi (ağır) 

olmaması, yeterince organik madde içermesi ve çim bitkilerine yetecek düzeyde bol besin 

maddesi kapsaması gerekir.

Çiftlik Gübreleri

Tüm çiftlik hayvanlarının katı ve sıvı dışkıları ile yataklık materyali olarak yararlanılan, 

sap ve saman karışımlarından oluşan en değerli ve kolay temin edilebilen organik gübrelerdir. 

Dekara 3-6 ton olarak verilen çiftlik gübrelerinin, uygulama öncesinde «fümige» edilmesi de 

çok yararlı bir önlemdir.

Çiftlik Gübreleri

• Toprağın fiziksel yapısını düzeltirler, 

• Topraklarda su tutma kapasitesini arttırırlar, 

• Besin maddesi yıkanmasını engellerler, 

• Havalanmayı arttırırlar, 



Torf

Özellikle su drenajı zayıf olan kapalı havzalardaki bataklıklar veya yoğun su biriken 

alanlarda, bitkisel artıkların, oksijensiz (havasız) ortamda kısmen çürümesi (bozulması) 

sonucu oluşur. Torf, kuru ağırlığının 20 katı kadar su tutan çok değerli bir organik maddedir. 

Daha uzun süreçte parçalanarak, topraktaki etkisini daha uzun süre devam ettiren torf, dekara 

1-2 ton verildiğinde çim alan toprağının fiziksel yapısı iyileştirilmektedir.

Perlit

Hiç bitki besin maddesi içermeyen perlit, Perlit Kayaçları’nın 1000 oC’de ısıtılarak 

parçalanması sonucu, beyaz ve yumuşak kümeler halinde elde edilir. Ağır topraklarda toprak 

işlemeyi, drenaj ve havalandırmayı çok kolaylaştıran perlit, su tutma kapasitesini 

gerilettiğinden hafif topraklarda kullanılmamalıdır. 

Çürümüş, Yaprak, Ot vb Materyal

Özellikle sık ormanlık yörelerde kayın ağacı gibi geniş yapraklı ağaçlardan dökülen 

yaprakların ve alt vejetasyondaki otsu bitkilerin doğal çürümesi ile oluşurlar. Çürümesini 

tamamlamış, kümeleşmiş ve fümige edilmiş yaprak vb çürümüş organik maddelerin, dekara 

2-5 ton verilmesi yeşil alanlarda çok olumlu gelişmeler sağlamaktadır.

Çöp Kompostu

Kentsel yerleşim alanlarında ortaya çıkan çöp dağlarını, basit tekniklerle işleyerek elde 

edilen ve koyu gri renkli yumuşak organik bir gübre niteliği taşıyan çöp kompostu azot, fosfor 

potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Fabrikasyonda yüksek sıcaklık uygulanmışsa 

hastalık ve zararlı etmenlerinden de arındırılmış konumdadır. Ancak, kompostla birlikte gelen 

cam kırığı, metal parçaları sorun yaratabileceğinden, park ve spor alanları yerine yol şevleri, 

refüjler gibi yaya trafiği olmayan alanlarda kullanılmalıdır.

Diğer İyileştirici Materyal

ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde Vermikülit, Kaya Yünü gibi mineral maddeler ile 

Mantar İşletme Artıklar ağaç sanayinin yan ürünü olan Odun Talaşı, Öğütülmüş Ağaç 

Artıkları ile Volkanize Tüfler de toprak iyileştirme amacıyla kullanılabilecek materyallerdir.

Çim bitkileri bulundukları alanda uzun yıllar kalacaklarından toprağın sürekli sıkışması, 

fiziksel ve kimyasal yapısının gerilemesi söz konusudur. Üzeri devamlı bitki örtüsüyle kaplı 

olan bu toprakların işlenmesi de söz konusu olamayacağından daha başlangıçta çok iyi bir 

toprak hazırlığı ve amaca uygun bir yapı kazandırma çalışması yapılmalıdır. Çim örtüsü 

oluşturulacak alanda bu açıdan 3 farklı olasılıkla karşılaşma durumu vardır



•  Toprak, bol kum, mil ve organik madde içerdiğinden herhangi bir ek önleme 

gereksinim duyulmaz.

•  Toprağın üst 20-25 cm’lik katmanına organik maddeler vb katkı maddeleri 

karıştırılarak çim bitkisi köklerinin gelişmesine yeterli bir yapı kazandırılabilir.

•  Toprağın çim yetiştirmeye uygun olmayan üst 20-25 cm’lik katmanı tamamen sıyrılır 

ve aynı derinlikteki katmana; %50-65 kaba kum, %20-25 ince kum, %5-10 milli 

toprak, %3-7 killi toprak ve %3-5 organik maddeden oluşan bir karışım hazırlanarak 

serilir.

7) Mineral (Ticari) Gübre Uygulamaları

Ekim öncesinde, toprak hazırlığı açısından önem taşıyan bir başka konu da azot, fosfor 

ve potasyumlu gübrelerle bir başlangıç gübrelemesi (Başa Gübreleme) yapılmasıdır. Çim 

bitkileri 1 dekarlık alandan, bir yılda, ortalama 25 kg azot, 3.5 kg fosfor ve 13 kg potasyum 

almaktadır ve bu bitki besin maddeleri biçimlerle hasat edilen yeşil ot kitlesi ile topraktan 

uzaklaştırılmaktadır.

8) Son Hazırlıklar

Ekimden 24 saat önce, ekilecek toprağın yeterince nemli, taş ve keseklerden arınmış, 

inceltilmiş bir yapıda ve yüzeyi düzeltilmiş, hafifçe bastırılmış konumda olması gerekir. 

Geniş alanlarda, alçak devirli bir rototiller ile son inceltme, sürgü ile hafifçe düzeltme ve 

bastırma işlemleri yapılmalıdır.

Dar kapsamlı küçük alanlarda ise elle hazırlanmış bir "Tahta Baskı" yardımıyla veya 

basit bir silindir (merdane) ile bu düzeltme ve hafifçe bastırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Serin iklim çim bitkileri

DÜNYA ÜZERİNDE 

 Serin yağışlı

 Serin yarı nemli

 Serin yarı kurak iklimlerle bunların arasında yer alan

 Geçit iklimlerinde

20’den fazla yeşil alan buğdaygil türünden yararlanılmaktadır.

Eski çağlarda ve evrim sürecinde otobur hayvanların etkisi ile



 Kısa ve dipten gelişen

 Stolonlar ve rizomlar ile kardeşlenen

 Ana sap koltuğunda ve en dipteki boğumdan yan saplar oluşturabilen ve çim alanları 

için ideal yapı içeren yeşil alan buğdaygilleri ortaya çıkmıştır.

Agrostis (tavusotu)

 100’den fazla türü vardır

 Sık ve dipten biçimlere dayanıklı

 Çok soğuk koşullara dayanıklı

 Yağışlı iklim ve verimli topraklarda

 pH 5,5-6,5 arasında ise iyi sonuç verir

EN YAYGIN KULLANILAN TÜRLER

• Agrostis stolonifera (stolonlu tavusotu)

• Agrostis tenuis (narin tavusotu)

• Agrostis alba (ak tavusotu)

• Agrostis canina (kahverengi tavusotu)

A: Agrostis stolonifera

 Dünyanın bir çok köşesine yayılmıştır

 Aşırı soğuk ve sıcaklıklara dayanıklı

 En önemli avantajı gölgeye dayanıklı

 Sıcaklık stresine en dayanıklı türdür

 Tuza dayanıklılığı da fazladır

 Süs ve spor alanlarında kullanılır

Hastalık ve bakım

 Ölü dokulardan dolayı keçeleşme

 Kahverengi leke, çizgili leke, fusarium, sürme kök çürüklüklerine duyarlı

 Her ay azotlu gübreleme yapılabilir (3-5 kg/da)

 Fungusit programı uygulanmalıdır

 Çelik ve tohumla üretim yapılabilir



B: Agrostis tenuis (narin tavusotu)

 İnce tavusotu olarak da tanımlanabilir

 Avrupa'nın bir doğal türüdür

 Dipten biçimlere dayanıklıdır

 Sık bir yeşil örtü oluşturur

 Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır

 Kurağa dayanıklılığı çok zayıftır

 Karışım olarak ekimi yaygındır

 Minik yapısı nedeni ile Alt çim olarak kullanılmaktadır.

 Hastalıklara dayanıksızdır

 Herbisitler köklerine zarar verir

 Çok iyi bakım lazım

C: Agrostis alba (ak tavusotu)

 Giderek önemini yitirmiş bir türdür

 Kaba dokusu ve uzun boyluluğu nedeni ile nitelikli bir yeşil alan oluşturamamaktadır

 Aşırı su tutan, drene olmayan, asitli toprak içeren verimi düşük alanlarda 

yetiştirilebilir

 Biçim yüksekliği 5 cm

 Yol kenarlarında ve erozyon kontrol çalışmalarında kullanılır

D: Agrostis canina (kahverengi tavusotu)

 Köpek tavusotu olarak ta anılır

 Çok ince bir dokusu vardır

 Üstün nitelikli yeşil örtü oluşturur

 Tohum veya stolonları ile yayılma özelliğine sahip

 Soğuğa dayanıklı ancak sıcaklık ve kuraklığa dayanıksız

 Gölge koşullarında çok başarılı 

 Biçim yüksekliği 1 cm 

 3-4 kg/da/ay N

YUMAK (Festuca L.)

 Serin-yağışlı iklimlere adapte



 Kurağa ve verimsiz topraklara 

 pH:5,5-6,5’a dayanıklıdır

Yaygın olan türleri;

 Kırmızı Yumak (Festuca rubra L.)

 Rizomlu Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subsp. rubra)

 Rizomsuz Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subsp. commutata)

 Narin Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subsp. trichophylla)

 Koyun Yumağı (Festuca ovina L.)

 Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.)

 Uzun Yapraklı Yumak (Festuca longifolia Thuill.)

 İnce Yapraklı Yumak (Festuca tenuifolia Sibth.)

 Çayır Yumağı (Festuca pratensis L.)

KIRMIZI YUMAK (Festuca rubra L.)

• Kısa boylu 

• İnce

• Sık dokulu

Rizomlu Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subs. rubra)

 İnce dokulu, 

 sık sürgünlü, 

 üniform ve kaliteli bir doku,

  koyu yeşil renklidir ve güçlü kökler

Gölgeye çok dayanıklı, kurağa da çok dayanıklı olan ve suyu çok ekonomik kullanan 

bir buğdaygildir. Tuzlu ve aşırı sulanan ortamlarda ise başarılı olamamaktadır. Kışın sararan 

Bermuda çimi bitki örtüsü üzerine serpilerek, yeşillendirme (Üstten Tohumlama) amacıyla 

kullanılması da yaygındır.

• Çok yoğun bakıma gerek yok

• Biçim yüksekliği 2.5-5.0 cm

• 1.5-2.5 cm’lik biçimde de çok güzel görünümlü dinlenme alanları oluşturur

• 2-5 kg/da/ay azotlu gübreleme en uygun doz

• Hastalıklara pek çok buğdaygilden daha dayanıklıdır



Rizomsuz Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subsp. commutata)

 Rizom içermez. Yumak yaşam formdadır.

 Soğuğa dayanıklılığı azdır.

 Basılma ve ezilmeye daha yüksek bir direnç gösterir.

 Birim alanda daha fazla sayıda kardeş oluşturabildiğinden spor alanlarında 

tercih edilir.

 İnce dokulu çim alanlarının yapımında, salkımotu türleriyle hazırlanan 

karışımları serin iklimlerde çok başarılı sonuç vermektedir.

 1-3 kg/da/ay dozunda azotlu gübreleme yapılmalıdır.

Narin Kırmızı Yumak (Festuca rubra L. subsp. trichophylla)

• Çok ince ve narin yapılı rizomlar içermektedir.

• Kurağa ve tuza dayanıklıdır.

• Kışın iyi bir renk oluşturabilme yeteneğine sahiptir.

• Yeşil alanın boşluklarını hızla kapatır.

Koyun Yumağı (Festuca ovina L.)

• Çok kaliteli bir yeşil alan oluşturamadığından yaygın olarak kullanılmaz.

• Mavi-yeşil renkli ve çok ince yaprakları vardır.

• Sık kardeşlenme nedeniyle hızlı keçeleşme gösterir.

• Kumlu, asitli, gevşek, fakir topraklarda iyi yetişebilir.

• Dipten 1.5 cm’nin altında biçimlere dayanıklılık göstermez.

• Tohumla üretilen bitki çok yıllıktır.

• Kurağa çok dayanıklıdır.

• Sıcağa dayanıklılığı çok sınırlıdır.

Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.)

• Serin iklimde en iyi şekilde gelişir.

• Verimli, nemli taban suyu yüksek orta tekstürlü topraklarda iyi gelişir.

• Yaprak ayası eni geniştir

• Çok sık kardeşlenmez, kaba gevşek yapılı oldukça koyu renkli bir bitki örtüsü 

meydana getirir.

• Kökleri çok sık, güçlü ve derindir.



• Sıcağa ve basılmaya dayanıklıdır.

• Gölgeye dayanıklı, çorak ve tuzlu topraklara uyumu yüksek

• Yeşil alan örtülerinden en başarılı sonucu almak için 4-5cm yükseklikten biçim 

yapılması gerekmektedir.

• Keçeleşme yok denilecek kadar azdır.

• Aşırı soğuklara dayanıksızdır

• pH:5.5-6.5 toprak asitliğinde en iyi sonucu verir

• Atlı spor alanları, yol şevleri, su yolları, hava alanları gibi çok değişik ortamlarda 

başarıyla kullanılmaktadır

• %70 yumak + %30 salkım otu karışımı yeşil alan için kalitelidir

• Köpekdişi parsellerinin kış sararmasını gidermek için Üstten Tohumlamada kullanılır

• Aylık olarak 2-5 kg/da azot verilmelidir.

Uzun Yapraklı Yumak (Festuca longifolia Thuill.)

Koyu renkli, ince yapraklı ve çim kalitesi yüksektir. Kurağa ve soğuğa çok dayanıklıdır. 

Sulama ve gübrelemeye olumlu tepki verir. 2.5 cm’den daha derin biçilmemesi 

gerekmemektedir.

İnce Yapraklı Yumak (Festuca tenuifolia Sibth.)

Yumak formu nedeniyle yeşil alanlarda nitelikli bir örtü oluşturamayan bu tür kısa 

boylu ve yavaş gelişen bir yapıdadır.

Çayır Yumağı (Festuca pratensis L.)

• Yembitkisi olarak önem taşır

• Verimli, nemli ve kısmen gölge alanlarda iyi yetişir

• İngiliz çimi ve Çayır salkımotu ile karışımı olumlu sonuç verir

• 3-5 cm anız bırakılarak biçilmelidir

• Sulanmadığında kurağa ve sıcağa dayanamaz

Lolium L. (İNGİLİZ ÇİMİ)   

Çimler, yeşil alan buğdaygilleri içinde ilk olarak tarıma alınan ve Delice (Lolium 

temulentum)’yi de içine alan bir cinstir. Bu cinsin, yeşil alanlarda en çok yararlanılan iki türü 

bulunmaktadır.



Lolium perenne 

 Orta dokulu

 Sık kardeşli

 Üniform bitki örtüsü

 Yaprak alt yüzeyi açık yeşil

 Biçmeye uygun sürgün yapısı

 Yumak büyüme formu

 Çok sayıda yatay sürgün 

 Stolon ve rizom yok

 Saçak kökleri biryıllık yapıda

 Tohumla çoğaltılır

 İri ve yeterince güçlü tohum yapısı

 Sert olmayan kışlara ve serin-nemli yazlara adapte olmuştur.

 Sıcaklığa dayanıksızdır.

 Kışın gölgeye dayanıklılığı iyidir.

 Nötr veya hafif asitli yüksek verimli toprakları sevse de çok değişik toprak türlerine 

adapte olabilir.

 Aşırı su birikmesi ve tuzluluk önemli sorunlar yaratabilir. Yaratılan sorun çok tehlikeli 

olabilir 

 Bastır-ek-bastır yöntemiyle ekilir.

 4-5 cm yükseklikten biçilir.

 Aylık 2-5 kg/da azotlu gübre gereklidir.

 Yoğun gübreleme zayıflatır.

 Keçeleşme yoktur.

 Kısmen gölge olan alanlarda doyurucu bir yeşil örtü elde edilebilmektedir.

Yıllık çim (Lolium multiflorum Lam.)

• İtalyan çimi  (Lolium italicum) olarak da bilinir.

• Çok yıllık çime benzer, yaprakları daha kaba ve açık yeşildir.

• Stolon veya rizom içermeyen yumak büyüme formuna sahip.

• Çok yıllık çimden daha az ve yüzlek köke sahiptir.

• Verimli, nemli ve pH:6.0-7.0  olan topraklarda başarılıdır.



• Kısa süreli ve çabuk oluşturulması gereken yeşil alan tesisleri için ideal bir çim 

türüdür.

• Rekabet gücü yüksek olduğu için karışıma %20-25’den fazla girmemeli

• 4-5 cm biçilmeli, aylık 2-5 kg/da azotlu gübre atılmalı.

• Keçeleşme sorunu yok.

SALKIMOTU (Poa L.)

1.   Poa L.

• 200’ den fazla türü vardır.

• Serin-yağışlı ve bazı geçit iklimlerine adapte olmuştur.

• Yaprak ucu kayık şeklindedir.

• Serin-nemli iklime adapte olan türleri, dik veya yatık, yumak, stolon ve rizom büyüme 

formunda olabilir. 

1.1. Poa pratensis L. (Çayır Salkımotu)

• Avrupa ve Asya’nın doğal bitki örtülerinden biridir. 

• Yeşil alanlarda en çok kullanılan buğdaygil.

• Bol sürgünlü, koyu renkli ve ince-orta dokulu bir yapıya sahiptir.

• Kök sistemi çok güçlüdür (yoğun rizom yapısı) 

• Bozulan çim alanların onarımında kullanılır.(6-15 cm rizom)  

• Gölge ortamlarda yetişebilir.

• Hastalıklara karşı dayanıklıdır.

• Kök sistemi çok güçlüdür. (15-25 cm) 

• İyi drenajlı, verimli, orta bünyeli, nemli ve pH: 6-7 olan topraklar.

• Festuca rubra ile karışımı oldukça güzel sonuçlar verir.

• Spor alanlarında insan ve araçlardan oluşan mekanik zararlara da çok dayanıklıdır.

• Ezilen parçalanan yerleri salkım otunun toprak altı rizomlarıyla hemen tamir olup, 

kendiliğinden eski konumuna gelebilmektedir.

• 2,5-5,0 cm yükseklikten biçim

• 2-3,5 kg/da azot

Helminthosporium Yanıklığı, Fusarium yanıklığı, Buğdaygil Küllemesi, Phytium 

Yanıklığı, Kahverengi Pas ve Typula yanıklığı 



1.2. Poa trivialis L. (Kaba salkımotu)

• Poa pratensis L. ile aynı toprak, iklim istekleri.

• Daha az kardeş ve sürgün oluşturur, rizom içermez.

• Yaprakları parlak, açık yeşil renklidir.

• Serin-nemli ve gölge koşullarda iyi örtü oluşturur.

• Sıcak ve kurak koşullara hiç dayanamaz.

• Soğuğa dayanıklıdır.

• Basmaya, ezilmeye vb. trafik etkilerine karşı zayıf.

• Festuca rubra ve Poa pratensis ile karışık yetiştirilir. 

• Kullanımı son yıllarda azalmıştır.

Diğer Türleri

• Poa annua L. (Yıllık Salkımotu)

• Poa nemoralis L. (Bataklık (Orman) Salkımotu)

• Poa bulbosa L. (Yumrulu Salkımotu)

• Poa compressa L. (Yassı Salkımotu)

Kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)

Düşük kaliteli yüksek boylu bitki örtüsü oluşturan kılçıksız brom, etli rizomlarıyla 

vegetatif olarak yayılıp sert bir toprakaltı tabaka oluşturmaktadır. Kılçıksız bromun kökleri de 

güçlü ve sıktır. 

Dünyanın soğuk ve geçit iklimlerine sahip yörelerinde çokyıllık bir bitki olarak yaygın 

olan bu buğdaygil, kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.

Bu özelliğini, zor koşullarda uyku dönemine (dormansiye) girerek ve koşullar 

iyileştiğinde tekrar büyüyüp gelişerek gerçekleştirir. Derin, verimli topraklarda başarılı olan 

bu buğdaygil trafik etkilerine (üzerine basma, koşma, ezme vb.) karşı çok dayanıksızdır.

Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratense L.)

Seyrek ve kaba dokulu bir örtü oluşturduğundan, ideal bir yeşil alan buğdaygili olmayan 

bu tür basılmaya, kurağa ve sıcağa da dayanıksızdır.

Yol şevleri, vb toprak koruma alanlarında ve serin-nemli iklimlerde yararlanılabilen 

çayır kelpkuyruğu, nötr-hafif asit topraklarda daha başarılıdır.



Yumrulu Kelpkuyruğu (Phleum nodosum L.)

Serin ve nemli iklimlerde başarılı olmakta Festuca ve Agrostis türleri ile karışımları 

olumlu sonuç vermektedir. Kısa boylu, narin yapılı sap ve yaprakları ile yayılıcı formu ona 

tipik bir görünüm kazandırmakta, basılmaya dayanıksız olduğundan, yoğun olarak 

kullanılmayan yeşil alanlarda değerlendirilebilmektedir.

Sorguçlu Tarakotu (Cynosurus cristatus)

Dar yaprak ayalarıyla ince dokulu ve çokyıllık çime benzeyen yumak formlu bir 

buğdaygildir. Basmaya dayanıklı biçmeye dayanıksız olan bu buğdaygil, kurağa dayanıklı 

olmasına karşılık soğuğa dayanamamaktadır. Avrupa’nın doğal bir türü olan bitki, 

İngiltere’de Kriket ve Futbol oyun alanlarında sınırlı miktarlarda kullanılmakta ve tohumla 

tesis edilmektedir.

Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.)

Avrupa’nın doğal bir bitkisidir. Dokusu (yaprak ayası eni) oldukça kabadır, tomurcuk 

sürgünü içinde yaprak ayası katlanmış konumda, kın ise basık, yassıdır. Bu buğdaygil stolon 

ve rizom içermediğinden yumak formludur, seyrek sürgün oluşturduğundan toprak yüzeyini 

de seyrek olarak kaplar. 

Dünyanın serin-yağışlı yörelerine adapte olduğundan kurağa  ve özellikle sıcağa çok 

dayanıklı değildir. Ayrıca basmaya da dayanaksızdır. Ancak az ışıklı ortamlarda çok iyi bir 

gelişme gösterdiğinden ağaçlık yörelerde ve yoğun gölge koşullardaki su tutan yeşil alanlarda 

kullanabilmektedir.

Ayrık (Agropyron Gaertn.)

150 değişik tür içeren ayrıklar, genellikle problemli ve insanlar tarafından 

değerlendirilmeyen, erozyon ve diğer doğal afet riski taşıyan alanlarda, toprakları yerinde 

tutmak ve ıslah etmek amacıyla kullanılır.

Özellikle Tarla Ayrığı (Agropyron repens) Anadolu’da «Ayrık Otu» adıyla tarlalarda 

yabancı bitki özelliği taşımaktadır.

Son yıllarda Elymus repens olarak adlandırılan bu türün ıslah edilmiş çeşitleri serin-

nemli veya serin-kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, erozyon kontrolü çalışmalarında 

başarıyla değerlendirilebilmektedir.



SICAK İKLİM ÇİM BİTKİLERİ (BUĞDAYGİLLERİ)

Çimlenme, sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme dönemlerinde serin iklim çim 

türlerinden daha fazla sıcaklığa gereksinim duyulan, pratik olarak, ülkemiz koşullarında 

Turunçgil ve Zeytin bitkilerinin yetişebildiği iklim koşullarında yetiştirilebilen 

buğdaygillerdir. Bunların serin iklim bitkilerinden en önemli farkları, toprak yüzeyine daha 

yakın gelişmeleri, dipten biçmeye dayanıklı olmaları, köklerinin daha derine işlemesi, 

basılmaya ve ezilmeye, sıcağa ve kurağa daha dirençli olmalarıdır. Sıcak iklim bitkilerinin 

çoğunluğu vejetatif üretilmesine karşılık, serin iklim bitkileri tohumla üretilmektedir.

KÖPEKDİŞİ

Bermuda Çimleri: Cynodon spp. L.C. Rich

• Bermuda çimleri, genellikle ılık-yağışlı, tropik ve subtropik iklimlere yayılmıştır. 

Bermuda çimlerinin 4 önemli tipi vardır ancak bunlardan ikisi büyük önem taşır. Bu 

türler;

• Cynodon dactylon (L.) Pers. (Bermuda çimi)

• Cynodon transvaalensis Burtt-Davy (Uganda çimi)

• Cynodon türleri;

• Çok sık, yoğun, güçlü çim tabakası,

• Rengi açık yeşilden koyu yeşile değişken,

• Büyüme stolon ve rizomla

• Yaprak eni dar

• İnce ve çok ince dokulu

• Yatık formda

• Kök sistemi saçak, yoğun ve derin,

• Bermuda tiplerinin üretimi, 

• Yolma,

• Biçme çelikler ve  

• Köklü çeliklerle vejetatif,

• Sadece bermuda çimi, tohumla da üretilebilir.

• Sıcak ve kurağa dayanıklı,

• Soğuğa çok duyarlı,

• Toprak ısısı 15º C altına düştüğünde sararır ve uyku haline girer,



• İlkbaharda yeniden büyümesine devam eder,

• Işığı sever, gölgeye dayanıklılığı çok azdır,

• Verimli, gevşek yapılı ve süzek topraklarda en iyi sonucu verir,

• Su birikmesine, tuzluluğa,

• pH: 5.5 – 7.5 olan toprak asitliliği koşullarına dayanıklıdır.

• Ilıman iklimlerde hızla yeniden büyüme özelliği ile;

• Parklar,

• Spor alanları,

• Atletizm pistleri,

• Mezarlıklar, bina çevreleri vb. alanlarında kullanılır.

Spor alanlarında daha dengeli bir yeşil örtü oluşturmak amacıyla Bermuda çimi, 

Kamışsı yumak (Fectuca arundinacea) ile de karışık yetiştirilebilir.

Kışın sararan bermuda çiminin yeşilliğini koruyabilmesi için üstten tohumlama ve serin 

iklim buğdaygillerinin serpilmesi uygulanabilir.

Bermuda çiminin yabancı ot durumu:

Stolonlu tavus otunun (Agrostis stolonifera) kapladığı alanda çok az da olsa bermuda 

çimi varsa, zamanla hızla büyümekte ve tavus otunu tümüyle yok edebilmektedir.

• Dipten biçime dayanıklıdır.

• 1.25 - 2.50 cm biçim yüksekliği en iyisidir.

• İyi bir bitki örtüsü sık biçimle sağlanır.

• Bazı Bermuda çimi çeşitleri her gün 0.65 cm yükseklikten biçime bile 

dayanabilmektedir.

• Aylık olarak 4-8 kg/da azot uygulanması ve derin biçim keçeleşmeyi ve kelleşmeyi 

önlemek açısından yararlı olmaktadır.

• Yaygın hastalık ve zararlıları:

• Helminthosporium Türleri, 

• Kahverengi Beneklilik,

• Dolar Lekesi,

• Fusarium Lekesi, 

• Pas Hastalıkları, 

• Phthium Yanıklığı, 

• Çim Çadır Kurtları, 



• Çim Yaprak Kurtları, 

• Bermuda Çimi Akarları, 

• Bermuda Çimi Koşnili ve 

• Nematodlar

En kaba dokulu olanı ve hızlı gelişeni Bermuda çimi, daha ince dokulu olanı ve 

Bermuda çimine nazaran daha yavaş gelişeni Uganda çimidir. 

Genetik olarak şu türler oluşturur:

• Cynodon dactylon (L.) Pers.

• Cynodon transvaalensis Burtt-Dawy

• Cynodon magennisii (Hucombe)

• Cynodon incopletus var. hirsutus

Tohumları ithal edilen veya bazı girişimciler tarafından yurt dışından vejetatif olarak 

yurda sokulan bu Bermuda çim tiplerinin ne genetik yapıları, ne ticari adları ve ne de yeşil 

alan özellikleri konusunda hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda önlem alınmalı, 

yönetmelik ve kurallar geliştirilmelidir. Çim tohumluğu pazarındaki satıcı ve alıcılar 

açısından büyük yarar sağlayacaktır.



Sınırlı miktarda tohum oluşturduğundan ender olarak tohumla ve genellikle



Sıcaklığın 10-15 oC’nın altına inmesi durumunda dormansiye girer ve rengi sararır, kış 

boyunca kahverengimsi-beyaz renge bürünür. Yeşil pigment sisteminin yok olması sonucu 

ortaya çıkan bu durum üstten tohumlama (serin iklim buğdaygillerini kullanarak) veya özel 

boyalarla boyayarak giderilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin varlıklı kesimlerinde ise toprak 

altına dirençler döşenerek elektrikli ısıtma yoluyla yeşil rengin devamlılığı sağlanmaktadır.

• Tuza dayanıklılığı da oldukça iyidir

• Gölgeye dayanıklılığı üstün



• Sert ve güçlü sap ve yaprak yapısı nedeniyle

Stolonlu tavusotu parsellerini bermuda çimi saldırısından korumak amacıyla bu iki çim 

türü arasında TAMPON BİTKİ olarak da yetiştirilmektedir.



Yavaş gelişen bir çim türü olmasına karşılık, sık ve sert bir doku oluşturduğundan  

«Keçeleşme» sorunu ortaya çıkabilir. Pek çok yeşil alan buğdaygiline nazaran hastalık ve 

zararlılara dayanıklıdır.

Çok az sayıda tohum oluşturması ve tohumlarının canlılığının sınırlı kalması nedeniyle, 

daha çok vejetatif organlarla ve çim kapakları vb. yöntemlerle üretilir.



Spor alanları ve atletizm pistlerinde kullanılmaya pek uygun değildir.



Yengeçotu; üzerinde çok çalışılan bir tür olmadığından çok sayıda çeşidi de 

bulunmamaktadır. Bu cinsin Stenotaphrum variagatum türü ise sarı çizgili yapraklarıyla daha 

çok süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.

• Kökleri nispeten zayıf ve yüzlektir.

•  Değişik topraklara adapte olabilir

•  Fazla basılıp ezilmeyen alanlarda

•  Yol şevleri, hava alanları vb. koşullarda daha başarılır.



• Yatay gelişen kalın rizomları vardır.

• Sık biçimlere dayanıklıdır.

• Tohum veya rizomlarıyla üretilebilir.

• Kaba dokusu vardır.

• Bu nedenle yol şevleri, hava alanları ve 

• Toprak koruma alanlarında çok başarılı bir türdür.

Adi Yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.)

• Ilıman-yağışlı iklimlere adapte

• Sıcağa, kurağa ve soğuğa dayanıklı

• Suyu çok sevdiğinden «Su Çimi» olarak da adlandırılır

• Tohumlarıyla üretilir

• Erozyon kontrolü vb. amaçlarla kullanılır

Adi Halıotu Çimi (Axonopus Beauw.)

Bu bitkinin iki türü vardır.

• Axonopus affinis Chase.: Adi Halıotu

Adi Halıotu Çimi (Axonopus Beauw.)

• Axonopus compressus (Swartz.) Beauw.: Tropik Halıotu



• Bu türlerden Tropik Halıotu kurağa daha dayanıklı iken Adi Halıotu nemli ve ağır 

yapılı topraklarda başarılıdır

•  Stolon veya tohumlarıyla üretilir

•  Ucuz olması nedeniyle tohumla üretim önerilmektedir

•  Çokyıllıktır ve sıcak iklimlere adapte olmuştur

•  Toprak asitliğinin pH:4.5-5.5 olması halinde optimum büyüme olur

•  Fazla trafik etkisi olmayan ve estetik amaç taşımayan alanlar ile erozyon kontrolü 

gereken kontrolü gereken topraklarda kullanılır.

Pangola çimi (Digitaria decumbens)   

• Nemli

• Drenajı iyi

• Verimli (Besin maddelerince zengin)

 Topaklarda iyi gelişme gösterir!!!

• Rizomlarıyla yayılır

• Kurağa dayanıklı

• Hastalık ve zararlılara dayanıklı

• Vegetatif üretim kolay ve hızlıdır (erozyon kontrolü amacıyla yetiştirilebilir)

Lahman Salkımyulafı (Eragrostis lahmanniana)

• Fakir-Kumlu topraklarda

• Soğuğa çok dayanıklı

• Sürünücü stolon formunda yayılır

• Sık bitki örtüsü oluşturur

• Tohum üretimi bol olduğundan problemli alanların ıslahı amacıyla kullanılabilir.

Kikuyu çimi (Pennisetum clandestinum)

Zenci Darısı olarak da bilinir

• Ilıman, yağışlı ve

• Tropik bölgelerde

• Toprağa yakın ve yatay gelişir

• Bol yapraklı

• Kalın stolon ve rizomlara sahip



• Çok iyi yayılıcı

• Sıcağa ve kurağa çok dayanıklı

• Soğuğa karşı çok zayıf

• Çok sık ve kaba dokulu

Sürünücü darı (Panicum repens)

• Akdeniz kuşağında yaygın olarak kullanılır

• Geniş yapraklı 

• Hızlı gelişen

• İri stolonlu

Yarıkurak İklim Çim Bitkileri (Buğdaygilleri)

Özellikle hava alanları ve yol şevleri ile toprak koruma önlemi gerektiren problemli 

alanlarda, ayrı bir değere sahip olan bu türlerin sayısı da fazla değildir. En tipik örnekler 

Mandaotu (Buchloe dactyloides) ve Sarkaçotu (Bouteloua sp.) olup bunlardan da Mandaotu 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.

Buchleo dactyloides (Nutt) Engelm

 Yarıkurak iklim çim bitkisidir.   

 Yol şevleri

 Hava alanları

Stolonlarla yayılarak; sıkı ve alçak boylu, yumuşak ve ince dokulu, gri-yeşil bir çim 

örtüsü oluşturur. Tohumla veya vejetatif olarak çoğaltılabilir

Bir sıcak iklim çim bitkisi olan Mandaotu’nun erkek ve dişi çiçekleri farklı bitkilerde 

bulunduğundan bitki iki evciklidir. Erkek çiçekli bitkiler uzun çiçek sapları içerdiğinden, dişi 

çiçekli bitkilerden vejetatif üretim yapmak yeşil alanlarda daha iyi sonuç vermektedir.

Çok yıllık sıcak iklim buğdaygili olduğundan geçit yörelere sıcak, yağışlı ve yarıkurak 

iklimlere adapte olmuştur. Kurağa çok dayanıklıdır. Yıllık 30-70 mm yağış alan bölgelerde 

bile yetişmektedir. Aşırı kurakta hızla dormansiye girip koşullar iyileştiğinde tekrar 

dormansiden çıkma özelliğindedir.



Baklagil Çim Bitkileri

Özel durumlarda veya bazı genel amaçlı yeşil alan çalışmalarında, tipik özellikler 

taşıyan baklagil bitkilerinden de yararlanılmaktadır. 500 cins ve 11.000 tür bulunan 

familyadan sadece ve yaklaşık 5-6 tür, yeşil alan bitkisi olarak önem kazanmıştır.

Üçgüller (Trifolium spp. L.) ve Diğerleri

• Serin ve yağışlı iklimlere adapte olmuştur

• İyi derenajlı topraklarda başarıyla yetiştirilir

En yaygın yararlanılan üçgül türleri;

• Ak Üçgül (Trifolium repens)

• Melez Üçgül (Trifolium hybridum)

• Çilek Üçgülü (Trifolium fragiferum)

Ak Üçgül (Trifolium repens)

• Yağışlı ve nemli serin iklimleri adapte

• Yol şevleri ve erozyon kontrolünde

• Stolonlarıyla yayılıyor

• Sıcak iklimlerde özellikle ilkbahar, kış ve sonbahar aylarında yeşil alanı kaplayarak 

«Yabancı Bitki» konumuna gelmekte ve geniş ayalı yapraklarıyla estetik görünüşü 

bozmaktadır.

Melez Üçgül (Trifolium hybridum)

 Çokyıllık ve dik gelişmektedir

 Serin ve yağışlı iklimlere adapte

 Sıcağa ve kurağa dayanıksızdır

 Tohumlarıyla üretilir

 Yol şevleri ve toprak ıslahında kullanılır

 Tohum dökerek kendini yenileme ve yayılma gibi önemli bir olumlu özelliği vardır.

Çilek Üçgülü (Trifolium fragiferum)

 Serin ve yağışlı iklimlere adapte,

 Toprak ıslahı ve erozyon kontrolü

 Kurak bölgelerde sulamaksızın yetiştirilmemeli

 Zorunlu olmadıkça uygulamalarda kullanılmamalı



Diğer Familyalardan Çim Bitkileri

Dikondra (Dichondra micrantha Urb.)

Convolvulaceae (sarmaşıkgiller) familyasına ait bitki türüdür.

Sıcak ve yağışlı iklimleri adapte,

 Ezilmeye ve basmaya dayanıksız,

 Gölgeyi seven,

 Kısmen kurağa dayanabilen iki çenekli bir yeşil alan bitkisidir.

Böbrek şeklindeki yapraklarıyla ve sürünücü saplarıyla tanınması çok kolaydır.

 Tohum veya vejetatif olarak üretilebilme imkanı,

 En iyi ekim zamanı geç ilkbahar-erken yaz

 İlginç görünümü ve

 Tatlı yeşil rengiyle peyzaj amaçlı çalışmaların sınırlı bölümlerinde yer örtücü olarak, 

tercih sebepleri arasında.

Ayrıca su ihtiyacı ciddi oranda olan bitkidir. Geniş alanlar veya basılan, yoğun trafik 

baskısı gören yüzeyler için düşünülmemelidir. Hastalıklara, böcekler, sümüklü böcekler ve 

toprak kurtlarına karşı çok hassas bir bitkidir. Ülkemizde kullanımı yaygın olmayan yeşil alan 

bitkidir. Ayrıca basılmaya ve ezilmeye dayanıksız olduğundan peyzaj alanlarında 

değerlendirilmelidir.

Karaçim (Ophiopogon japonicum)

Anavatanı japonya olan karaçim; otsu yapıda, koyu siyah ve yeşil renkli, ince yapraklı 

ve toprak altında soğanlar içeren Zambakgiller (Liliaceae) familyasından bir çim bitkisidir.

Anavatanı Japonya olan Karaçim; Zambakgiller (Liliaceae) familyasından bir çim 

bitkisidir. Otsu yapıda, ince yapraklı, koyu siyah ve yeşil renkli, toprak altında soğanı olan;

 Sıcak iklimlerdeki serin ve gölge alanlarda,

 15-20 cm boylanabilen,

 Sık çim dokusu,

 Basmaya ve ezilmeye dayanıklı olmadığından, park ve bahçelerdeki ağaç altları için 

uygundur.

 Yılda 1-2 kez veya hiç biçilmez

 Köklerinden ayrılarak çok rahatça üretilebilirler

 Yaz aylarında beyaz-menekşe renkte çiçek açar.

 Çiçekler daha sonra koyu mavi veya siyah renkli meyvelere dönüşür. 



 Ayrıca süs olarak da tercih edilir.

Lipya Çimi (Lippia repens=Aloysia citriodora)

• Arjantin ve Şili anavatanıdır.

• Çok yıllık ve otsudur.

• Küçük, koyu yeşil yaprakları vardır.

• 30-150 cm uzayan stolonlarıyla

• Çok hızlı büyür 

• Pembe beyaz çiçekleri vardır.

• Etli 1-2 cm uzunluğunda yaprakları

• Kenarları testere dişli

• Hızla yayılır. Diğer bitkileri bastırır.

• Toprak stabilizasyonu çalışmalarında kullanılmaktadır.

• Lipya çimi kışın yaprağını dökerek olumsuz bir görüntü alır.

• Yazın arıları çekerek insanları oturma mekanlarında rahatsız olmalarına neden olur.

• Basmalara dayanıklı değildir.

Bitki stolonlarıyla toprağa yerleştikten sonra sökülüp atılması çok güç olmakta, gözden 

kaçabilecek birkaç stolon parçası bile o alanda tekrar Lipya Çimi yayılmasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle; ev bahçeleri vb. alanlarda kullanılmamalıdır. Daha çok problemli 

yerlerde kullanılmalıdır.

Tarla Kekiği (Thymus serpyllum)

Son yıllarda stolon içeren ve yayılıcı özellikler taşıyan kekik türleri de yeşil alanlarda 

örtü bitkisi olarak kullanılmakta, bu türler tohumlar veya çelikler yardımıyla 

üretilebilmektedir.

Çim Bitkileri (Buğdaygilleri)nin Seçimi

Dünyanın değişik kuşaklarında çok çeşitli cins ve türler halinde yaygın olarak yetişen 

çim türleri bulunur.

Çim bitkilerinin; 

-  Tür veya çeşitleri

-  Türlerin karışımı, amaca uygunluğu ve kullanma süresi

-  Ekolojik istekleri



Serin İklim Çim Bitkileri

Serin iklim çim bitkileri olarak tanımlanan bu grup, 16-24˚C da en iyi gelişen 

bitkilerden oluşmaktadır.

Serin iklim çim bitkileri yeşil yaprak ve sap üretim dönemlerinde serin ve az güneşli 

yüksek nem içeren iklimlere adapte olan buğdaygillerdir. 

Buğdaygiller birlikte kültür bitkilerinin yeryüzünde yayılma sınırını oluşturmakta 

bunların yetişmediği yerlerde kültür bitkileri de yetişmemektedir.

Sıcak İklim Çim Bitkileri

Bu grupta yer alan bitkiler 8-12 oC’da çimlenebilmekte, sıcaklık 30 ˚C’ın üstüne 

çıktığında büyüme gelişmeleri hızlanmaktadır. 

Çimlenme, sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme dönemlerinde serin iklim çim 

türlerinden daha fazla sıcaklığa gereksinim duyan bitkilerdir.

• Bu grupta yer alan bitkiler serin iklimde yetişenlere göre;  

- alçak boylu 

- dipten biçim 

- basılma  

- sıcaklık ve kuraklık

Kurak koşullar Yarı nemli koşullar Yağışlı koşullar

Serin yarı kurak Serin yarı nemli Serin yağışlı

Koyun yumağı

Otlak ayrığı

Ak tavusotu

Kahverengi tavusotu

Kılçıksız brom

Kırmızı yumak

Çayır kelpkuyruğu

Çayır salkımotu

Kaba salkımotu

Yassı salkımotu

Bataklık salkımotu

Çokyıllık çim

Narin tavusotu

Çayır yumağı

Geçiş iklimi yarı kurak Geçiş iklimi yarı nemli Geçiş iklimi yağışlı



Manda otu

Kamışsı yumak

Stolonlu tavusotu Adi halıotu

Sıcak yarı kurak Sıcak yarı nemli Sıcak yağışlı

Bermuda çimleri

Parlak yalancıdarı

Adi yalancıdarı

Yengeç otu

Lahmann salkımyulafı

Sarkık salkımyulafı

Parmaksıdarı

Sürünücü darı

Japon çimi

Kırkayak çimi

Manila çimi 

Maskaren çimi

Parlak yalancıdarı

Adi yalancıdarı

Kikuyu çimi

Çim Alana Ekilecek Karışımların Hazırlanması

Yeşil alanları oluşturan çim bitkileri çok değişik özellikler içermekte, renk, doku, 

morfolojik özellikler ve iklim istekleri açısından farklı performanslara sahiptirler. 

Çim alanı oluşturulurken kullanacağımız çim bitkilerinin özellikleri yanında 

uygulamalarda kullanacağımız karışımların da iyi bilinmesi gerekir. 

Yeşil alan buğdaygillerinin karışık yetiştirilmesinin avantajları;

•  Karışım halinde yetiştirilen çim bitkileri hastalık ve zararlı etkilerine karşı daha esnek 

bir bitki örtüsü oluşturmakta, bir tür zarar görse bile, diğerleri yeşil alanın olumlu 

görüntüsünü sürdürebilmektedir.

•  Aşırı sıcak ve soğuk, yada kurak ve su birikmesi, karışımdaki bazı türlere zarar 

verirken dayanıklı olan diğer türler yeşil alanın boş kalmasına izin vermeyip zarar 

gören türün açığını kapatabilmektedir.

•  Yeşil alanların yılın dört farklı mevsiminde etkisi altında kaldıkları çevre etmenleri 

(sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme) de farklı olduğundan mevsimlere göre görüntüleri 

değişmekte, yıl boyunca kaliteli ve dayanıklı bir yeşil örtü elde edilebilmektedir.

Yeşil alan buğdaygillerinin karışık yetiştirilmesinin dezavantajları;

•  Birlikte yetişen faklı türler kökleri ile toprak altında, sap ve yapraklarıyla toprak 

üstünde yoğun bir rekabete girmekte ve fazlaca besin maddesi alabilmek veya daha 



çok güneş ışığına ulaşabilmek amacıyla yaprak, sap ve köklerini yaymaya 

çalışmaktadırlar.

•  Stolon ve rizom oluşturabilen buğdaygillerle karışık yetiştirilen yumak büyüme 

formundaki buğdaygiller, yarışta (rekabette) geri kalabilmekte ve zamanla çim alanda 

kaybolmaktadırlar.

Karışıma Girecek Türlerin Seçiminde İlkeler

Çim alanların oluşturulmasında öncelikle amacın belirlenmesi ve amaca uygun türlerin 

seçilmesi gerekir.

•  Spor alanlarında basılamaya, ezilmeye dayanıklı

•  Ağaç altları ve yoğun binalı alanlarda gölgeye dayanıklı

•  Drenajı bozuk alanlarda su birikmesine ve aşırı neme dayanıklı

•  Karışıma girecek türlerin rekabet güçleri dengeli olmalı

•  Kök derinlikleri toprağın farklı katmanlarından yararlanabilecek şekilde

•  Sap ve yaprak boyutları ve yükseklikleri arasında farklar bulunmamalı

Serin İklimler İçin Karışım Önerileri 

• Lolium perenne basılmaya ve ezilmeye dayanıklı

• Festuca rubra gölgeye dayanıklı

• Poa pratensis ışığı ve nemi seven

• Park ve Bahçeler İçin Karışım Önerileri

Bu alanlardaki bitkilerin aldığı en yoğun etki insanlardan kaynaklanan basma-ezme 

etkisidir. Buna karşılık parka ve bahçelerin basma ve çiğnenme etkisinde kalmayan korunmuş 

alanların görüntüsü daha nitelikli olan ve özenli bakım isteyen türlere ağırlık verilmelidir.



Basma-Ezme Etkisi Alan Bölümler Korunan Bölümler

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Çayır salkımotu

Kırmızı yumak

(commutata)

Kırmızı yumak

(trichophylla)

Narin tavusotu

35

25

30

10

35

50

-

15

Çok yıllık çim

Kırmızı yumak

(commutata)

Kırmızı yumak (rubra)

Çayır salkımotu

40

25

25

10

40

20

20

20

40

20

30

10

• Dinlenme Piknik ve Karavan Alanları İçin Karışım Öneriler

Bu tip alanlarda oluşturulacak yeşil örtünün üstün bir renk özelliği içermesi, sık ve 

güçlü bir yapıya sahip olması ve esas olarak da basılmaya dayanıklı bulunması gerekir.

Dinlenme ve Piknik Alanları Karavan Alanları

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Çokyıllık çim

Kırmızı yumak

(rubra)

Çayır salkımotu

Narin tavusotu

55

25

10

10

55

30

20

5

Çokyıllık çim

Kırmızı yumak

(commutata)

Kırmızı yumak (rubra)

Çayır salkım otu

50

20

20

10

50

20

10

20

• Ağaç ve Binaların Gölgelendiği Alanlar İçin Karışım Önerileri

Bu alanlarda az ışıkta başarılı olabilen gölgeye dayanıklı cins, tür ve çeşitler başarı 

sağlayabilmektedir.



Hafif Gölgeli Alanlar Koyu Gölgeli Alanlar

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Rizomsuz Kırmızı Yumak 

Kırmızı yumak 

Uzun yapraklı yumak

İnce yapraklı yumak

Çayır salkımotu

Stolonlu tavusotu

25

25

20

20

5

5

35

30

10

5

10

10

40

40

-

-

-

20

Rizomsuz Kırmızı 

Yumak

Kırmızı yumak 

Narin tavusotu

Stolonlu tavusotu

40

40

10

10

50

40

5

5

• Futbol, Rugby ve Amerikan Futbolu Alanları İçin Öneriler 

Yıl boyunca ve uzun sürelerle kullanılan ve spor etkinlikleri sürecinde yoğun bir basma 

etkisi altında bu tip yeşil alanlarda kullanılacak çim tür ve çeşitlerinin, bu streslere dayanıklı 

olması gerekmektedir. Günümüzde serin iklim koşullarında yapılacak futbol alanlarını 

çimlendirme çalışmalarında kullanılan 4 önemli çim bitkisi Çok yıllık çim, Çayır salkımotu, 

Kırmızı yumak ve Narin tavusotu’dur.

Bunlar ikili,  üçlü veya dörtlü karışımlar halinde düzenlenerek kullanılmakta, her cins 

diğerlerinin eksik yönünü tamamladığından, oldukça dengeli bir bitki örtüsü elde 

edilmektedir. Çokyıllık Çim; kışın yeşil rengini sürdürüp çevreye çok iyi uymakta basılmaya 

dayanıp hızla kendini yenilemekte, Çayır Salkımotu; stolonlarıyla yayılıp boşlukları 

doldururken, basılmaya dayanıklılığı ile çokyıllık çime destek olmakta, Kırmızı Yumak ve 

Narin Tavusotu; çim dokusunun sıklaşıp bütünleşmesine katkıda bulunmaktadır. Kamışsı 

Yumak; yeşil alana uygun çeşitleri geliştirilmiştir.



İkili Karışımlar Üçlü Karışımlar

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Çokyıllık çim

Çayır salkımotu

40

60

50

50

75

25

Dörtlü Karışımlar

Çokyıllık çim

Kamışsı yumak

Çayır salkımotu

40

40

20

50

30

20

10

60

30

Çokyıllık çim

Çayır salkımotu

Kırmızı yumak

Narin tavusotu

40

20

35

5

20

40

30

10

Çokyıllık çim

Kırmızı yumak

Narin tavusotu

70

20

10

60

30

10

• Bowling ve Benzeri Oyun Alanları İçin Öneriler

Bu oyun veya spor alanları büyük masraflarla oluşturulan ve toplumun üst gelir 

düzeyindeki bireylerinin, önemli miktardaki harcamalarla kullanıldığı çim örtüleridir. Bakım 

işleri de yüksek harcamalarla sürdürülen ve kışın kullanılmayan, ancak her zaman yeşil renk 

içermesi arzulanan bowling alanlarında; çok ince dokulu, 0.5 cm’ye kadar derin biçilen ve 

yuvarlanan topun hareketini en alt düzeyde etkileyecek bir çim örtüsü gerekli olmaktadır.

Bowling Alanları Özel Çim Alanları

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Narin Tavusotu 100 - Kırmızı Yumak 90 80 75 70

Stolonlu Tavusotu - 100 Kamışsı Yumak 10 20 25 30

• Golf Alanları İçin Öneriler

Doğal engellerle birlikte, gölet ve kumul gibi yapay engellerin de bulunduğu yeşil 

alanda, minik ve özel bir topu, en az vuruşla ve sıralı olarak deliklere sokmak ilkesiyle 

oynanan «Golf» sporu Japonya’da her 7 kişiden birinin oynadığı, ABD’de ise milyonlarca 

spor severin katıldığı bir uğraştır.



18 delik içeren normal boyutlardaki bir golf alanı 50-70 ha’lık bir toplam alana ihtiyaç 

göstermekte,  bu alanın da 30-50 ha’ı doğrudan yeşil alanı oluşturmaktadır. Geriye kalan 

kısımlar ise; kum yığınlarını ve su yüzeylerini, yollar ve gereksinim duyulan diğer yapılar 

olarak bilinen ve oyun sürecinde gereken engel yapılarını oluşturmaktadır.

Standart bir golf yeşil alanındaki temel bölümler

Bölümler Ortalama 

Boyutlar

Optimum Çim 

Yüksekliği (cm)

Biçim Sayısı Tercih Edilecek Çim 

Türleri

Başlama Yeri 

(Tee)

0.2-0.5 ha 1-2 50-80 defa Agrostis capillaris,

Festuca rubra spp.,

Poa pratensis

Delik 

Çevresindeki 

Yeşil Alan 

(Green)

1-2 ha 0.3-0.5 Yılda 130-

200 defa 

veya günde 

1 defa

Agrostis spp.,

Festuca rubra 

commutata

Oyun Alanı 

(Fairway)

30-60 ha 1.5-2-3 25-50 Poa pratensis

Festuca rubra spp.,

Lolium perenne

Kaba Yeşil Alan 

Bölümü (Rough)

15-30 ha 4-5

5-6-10

2-3

0-1-2

Festuca rubra,

Poa pratensis

Agrostis capillaris

• Tenis, Hokey Gibi Çok İnce Çim Dokusu İstenen Alanları İçin Öneriler

Bu oyun alanları çok yoğun bir basma ve ezilme baskısı altında olmadığından ve 

periyodik olarak kullanılıp, belirli dinlenme süreleri de içerdiğinden, uygun çim buğdaygili 

bulmak oldukça kolaydır. Bu alandaki bitkiler genellikle 8-10 mm yükseklikten 

biçilebildiklerinden, sık ve üniform, çekici renkte ve oyunlara uygun bir bitki elde 

edilebilmektedir.



Az Basılıp Ezilen Alanlar Yoğun Basma ve Ezilme Etkisindeki Alanlar

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Çayır Salkımotu 40 35 Çokyıllık Çim 30 20

Kırmızı Yumak (commutata) 50 55 Kırmızı Yumak (commutata) 60 60

Narin Tavusotu 10 10 Çayır Salkımotu 10 20

• Yarış Atı Padokları ve Diğer Atlı Spor Alanları İçin Öneriler

Ağır basma ve ezilme etkisinde bulunan bu alanlarda, sap ve yaprak dokusu güçlü olan 

ve kendini hızla yenileyebilen çim türleri en iyi sonucu vermektedir. 

Yarış atı padokları ve diğer atlı spor alanları

Bitki Karışım (%)

Çokyıllık çim 

Kırmızı yumak (rubra)

Narin tavusotu

Stolonlu tavusotu

Çayır salkımotu

Kamışsı yumak

60

30

5

5

-

-

30

30

5

5

5

25

-

25

-

5

-

70

-

-

10

10

10

70

-

50

-

-

-

50

• Yol Kenarları ve Şevler İçin Öneriler

Bakım işlerinin güçlüğü ve çok masraflı olması nedeniyle yol kenarları ve şevlerin çim 

örtüsü ile kaplanması pek çok engeller içermektedir. Yağışlı bölgeler dışındaki kurak 

alanlardaki sulama sorunları ve yolların buzlanmasını önlemek için atılan tuzların neden 

olduğu problemler.

Akdeniz iklim koşullarında Mayıs-Eylül döneminde hiç yağış görülmediğinden, 

sulamaksızın yeşil kalabilen bir bitki örtüsü elde etmek olası değildir. Bu durumda doğal 

vejetasyonu desteklemek, yol şevleri ve bitki örtüsü bozulmuş eski maden ocaklarında, tekrar 

aynı çevresel bitki örtüsünün yerleşmesini sağlayacak önlemler almak gerekmektedir.



Sulanıp Bakılabilen Yol Kenarları ve 

Şevleri

Doğal Yağışa Bağımlı Yol 

Kenarları ve Şevleri

Bitki Karışım (%) Bitki Karışım (%)

Çokyıllık çim

Kırmızı yumak (rubra)

Uzun yapraklı yumak

Çayır salkımotu

Narin tavusotu

30

50

5

10

5

-

75

10

10

5

Otlak ayrığı

Kılçıksız brom

Koyun yumağı

Yonca

Taçlı fiğ

50

40

10

-

-

40

40

-

10

10

Sıcak İklimler İçin Karışım Önerileri

Ya yaz döneminde çok başarılı olan ve kışın sararan sıcak iklim çimlerinin, ya da serin 

aylarda iyi gelişen ve yazın zayıf da olsa bir örtü oluşturabilen buğdaygillerin tercih edilmesi 

en iyisi olmaktadır.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi kapsayan ve zeytin, turunçgil 

tarımıyla sınırları çizilebilen bu sıcak iklim bölgelerimizde ilk akla gelen alternatif Cynodon 

sp.’dir. Ancak bu bitkiler, stolonlarıyla yayılıp, rizom da içerebildiklerinden yazın nefis bir 

örtü oluşturmalarına karşılık, başka hiçbir buğdaygile şans tanımadıkları için karışım önerisi 

söz konusu olamamaktadır.

Benzer şekilde, aynı bölgelerin gölge koşullarında ise Agrostis stolonifera, stolonlarıyla 

yayılarak başarılı sonuçlar vermekte ve yine başka bir buğdaygil ile karışımı söz konusu 

olmamaktadır.

Yeşil alanların ilk oluşum aşamasında, özellikle turistik amaçlarla, görüntüyü 

güzelleştirmek ve örtüyü zenginleştirmek üzere karışıma Çokyıllık Çim, Kırmızı Yumak, 

Yıllık Çim ve Kamışsı Yumak gibi buğdaygillerin katılması olumlu sonuçlar vermektedir.

Çokyıllık Çim, Narin Tavusotu, Çayır Salkımotu gibi serin-yağışlı iklim buğdaygilleri, 

Akdeniz ikliminin gölgesiz ortamlarında asla kullanılmamalı ve bu sıcak bölgelerimizde 

Sonbaharda ekilerek Yaz’a kadar çok güzel yeşil örtü oluşturan bu bitkiler yazın büyük 

oranda ölmekte ve çim örtüsü kaybolmaktadır.

ÇİM EKİM İŞLEMLERİ



• Yeşil alanların oluşturulmasında doğru tohumluk seçimi başarının ilk şartıdır ve bu 

alanda yapılan yanlışlar çok büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Bu nedenle;

   -Tohum

   -Tohumluk kalitesi

   -Tohumluk kontrolü ve

   -Sertifikasyonu gibi kavramların çok iyi bilinmesi gerekir.

TOHUMLUK KAVRAMI VE SERTİFİKALI TOHUMLUK

Tohumluk tanımı, iki bitkisel unsuru içermektedir

 Generatif Tohumluk: tohum, meyve, meyve durumu vb.

 Vejetatif Tohumluk: rizom, stolon, çelik, kalınlaşmış ana kök, yumru, soğan vb.

Çim alan bitkileri açısından her iki tohumluk grubu da büyük önem taşımaktadır ve 

genellikle;

Sıcak iklim çimlerinin üretimi vejetatif tohumluklar,

Serin iklim çimlerinin üretimi generatif tohumluklarla gerçekleştirilmektedir.

Generatif Tohumluk: Tohum: Çim alan bitkileri olan buğdaygillerin tohumları, 

genellikle çok küçük boyutlarda olduğundan ekimlerde kullanılacak tohum materyalinin 

yüksek kalitede olması büyük önem taşımaktadır. Tohumluğun kalitesini ortaya koyan 

ölçütler ise şunlardır;

Safiyet Çimlenme gücü Sürme gücü

Ağırlık İrilik Çeşit özelliği

Renk Parlaklık Koku

Su içeriği Genetik değer Orijin ve sağlık

Tohumluk sertifikasyonu, çok küçük tohumlu olmaları nedeniyle çim alan bitkileri 

açısından daha da büyük önem taşımaktadır. 1 g Kahverengi Tavusotu tohumluğunda 25.000-

26.000 tohum bulunmaktadır. Tohumlar küçüldükçe yedek besin depoları da sınırlandığından, 

kısa sürede canlılıklarını kaybetmektedirler. Kullanılacak tohumluğun tazeliği, temizliği ve 

çimlenme gücünün özenle kontrol edilmesi gerekir.

Tohumluk Kontrolleri

Dünyada ilk tohumluk kontrol laboratuvarı 1869 yılında Friderick Nobbe tarafından 

Almanya'da kurulmuştur.



ABD ve Kanada, 1908’de Kuzey Amerika Resmi Tohum Analizleri Birliği’ni 

kurmuşlardır. 

Uluslararası Tohumluk Kontrol Birliği =ISTA 

Ülkemiz 1963 yılında bu kuruluşa katılmıştır.

Yurdumuzda tohumluk kontrol ve sertifikasyon işlemlerine 1953 yılında başlanmış, 

1960 yılında Tarım Bakanlığı yapısında Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon örgütü kurulmuş 

ve 21.08.1963’de kabul edilen 308 sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu 

hakkında kanun ve yönetmelikler sayesinde tohumculuğumuz düzene girmiştir.

Sap, yaprak özellikleri, renk, doku ve sıklık üstünlükleri, ters koşullara dayanıklılıkları 

açısından seçilen, uzun yıllar denenerek Resmi Kurumlar tarafından Tescili yapılan çim 

çeşitleri tohumluk ticaretine girmektedir.

Çim bitkisi tohumları OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development=Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon 

kurallarına göre;

 Orijinal

 Anaç

 Sertifikalı tohumluk kademeleridir.

Kurallara göre tarla ve laboratuvar standartları saptanan çim tohumları, hava alabilecek 

yapıda, dayanıklı kağıt veya bez torbalara 10-25-50 kg’lık doldurulur ve torbaların ağzı dikilir 

ve etiketlenir.

OECD ülkelerinde, tescil edilen uluslararası ticareti yapılan çim cins, tür ve çeşitleri;

 Çim Tipi 

 Ot Tipi

 Kombine Tip olarak gruplandırılır.

Ülkemizin Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon talimatlarına göre etiketlerin;

  Sağlam, buruşmayan ve yırtılmayan maddelerden yapılması,

  7×14 cm dikdörtgen şekilli ve köşeleri dik açılı olması gerekmektedir. Etiketlerin;

  Orijinal tohumluklar için düz BEYAZ

  Anaç tohumluklar için MAVİ

  Sertifikalı tohumluklar için KIRMIZI 

  Kontrollu tohumluklar için SARI



  Kontrol edilen tohumluklar için de YEŞİL kuşaklı olması zorunludur.

Bulunması Gerekli Bilgiler

 Etiketlerdeki yazıların siyah renkte olması 

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi olması

  Tohumluk sınıfı ve kademesini

  Cinsi ve çeşidini

  Parti numarasını

  Yetiştirici ve satıcının adı ve adresini

  Asgari tohumluk standartlarını içermesi de gerekmektedir.

 En yaygın kullanılan tohumluklar sertifikalı tohumluklardır. Çünkü; Ucuz ve temini 

kolaydır. 

  Yeşil alan çalışmalarında başarının ilk koşulu tohum alımıdır.

  Satın alınacak tohumlarda tohumluk etiketi mutlaka aranmalıdır.

Ekim Zamanı

Önemli olan toprağın nem durumu yani sıcaklığı ve tavıdır. Serin iklim çim bitkilerinin 

sonbahar ekimleri ilkbahar ekimlerine göre daha iyi sonuç verir. Sonbaharda durağan bir nem 

ve sıcaklık bulunduğundan tohumlar daha çabuk çimlenir. Sonbahar ekimlerinde yabancı bitki 

az olmakta, son donlardan en az bir ay önce yapılan ekimler en iyi sonucu verir. Aşırı 

sıcaklara kalmadan yapılan ilkbahar ekimleri de başarılı olmaktadır. 

Ülkemizde her dönemde ekim yapıldığı için başlangıçta oluşan yeşilliğin çim olduğu 

belirtilerek müşteriye verilmekte daha sonra oluşan seyrelmeler ve yabancı otlar çıkmaktadır.

Suç ise, tohumun bozuk olduğu çim türüne veya firmanın sorumluluk almadığı bakım 

işlemlerine yüklenmektedir.

Ekim Oranı

Birim alana kullanılacak tohum miktarı;

  Çim türünün tohumluk boyutlarına

  Yetişme özelliklerine

  Çimlenme oranına

  Toprak yapısı ve mevsimine bağlıdır

  İri tohumlu türler birim alana daha fazla 

  Küçük tohumlu türler daha az ekilmekte



  Çimlenme oranı düşükse normalden fazla kullanılmaktadır.

 3-5 cm’den biçilen olgun serin iklim buğdaygil yeşil alanında cm2’de 1-4 sürgün 

bulunmakta,

  Ekimlerde ise cm2’ye 2-4 tohum düşecek şekilde yapılmaktadır.

  Birim alana fazla tohum atıldığında birbirlerini zayıflatır ve birer birer ölmesi sonucu 

boşluklar oluşur. 

EKİM ŞEKLİ VE DERİNLİĞİ 

  Elle sırayla, serpme ekim ve özel ekim makinalarıyla yapılır.

  Alanın büyüklüğü ve tohum iriliğine bağlıdır

 Elle veya makina ile yapılan ekimler 1\1 oranında kumla karıştırılır üniform ekim 

yapılır.

  Karışımı oluşturan bitkilerin değişik irilikteki tohumları karıştırılmamalı ayrı ayrı 

ekilmeli.

  Ekim derinliği 0.5-1.0 cm 

  Bastır–ek–bastır tekniği kullanılır

  Elle ekimde baskı tahtası veya küçük silindir kullanılmalı

  Ekim öncesi hafifçe bastırılan toprak ekilip, 0.5- 1.0 cm kapak harcı ile tohumlar 

örtülür ve tekrar bastırılır.

Elle serpme ekim

- Küçük ev bahçeleri veya parklarda çok uygulanan bir yöntemdir.

- Rüzgarsız havada yapılmasına önem gösterilmelidir.

- Ekim alanlarında birbirine dik iki yönde gidilerek uniform dağılım sağlanır.

Ekim makinaları ile ekim

- Spor, golf alanları ve geniş parklarda kullanılır.

- Tohumun uniform şekilde dağılır.

- Ekim derinliği serpme ekime göre daha iyi ayarlanır.

Ekim Sonrası Malçlama

Toprak tavını korumak, çimlenmeyi hızlandırmak, fideleri soğuk veya sıcaklardan 

korumak amacıyla odun talaşı, kuru ot vb organik maddelerin veya sentetik jüt vb inorganik 

maddelerin yüzeye serilmesi işlemine Malçlama denir.

Özellikle kritik aylarda (Haziran ve Temmuz) yapılacak ekimlerde yarar sağlar. Malç 

materyalinin rüzgarla uçması veya yanması gibi riskler de göz önünde tutulmalıdır.

Ekim Sonrası Çimlenme Sorunları



  Çok derin ekim 

  Ağır topraklarda kaymak bağlama

  Gübre ve böcek ilaçlarının zarar vermesi

  Toprağın ve sulama sularının çok tuzlu olması

  Hastalıklar, böcek ve karıncaların zararları

  Tohumun zayıf ve yaralı olması

Çimlenme Sonrası Bakım

  İlk biçim, bitkiler normal biçim yüksekliğini 1\3 oranında aştıklarında biçime 

başlanır.

  Gübreleme bitkiler 4-5 cm olunca yapılır 

  3-5 kg\da azot gübresi uygulanmalı 

  Yeşil alan oluşumu tamamlandıktan sonra 2-3 veya 4 hafta arayla gübrelenmeli. Bu 

işlem stolon ve rizom boğumlarından köklenmeyi ve sürgün vermeyi sağlar.

  Toprak 15 cm derinliğe kadar nemli tutulmalı ve sulamaya önem verilmeli

 Fenoksi tipi herbisitler (geniş yapraklı) kullanılmalıdır 

  Alandaki yabancı otları yok etmek için organik arsenikli herbisitlerin kullanımı 

geciktirilmelidir.

  El ve makina ile kültürel savaşıma önem verilmesi daha yararlı olur.

ÇİM DİKİMİ

Özellikle sıcak iklim çim türlerinde uygulanan bu yöntem anılan bitkilerin çok az tohum 

oluşturmaları veya hiç tohum içermemeleri, sap, stolon, rizom gibi organlarıyla kolayca 

üreyebilmeleri nedeniyle yaygındır. Dikim işlemlerinde kullanılacak materyaller değişik 

formlardadır;

 Biçilmiş veya elle yolunmuş stolon ve saplar (çelikler)

 Tüplerde köklendirilmiş bitkiler

 Anaç vejetasyondan köklü ve topraklı sökülmüş bitkiler

 Sökülmüş çim kalıpları

Dikim İşlemlerinde Yararlanılabilecek Teknikler

A.  Serpme (stolonlama) dikim

B.  Sıra veya ocak dikimi



C.  Çim parçalarıyla dikim

D.  Çim kalıpları ile dikim

DİKİM ŞEKİLLERİ

 Dar sıra dikimi 7-12 cm

  Geniş sıra dikimi 30-70 cm

  Normal dikim 15-20 cm

  Ocakvari dikim 20-90 cm

A. Serpme (Stolonlama) Dikim

 Stolonlar 5-7 cm boyutlarında küçük parçalara ayrılır

  m2’ye 40-50 gr hesabıyla serpilir

  Bitki materyali üzerine 0.5-1.0 cm kalınlıkta toprak serilir

  Hemen sulamaya geçilir

  Dikim ve sulamadan 1-3 hafta sonra köklenme ve sürgün oluşumu tamamlanır ve 2 ay 

içinde alan tamamen çimlenir

  İşlemler sırasında toprağın özenle hazırlanması gerekiyor

B. Sıra veya Ocak Dikimi

• Çelikler 8-10 cm derinliğe dikilir

•  Çizilerin arası 15-50 cm aralıkta olmalı

•  Çeliklerin yarısı toprağa gömülmeli

•  Çizilerin açılması için küçük alanlarda çapa ve çepinler, geniş alanlarda ise traktörle 

çekilen çizeller, çizi tırmıkları vb. araçlar kullanılabilir.

• Materyalin kısıtlı olduğu koşullarda, 25x25 cm, 30x30 cm veya daha geniş ölçülerle 

açılacak ocaklara dikim yapılabilir. Ocak açmak için özel makinalar, çapa, çepin, 

plantuvar burgu gibi araçlar kullanılabilir.

C. Çim Parçalarıyla Dikim

 Köklü ve topraklı olarak sökülür. 30x30 cm veya 40x40 cm  genişlikte açılan ocaklara 

dikilir. Genellikle çimlendirilecek alan yüzeyinin 1/30-1/10’u oranında çim parçasına 

gereksinim duyulmaktadır

  Bu teknikte en çok uygulanan çim türleri



  Yengeç otu (Stenotaphrum secundatum)

  Japon çimi (Zoysia japonica)

Tohumla ekime nazaran çelik vb materyalin dikimi ile yeşil alan oluşturma işlemleri 

daha pahalıdır. Ancak dikimle, daha hızlı ve iyi bir yeşil örtü elde edilebilmektedir. Ayrıca, 

tohum vermeyen veya canlı tohum üretemeyen türlerin çoğaltılması da dikimle yapılmaktadır.

D. Çim Kalıpları İle Dikim

 Toprak+kök+yeşil bitki organları şeklinde kesilerek çıkarılan materyal kullanılır. İlk 

defa İngiltere'de ortaya çıkmıştır.

  Ülkemizde kimi zaman doğal çayır ve çimenlerden sökülerek acil yeşillendirme 

çalışmalarında kullanılmaktadır, fakat bu çok zararlıdır.

  Oysa özel olarak hazırlanmış tarlalarda, istenilen çim türlerini kullanarak 

oluşturulmuş yeşil örtüleri, kalıp şeklinde kesilir ve alana serilir.

Kalıp tekniğinin temel uygulama aşamaları;

A. Çim kalıplarının sökülmesi ve taşınması

B. Çim kalıplarının yerleştirilmesi ve bakımı

1. Çim Kalıplarının Sökülmesi ve Taşınması

 Çim kalıplarında aranan temel özellikler;

 Üniform olması

  Sürgün sıklığının üst düzeyde olması

  Hasat ve taşıma için dayanıklı olması

  İyi bir yeşil renk içermesi

  Yabancı bitki, böcek, hastalık ve nematodlardan arınmış olması

  Yeni yerinde hızla köklenecek kadar olgun yapıya ulaşması

  Keçeleşme oranının çok sınırlı olması

Çim kalıbı anaç tarlalarının kullanılacak düzeye gelmesi için 6-24 aylık süre gerekebilir. 

İklim, toprak özellikleri ve eldeki teknik özelliklere bağlı olarak Bermuda çimleri ve 

Salkımotlarının çim kalıbı anaç tarlaları en hızlı hazır hale gelirken, Japon çimi, Yengeç çimi 

ve Kırmızı yumak parsellerinin oluşumu en uzun süreyi almaktadır.



Çim kalıbının hasadı (sökülmesi ve kesilmesi); genellikle güçlü bir motor içeren ve bu 

amaçlarla geliştirilmiş makinalarla yapılmakta, çok küçük alan çalışmalarında ise, elle itilerek 

özel araçlar veya kapak kesme bıçakları da kullanılmaktadır. Hasat sırasında çim kalıbı 

yeterince nem içermeli ve bu sayede taşındığı yerde çabuk köklenebilmelidir. Fazla ıslatmak 

materyali ağırlaştırıp, taşınmasını güçleştirdiğinden ve kızışmaya neden olabileceğinden 

uygulamaya özen gösterilmelidir.

Kullanılan türün rizom ve stolonları güçlüyse çim kalıbının ince, aksi halde kalın 

kesilmesi gerekmektedir.

Kalın kesilen çim kalıplarının taşınması ve köklenmesi zor ve uzun zamanda 

gerçekleşirken, ince kesilen kalıplar çabuk köklenmekte kolay taşınmakta, fakat kurağa ve 

havanın olumsuz etkisine çok duyarlı olmaktadır. Yengeçotu, Kırkayak Çimi ve Parlak 

Yalancıdarı’nın düz serilmiş ve üst üste yığılmış guruplar halinde, Salkımotu ve Kırmızı 

Yumak kalıplarının ise katlanmış veya rulo haline getirilmiş formda taşınmasının en iyisi 

olduğu tespit edilmiştir.

Çim kalıpları 10-60 saat bekletilebilmektedir. Taşıma süreci ve kötü hava koşulları 

nedeniyle Kızışma olmakta ve bitkiler ölmektedir.

Sıcaklık yükselmesi serin iklim çim bitkilerinde 45 oC’de öldürücü olabilirken, sıcak 

iklim çim bitkileri daha yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Bir başka olumsuz etki de 

bitkilerde hastalık etmenlerinin gelişmesidir. Toprak veya çim kalıplarında sıcaklığın yüksek 

olması istenmediğinden kalıp döşeme işleminin sabah serinliğinde yapılması en iyisidir. 

Ayrıca kalıpların kesimi öncesinde, çimlerin toprak yüzeyine yakın yükseklikten biçilmesi, 

yaprak miktarını, yani solunum yüzeyini azalttığından kalıplarda kızışmayı engellemektedir. 

Hasada yakın azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Çim bitkileri özellikle başaklanma 

başlangıcında biçilerek çim kalıpları üretildiğinde, bu kalıplar sıcaklığa çok duyarlı 

olmaktadır.

2. Çim Kalıplarının Yerleştirilmesi ve Bakımı

 Toprağı ekime hazırlar gibi özenle hazırlanmalı ve nemli tutmalı

  Çim kalıpları toprağa ve birbirine çok iyi değinimde olmalı

  Kenarlarda oluşan boşluklar kumlu toprak harcıyla doldurulmalı

  Çim kalıpları yerleştirildikten sonra alana silindir çekilmeli

  Spor alanlarına duvar işler gibi dizilmeli ve oyun yönüne dik olmalı

  İklim uygunsa yılın her ayında yapılabilir

  Toprak 10-20 cm kadar ıslatılmalı ve hep aynı yükseklikten biçilmeli



  Kök gelişmesi için gübreleme bir süre geciktirilmeli

  İlk gübre çim kalıpları serilmeden önce toprağa verilir

Çim (Yeşil) Alanlarda Bakım İşlemleri

■ Sulama

■ Biçme

■ Silindirleme

■ Gübreleme

■ Havalandırma

■ Düzeltme kapaklaması

Çim Alanların Sulanması

■ Sulama Zamanı

■ Sulama Sıklığı

■ Verilecek Su Miktarı

■ Sulama Suyu Kaynakları

■ Su Kalitesi

■ Sulama Yöntemleri

■ Drenaj Çalışmaları

1. Sulama Zamanı

■ En önemli ölçüt  Solma belirtileri

■ Solma  Bitkilerin kökleriyle aldığı suyun, yapraklarıyla kaybettiğinden daha az 

olması durumunda ortaya çıkan fizyolojik olay

Solma Durumuna Karar Vermek

Ayak İzi Tekniği

Basılmadan önceki konum  Sulama gereksiz

Yavaş dikleşme  Sulama gerekli

 Nem Ölçer

Toprağın 15-20 cm derinliğine kadar nem durumu ölçülür

Sulama başlangıcı  Tarla su tutma kapasitesi

Sulama Zamanında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

■ Keçeleşme



■ Su damlası birikimi

■ İnsanların kullanım zamanı

2. Sulama Sıklığı

■ Temel Kural

Toprağın taşıyabileceği maksimum su miktarının %50´sini sürekli bulundurmak

Uygun Olmayan Sulama Sıklığında Görülen Olumsuzluklar

■ Sürgün büyümesinde gerileme

■ Sürgün sayısının artması

■ Klorofil kapsamının azalması

■ Sulu dokuların azalması

■ Kök büyümesinde gerileme

Dikkat Edilmesi Gereken Konu

Sulama sıklığı arttıkça, sulama başına verilecek su miktarının azalacağıdır.

Özel Yeşil Alanların Sulanması

1. Yeni ekilmiş veya dikimi yapılmış çim alanlar

* Hafif ve gün ortasında, her gün sulama

2. Yaz mevsimi ortalarında sıcak stresi ve hastalık nedeniyle zayıflayan çim alanlar

* 11.00-15.00 arasında, hafif bir yağmurlama

Şırıngalama

■ Günlük maksimum sıcaklık saatinden 1-2 saat önce ve iki kez uygulanan hafif 

sulama.

■ Bitkilere en fazla serinletici etki

3- Verilecek Su Miktarı

Yeşil alana verilecek su miktarının belirlenmesi;

■ Topraktaki su miktarı

■ Topraktaki suyun hareketliliği

■ Toprağın suyu sızdırma ve derine işletme oranı

Sulama sürecinde verilecek suyun, bitkilerin kök derinliğine kadar toprağı ıslatması ve 

suya doyurması gerekir. Genellikle 15-20 cm derinliğin yeterince su içermesi, kök derinliğini 

buralara kadar indireceğinden, çim bitkilerinin çok daha güçlü ve canlı olmasını 

sağlamaktadır.



Sulamada fazla su verilmesinden kaçınılmalıdır. Zira ortaya çıkacak su göllenmesi ve 

toprağın çok ıslak konuma gelmesi şu sorunları doğurur;

■ Topraktaki oksijen düzeyinin azalması

■ Kök sisteminin gerilemesi

■ Hastalık ve böcek zararlarının artması

■ Toprağın sıkışmaya uygun hale gelmesi

■ Bitkilerde gerileme ve canlılığın azalması

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

■ Drenajı düşük topraklarda aşırı sudan kaçınılmalı ve suyun yüzeyden akıp giderek 

ziyan olması engellenmelidir.

■ Karışımdaki türlerin su istekleri farklı olduğu için türlerin kompozisyondaki 

oranlarını da değiştirebilir.

4. Sulama Suyu Kaynakları

1. Şehir vb. su şebekelerine bağlı olmaması gerekir

2. Bağımsız su kaynakları

    ■ Sığ ve derin kuyular

    ■ Göller ve rezervuarlar

    ■ Dere, çay ve nehirler

    ■ Arıtma tesislerinden elde edilen sular

5. Su Kalitesi

Su kalitesini belirleyen kavramlar:

   ■ Çözünmüş maddelerin toplam yoğunluğu

   ■ Sodyumun diğer katyonlara oranı

   ■ Bor ve diğer toksik elementlerin yoğunluğu

   ■ Bikarbonat yoğunluğu

Sulama suyundaki çözünebilir tuzların toplam yoğunluğu Elektriksel Geçirgenlik: EC 

olarak ifade edilir. Suda çözünmüş tuzların yoğunluğu genellikle 100 ile 1500 ppm arasında 

bulunmakta ve pek çok çim türü için 650 ppm’lik çözünebilir tuz yoğunluğunun yararlı 

olduğu açıklanmaktadır.

Azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum  Bitki beslenmesi için önemli



Kalsiyum ve magnezyum  Toprağın fiziksel özelliğini ıslah etmekte

Klor, sodyum, sülfat  Aşırı dozu zehir etkisi

Drenajın yeterli olmadığı koşullarda toprakta tuz birikmesi oluşabilir. Tuz birikmesi, 

kök derinliği düzeyinde yoğunlaştığında kök büyümesini durdurabilmekte, giderek köklere 

doğrudan zarar vermekte ve dokulardaki suyu çekerek kurumaya (fizyolojik kuraklık) neden 

olabilmektedir.

6. Sulama Yöntemleri

  ■ Yüzey sulama

  ■ Damla sulama

  ■ Sızdırma sulama

  ■ Yağmurlama sulama

Yüzey Sulama

■ Düz yeşil alan

■ Bol ve ucuz su

■ Suyun yer çekimi ile serbest akışı

■ Suyun alanda tutulması için kenarlıklar

■ Eğim %1,5 geçmemeli

■ Parselin boyu 100 metreyi geçmemeli

Suyun alana üniform dağıtılabilmesinin ve kullanılan su miktarının kontrolünün güç 

olması nedeniyle, yüzey sulama yeşil alan sulamalarında ender başvurulan yöntemlerden 

biridir.

Damla Sulama

■ Suyun toprak yüzeyinden çok düşük bir basınçla damlalar halinde sürekli verilmesi.

Avantajları:

■ Sulama suyunun ekonomik kullanımı

■ Bitkiye sürekli ve yeterli su sağlama

■ Kolay uygulama

■ Drenaj koşullarından etkilenmeme

■ Hastalık ve zararlıların gelişmesini engelleme



Sızdırma Sulama

İlke: Toprağın yüzeyini ıslatmadan, yüzey altından suyu çim bitkilerine ulaştırmak.

Su köklere kapilarite (kılcal borular) ile verilir.

Toprak sıkışmasını ve buharlaşmayla su kaybını azaltır.

Yağmurlama Sulama

İlke: Doğal yağmuru taklit ederek su püskürtme

Avantajları:

■ Eğimli arazilerde en az su erozyonu ile uygulanabilme

■ Kumlu topraklarda en az su kaybı ile etkili sulama

■ Kullanılacak su miktarının çok duyarlı kontrolü

■ Kontrollü bir toprak yıkama sağlama

■ Otomasyona uygunluk

■ Ekonomik su kullanımı

Yağmurlama Sulama Sistemi

■ Pompaj birimi boru hatları

■ Bağlantı elemanları

■ Yağmurlama başlıkları

   * Delikli borular

   * Memeli borular

   * Döner başlıklar (Fıskiyeler)

      - Basit döner başlıklar

      - Çekiçli döner başlıklar

      - Sallayıcı döner başlıklar

7. Drenaj Çalışmaları

Drenaj, bitkilerin kök bölgesindeki aşırı suyun uzaklaştırılması.

Kötü drenaj koşullarında;

■ Yeşil alan potansiyeli düşer.

■ Bitkilerin kökleri sığlaşır ve zayıflar.

■ Zamanla toprak üstü organlar zayıflar.

■ Hastalıklar artar.



■ Toprak sıkışmaya uygun bir yapı alır, havalanma azalır.

■ Toprak ilkbaharda geç ısınır, yeşil alanın gelişmesi geriler.

■ Görüntü niteliksiz olur.

Yeşil Alanların Drenajında İki Temel Uygulama;

1. Yüzey Drenajı

%1-2 eğim verilmeli

Fazla suları dışarı akıtacak kanal, hendek yapılmalı

2. Toprakaltı Drenaj

Ağır-killi, yeterli kum içermeyen ve taban suyunun yüzeye yaklaşma riski bulunan 

alanlarda önerilir.

Drenaj borularının çevresine önce çakıl, sonra kaba kumla doldurmak, toprak altında 

gözenekli ve geçirgen bir yapı oluşturur.

* Herringbone ve Paralel Gridiron  Spor alanlarında

ÇİM ALANLARINDA BİÇİM İŞLEMLERİ

BİÇİM İŞLEMLERİNİ NEDEN YAPIYORUZ?

ESTETİK AÇIDAN…

AÇIK ALAN SPORLARI

ÇEVRE GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

BİÇİM İŞLEMLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Yaprak dokularındaki kayıplar çim bitkilerinin büyüme ve gelişmesini olumsuz 

etkilemektedir.

Buğday bitkilerinde yapraklar bitkinin dip kısımlarından geliştiğinden biçimlere 

dayanabilmektedir.

Biçilen yaprakların kesilmiş bölümleri patojenlerin saldırısına çok uygun konuma 

gelmektedir.

Kesik bölgeden salgılanan protein karbonhidrat vb. organik maddeler patojenlerin 

gelişmesini hızlandırmaktadır.

OLUMSUZ ETKİLERİN ÖNLENMESİ

YEŞİL ALANLARDA BİÇİM UYGULAMALARINA 



1.Yöntem 2. Zamanlama 3.Kullanılacak araçlar açısından özen gösterilerek, bu tarz 

olumsuz etkiler giderilir. Özen gösterilecek konuların başında ise biçim yüksekliği 

gelmektedir.

BİÇİM YÜKSEKLİĞİ

Toprak yüzeyinden çim bitkilerinin biçildiği düzleme kadar olan uzaklığı ifade eder.

Çim türlerinden çok azı 0.5 cm’lik biçimlere dayanabilmekte, 10 cm’nin üzerindeki 

biçimlerde ise üniformite kaybolup, seyrelme ortaya çıkmaktadır.

ÇİM BİTKİSİ VEYA KARIŞIMLARIN BİÇİMİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜTLER

Çim alan bitkilerinin fizyolojik durumu 

Çim alanının kullanım amacı

Çim alanı oluşturan tür veya çeşitlerin büyüme formu

YEŞİL ALAN BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK DURUMU

Biçim yüksekliği azaltıldıkça;

karbonhidrat yapımı ve depolanması azalmakta,

birim alana sürgün büyümesi hızlanmakta,

sürgün yoğunluğu ve yaprak eni azalmakta,

sürgün dokularında su oranı ve birim alana klorofil miktarı artmakta,

kök büyümesi ve toplam kök üretimi ile rizom-stolon büyümesi gerilemektedir.

Dipten biçimler sonucu birim toprak alan üzerine düşen yaprak alanının azalması 

nedeniyle kökler giderek zayıflamakta ve yeni kök gelişmesi gerçekleşmemektedir.

YEŞİL ALANIN KULLANIM AMACI

Futbol, golf, bowling oyun alanlarıyla tenis kortlarında ortalama 0,5- 0,6 cm dipten 

biçim yapılarak iyi bir oyun ortamı sağlanır.

YEŞİL ALANI OLUŞTURAN ÇİM TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN BÜYÜME FORMU  

Biçim yüksekliğini bitkinin büyüme formları ile sap veya yaprakların büyüme 

özellikleri etkilemektedir.

Sapların dikey, yatay veya değişik oranda düşey açıyla büyümesi ve uç meristemlerini 

taşıdıkları kısımlar biçim yüksekliğinden etkilenmelerinde çok önemli farklar yaratır.

Bermuda Çimi ve Stolonlu Tavusotu gibi yatık ve toprağa yakın büyüyen çimler alçak 

biçimlere çok iyi dayanır. 



Kamışsı Yumak ve İtalyan Çimi gibi dik saplar geliştiren bitkiler çok daha dayanıksız 

olmaktadır.

Biçim uygulamalarından en az etkilenen, stolon ve rizom içeren çimlerde, gelişme 

aşamasında 2.5 cm’den aşağı biçim yapılmaması dikkat gerektiren konulardan biridir.

Eğer dipten biçim yapılırsa yatay uzayan ve henüz kök içermeyen stolonlarında kesilip 

alınması ile sonuçlanmakta ve yeşil örtünün oluşmasını engellemektedir.

Stolonlu Tavusotu ve Bermuda çimleri yeterince dipten biçilmezse, yoğun bir 

keçeleşme ortaya çıkmakta ve yeşil alanlardaki bitki örtüsünde yer yer sararma, biçimlerden 

sonra kahverengi ve sarı alanlar oluşması izlenmektedir.

BİÇİM SIKLIĞI

Biçim aralığı arttıkça bitkiler zarar görmemekte hatta güçlülükleri ve örtü kaliteleri 

artmaktadır.

Biçim sıklığına 4 etmen etki eder.

1. Sürgün büyüme hızı

2. Çevresel koşullar

3. Biçim yüksekliği

4. Yeşil alanı kullanım amacı

SÜRGÜN BÜYÜME HIZI

Sürgün büyüme hızı biçim sıklığını etkileyen en önemli etmendir. Sıcak iklim çim 

bitkilerine nazaran daha yavaş büyüyen serin iklim çimlerinde özel bir dikkati 

gerektirmektedir.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Çim köklerinin toprakta düşey ve yatay gelişimi ve yayılması esas olarak çevre toprağın 

besin madde içeriği ve bitki türünden etkilenmektedir. Bu nedenle; sulama, uygun gübreleme, 

yüksek ışık yoğunluğu ve optimum sıcaklıklar köklerin yanında sürgün büyümesini de teşvik 

etmekte ve hızlandırmakta, buna bağlı olarak da çim bitkilerinin biçim sıklığı artmaktadır.

Biçim sıklığı çok arttırıldığında yeşil alanda önemli olumsuzluklar ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar;

Sürgün sıklığı artar

Karbonhidrat depoları azalır

Kök sistemi geriler

Rizom-stolon gelişmesi azalır

Sürgün büyümesi durur



Klorofil içeriği azalır

Dokuların su içeriği artar

Çim Bitkilerinin Biçim İşlemine Etkileri

Çok yıllık çim çeşitleri sert, lifli bir doku sistemi içerdiğinden keskin ve ayarlı bıçaklar 

içeren makinalarla bile biçilmeleri güç olabilmektedir.

Yapraklarında silisyum içeren Japon çiminin biçimi de güçtür ve bıçakların çabuk 

aşınıp, körlenmesine neden olur. Yoğun başaklanma içeren türlerde parmaklı ve üçgen 

yapraklı makinalar yerine, döner bıçaklı «tamburlu makinalar» kullanılması daha iyi sonuç 

vermekte, stolon içeren sıcak iklim buğdaygillerinin biçiminde ise daha ağır ve kuvvetli güç 

kaynağı taşıyan makinaların kullanılması gerekmektedir.

Biçim Ürünlerinin Alandan Uzaklaştırılması

Yeşil alanların biçim işlemlerinden sonra elde edilen yeşil ot ürününün kısa sürede 

alandan uzaklaştırılması gerekir. Zira; 

•  Alandaki görüntüyü bozmakta

•  Hastalık etmenlerini teşvik etmekte 

•  Çim yüzeyi üzerinde zararlı bir ağırlık oluşturabilmekte

•  Oyun alanlarında topun ve oyuncunun hareketini kısıtlamakta

•  Alttaki çim bitkilerinin ışık almasını engellemekte

BİÇİM ARAÇ VEYA MAKİNASININ SEÇİMİ

Araç veya kullanılacak makinanın seçimi şu ölçülere bağlıdır;

•  Biçilecek yeşil alanın genişliği

•  Alandaki bitkilerin cinsi ve türü

•  Yeşil alanın kullanım amacı

•  Yeşil alanın bakım istekleri ve harcamaların düzeyi 

•  Alanın topoğrafyası

•  Temin edilebilen işgücü hacmi.

BİÇİM VE ARAÇ MAKİNALARI

El Araçları

Ev bahçelerinde, küçük ve dar alanlarda kullanılır.

Parmaklı ve Üçgen Yapraklı Biçme Düzenli Makinalar



•  Geniş alanlarda kullanılır.

•  Bu tiplerde bıçak yaprağı bir sağa bir sola hareket eder. 

•  Bıçağın keseceği materyalin gövdesi parmağa yatırılır ve kesme olayı farklı 

uzunluklarda gerçekleşir.

Döner Bıçaklı Biçme Makinaları

•  En ekonomik ve kullanımı kolay

•  Ev veya bina çevrelerindeki yeşil alanların, yol şevleri, eğimli alanlar ve topoğrafyası 

bozuk alanlarda biçim yapabilir

•  Yalancı darı, halı çimi ve yengeç otu bu makinalarla biçim yapılması daha uygundur.

Biçim İşleminde Dikkat Gerektiren Konular

• Biçim makinalarının hızları genellikle 5-7.5 km/h olmalı, daha hızlı kullanım aracın 

sıçraması ve iyi biçilmemiş bölümler kalmasına neden olur

•  Geniş daire çizerek dönüş yapılmalı, keskin dönüşler çim alana zarar verir

•  Eğimli alanlarda aşağı-yukarı yönde biçim yapılmalı, eğime dik biçimler aracın 

kaymasına ve bitki örtüsünün yırtılmasına neden olur

• Islak çimlerin biçimlerinde birbirine yapışan çim artıkları kısa sürede bloklaşıp biçim 

makinasını veya aracını tıkamaktadır

•  Islak çimler daha uzun sürede biçilmekte ve hastalık etmenlerinin yayılmasına neden 

olmaktadır

• Yeşil alanda metalik cisimler, taşlar, vb. yabancı maddeler biçim öncesi 

uzaklaştırılmalı, aracın bıçaklarının zarar görmesi ve bıçağa çarparak fırlayacak taş vb. 

maddelerin çevreye zarar vermesi engellenmeli

• Aracın bıçakları sürekli olarak bilenmeli ve özenle ayarlanmalı, bilenmemiş kör 

bıçaklar, yaprak uçlarını kesmek yerine parçalayarak, çimlerin buharlaşmayla su 

kaybını arttırırken hastalık etmenlerinin yaralanan dokulardan kolayca sızmasına 

neden olur

• Biçimlerin hep aynı yönde yapılması durumunda, çim bitkileri yapraklarını dik 

geliştirmek yerine, uygulanan biçim yönünde ve yatık geliştirmeye başlamaktadır. 

Birbirini izleyen biçimler ters yönlerde yapılmalı ve yaprakların dikleşmesi 

sağlanmalıdır. Bu da olmazsa biçim öncesinde yeşil alan tırmık, çim tarağı veya fırçası 

ile işlenerek sürgün ve yaprakların dikleşmesi sağlanmalıdır.



YEŞİL ALAN BİTKİLERİ ÇİM ALANLARDA GÜBRELEME

Yeşil alanlarda ki çim bitkilerinin dokuları ortalama olarak %75 oranında su içermekte, 

geri kalan %25 kuru madde olarak adlandırılır. Kuru madde = 16 elementten oluşur.

MAKRO ELEMENTLER MİKRO ELEMENTLER

Havadan ve Sudan Elde Edilenler Öncelikle Topraktan Elde Edilenler

KARBON, C AZOT, N DEMİR, Fe

HİDROJEN, H FOSFOR, P MANGENEZ, Mn

OKSİJEN, O POTASYUM, K BAKIR, Cu

KALSİYUM, Ca MOBİLDEN, Mo

MAGNEZYUM, Mg BOR, B

KÜKÜRT, S KLOR, Cl ve ÇİNKO, Zn

Bu elementler dışında 40’dan fazla element de bitki dokularında bulunabilmektedir. 

Alüminyum, Arsenik, Kobalt, Flor, İyot, Selenyum, Silikon, Sodyum, Stronyum, Vanadyum, 

vb.

ÇİM BİTKİLERİNİN BESİN ALIMI

Çim bitkilerinin besin alarak sağlıklı büyüyebilmeleri ve gelişebilmeleri için toprakta 

bitki besin elementlerinin uygun miktarda ve birbirleriyle uygun oranda bulunması gerekir.

Besin maddeleri esas olarak çimlerin yaprakları, sapları ve kökleri tarafından alınır.

Bitki besin maddelerinin kaynağı, esas olarak topraktaki organik maddelerin 

parçalanması, minerallerin parçalanıp çözünmesi ve uygulanan ticari gübrelerin toprakta 

birikmesiyle oluşur. 

Ancak toprak çözeltisinde erimiş halde bulunan elementler bitkiler tarafından alınabilir 

konumdadır.

Çim bitkilerinin Saçak (lifli) kökleri, besin maddelerinin alımı açısından, pek çok 

bitkiden daha ideal yapıdadır.

Bitkilerin topraktaki bu besin maddelerini almalarında en önemli etmenler;

• 1. Kök derinliği ve miktarı,

• 2. Köklerin solunumuyla sağlanan enerji,



• 3. Toprak sıcaklığıdır.

• Bitki besin maddeleri, çim bitkilerinin büyüme ve gelişmesi açısından önemi;

• Canlı dokuların temel maddesini oluşturmak

• Bir çok kimyasal olayda katalizör görevi üstlenmek

• Hücrelerin osmotik basıncını etkilemek

• Bitki dokularının asitliğini etkilemek

• Hücre zarlarının iyon alımındaki geçirgenliğini etkilemek

AZOT VE AZOTLU GÜBRELER

• Yeşil alan bitkilerinin karbon, oksijen ve hidrojen dışında en fazla ihtiyaç duyduğu 

element «AZOT» dur

• Azot bitki dokularındaki en önemli maddeler klorofil, amino asitler ve proteinler, 

nükleik asitler, enzimler ve vitaminlerin yapısında yaşamsal önemde bir element 

olarak yer almaktadır.

• AZOT: Çim bitkilerinin sürgün ve kök büyümesini, sürgün sıklığını ve rengini, 

hastalık ve zararlılar ile sıcak, soğuk ve kurağa dayanıklılığını etkileyen çok önemli 

bir elementtir.

Azot gübrelemesinde kök-sürgün büyüme dengesini bozmayacak, yaprak büyümesini 

hızlandırarak sık biçime neden olmayacak ve yaşanan iklim ve çevre şartlarıyla uyum 

sağlayacak bir azot dozu seçilerek uygulanmalıdır.

Azot noksanlığında çim rengi açık yeşil renge döner ve sürgün sayısında azalmalar 

meydana gelir. Fazla azot ise hastalıklara dayanıklılığı azaltır, olgunlaşmayı ve tohum 

bağlamayı geciktirir, kurak, sıcak ve özellikle soğuğa dayanıklılığı da geriletmektedir.

Topraktaki azot, bitkiler tarafından genellikle Nitrat (NO3
-) formunda alınabilirken, 

yeşil alan buğdaygilleri Amonyum (NH4
+) formunda da alabilmektedir.

• Azot noksanlığının tipik belirtileri sürgün büyümesinin durması, kardeşlenmenin 

ve yaprak boyunun kısalması şeklinde ortaya çıkar.

• Yaşlı yapraklarda açık yeşil renk oluşur ve giderek sararır. Bu süreçte sürgün 

yoğunluğu azalır, bitkiler kırılır ve zayıflar, yaşlı yaprak uçlarındaki bakır renk 

yatay olarak tabana doğru ilerler.



İNORGANİK KAYNAKLI ORGANİK KAYNAKLI

Yapay İnorganik Azotlu Gübreler Doğal Organik Azotlu Gübreler

Yapay Organik Azotlu Gübreler

Yapay İnorganik Azotlu Gübreler

• Bu gübreler, havanın serbest azotunun kimyasal yöntemlerle fabrikalarda 

bağlanmasıyla elde edilir.

• Suda kolay erirler ve yeşil alan bitkilerince kolay alınırlar. Bu gübrelerin toprakta, 4-6 

haftalık yüksek bir kalıcılık süreleri vardır, ne var ki nitrat formunda kolayca yıkanıp 

topraktan uzaklaşabilirler.

Amonyum Nitrat: En çok kullanılan bir yeşil alan gübresidir. Azotu %50 amonyak ve 

%50 nitrat formunda içerir. Hafif asit etkilidir, çok kolay eriyen ve sertleşebilen gübrenin 

yanma ve patlama riski de olduğundan nemden korunmalıdır.

Amonyum Sülfat: Yeşil alanlarda yine en çok kullanılan bir azotlu gübredir ve asit 

karakterli olduğundan, pH’sı yüksek topraklarda yaygın olarak kullanılır. Bu toprakların 

pH’sını 7-8’e indirerek ıslahına yardımcı olurken, asit topraklarda pH’yı 5-6’ya düşürmekte 

ve bu nedenle ayrıca kireçleme yapılması gerekebilmektedir. 

Sodyum ve Kalsiyum Nitrat: Yapraklardaki yanık etkileri ve topraklarda tuz birikimi 

yaparak yapıyı bozmaları nedeniyle, yeşil alanlarda hemen hiç kullanılmayan gübrelerdir. 

Nemden korunmaları da çok zordur.

Doğal Organik Azotlu Gübreler

• Bu gübreler, azotun organik ve suda çözünmeyen formlarını içerirler.

• Katı ahır gübreleri, kurutulmuş kan, sıvı ahır gübreleri, kemik ve boynuz, balık unları, 

pamuk, soya fasulyesi ve mısır küspeleri örnek verilebilir….

Yapay Organik Azotlu Gübreler

Suda Çözünen Suda Çözünmeyen



Üre + Formaldehit 

%38 azot içerir

Toprakta parçalanması ve bitkiler 

tarafından alınması çok kompleks 

olduğundan YURDUMUZDA 

KULLANIMI ÖNERİLMEMEKTEDİR.

Üre + Kalsiyum Siyanamid

%45 Azot ve %22 Azot

Suda çok hızlı çözünmekte, bitkiler 

tarafından kolay alınmakta ve az kalıntı 

bırakmaktadırlar. Sulama suyu veya 

yağışla yıkanmaya diğer azot formlarından 

daha dayanıklıdır ÖNERİLMEKTEDİR.

FOSFOR VE FOSFORLU GÜBRELER

• Fosfor da her hücrede bulunan bir temel makro bitki besin maddesidir.

• Bitki dokularında enerji transferi sağlayan ATP formunda temel görev almakta ve 

hücre çekirdeğindeki genetik materyalin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

• Yeşil alan buğdaygillerinin çimlenmesi, köklenmesi ve tohum oluşturmasında fosfor 

büyük önem taşır.

• Özellikle ekim sonrasında toprakta çimlenen tohumun yakınında bulunması ve genç 

fidenin ve köklerin gelişimini desteklemesi gerekir. Fosfor eksikliğinde kök gelişimi 

ve kardeşlenme durmaktadır.

FOSFOR NOKSANLIĞI

• Çim bitkilerinde esas olarak alt yaprakların renginin koyulaşmasıyla başlamakta, 

bitkiler incelip cüceleşmekte, koyu yeşil renk daha sonra donuk maviye 

dönüşmektedir.

SÜPERFOSFAT

• Son yıllarda hem üretim miktarları hem de tüketim miktarları azalan bu gübrenin çok 

iyi bir kükürt kaynağı olması, özellikle de kükürt gübrelemesi gerektiren alanlarda 

kullanılabilecek alternatif bir gübre olarak yeniden önem kazanmasını sağlayabilir.

TRİPLE SÜPERFOSFAT

• Triple Süperfosfat gübrelerinin yurdumuzun toprak ve iklim şartlarında ürüne olan 

etkileri yönünden belirgin bir fark yoktur. Burada belirleyici unsur toprağın kükürt ve 

kalsiyum ihtiyacı olmalıdır. 

POTASYUM VE POTASYUMLU GÜBRELER

• Potasyum bitkilerde hayati öneme sahip metabolik, fizyolojik ve biyokimyasal 

işlevlere sahiptir.



• Potasyum enzim aktivitesine, fotosenteze, bitki besin elementlerinin ve fotosentez 

ürünlerinin taşınmalarına yardım eder, protein kapsamını artırır, turgoru düzenler, 

bitkilerde suyun kaybolmasını ve solmayı önler.

POTASYUM NOKSANLIĞI

• Potasyum noksanlığı, bazı yeşil alan buğdaygillerinde yaprakların pörsüyüp aşağıya 

sarkmasıyla başlar.

• Aşırı kardeşlenmeyi, yaşlı alt yapraklarda, damarlar arası bölgelerde sararma, yaprak 

uçlarında solma ve kıvrılma izler.

• Potasyum, tüm bitkiler için azottan sonra öteki bitki besin elementlerine göre 

topraktan daha fazla alınan bir ana besin elementidir. 

• Tümü suda çözünür konumdadır.

KALSİYUM

• Kalsiyum hücre çeperlerinin temel maddesidir. Hücre duvarını güçlendirir. Hücre 

büyümesine ve uzamasına yardımcı olur. Hücre zarının geçirgenliğinde etkilidir. Kök 

gelimi için gereklidir.

• Ayrıca Kalsiyum Nitratların absorbe edilmesini sağlar. Organik asitlerin hücrede 

fazlalaşıp zehir etkisi göstermesini önler. Protein sentezini dengeler. Bitkinin 

hastalıklara, kuraklığa ve strese dayanımını arttırır.

KALSİYUM NOKSANLIĞI

• Zararlanma daha çok genç yapraklarda görülür. Gelişme zayıftır. Sürgün ucundaki 

yapraklar çengel şeklindedir. Yapraklar uç ve kenarlarından itibaren kurumakta ve 

yırtılmaktadır. Uçtaki tomurcuklar ölür.

DİĞER BESİN ELEMENTLERİ

• Magnezyum; Klorofilin yapı maddesi olması yanında, fosforun taşınmasında ve pek 

çok bitki enzim sisteminde yardımcı faktör olarak görev almaktadır. Bu özellikleriyle, 

çim bitkilerinin yeşil renginin devamlılığını, bitkinin klorofil asimilasyonu ile 

büyümesini sağlamaktadır.

• Manganez; Demir ile birlikte klorofil oluşumuna yardım eder. Bu nedenle fotosentez 

için gereklidir. Bitkilerde çeşitli enzimlerin işleyişinde etkilidir ve aynı zamanda 

protein ve karbonhidrat oluşumunda rol oynar. Bitki gelişmesine yardımcı olmak için 

bakır, demir ve çinko ile kombinasyonlar oluşturur.



• Kükürt; Bitki bünyesindeki çeşitli fonksiyonlarından dolayı ürün miktarını ve ürünün 

kalitesini etkiler. Bitkilerde protein, enzimler ve vitaminlerin işlevlerine yardımcı olur. 

PH'sı yüksek topraklarda pH'yı düşürmede etkili olur.

• Demir; Bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir. Fotosenteze, protein ve 

karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine yardımcı olur. Kireç 

oranı yüksek topraklarda bitki tarafından alımı zorlaşır. Eksikliğinde gelişme geriler, 

kalite ve verim azalır.

• Çinko; Bitkilerde klorofil oluşumu ve gelişmeyi teşvik eden hormonların faaliyetleri 

için gereklidir. Suyun bitkiye alınımı ve kullanımında görev alır. Fazla miktarlarda 

yapılan fosforlu gübreleme, potasyumu yüksek topraklar ve kireçli topraklar çinko 

noksanlığına neden olmaktadır.

• Bakır; Bitkilerde klorofil üretimi için gereklidir ve fotosenteze yardımcı olur. Bitkide 

su hareketinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır ve tohum üretimi için gereklidir. 

Eksikliği durumunda gelişme ve verim azalmaktadır.

• Molibden; Toprak yüzeyine yakın daha bol bulunan bir mikroelement olan molibden, 

alkali topraklarda daha fazla yarayışlı konumdadır. Yapraklarda bol bulunan element 

esas olarak enzim sisteminde yardımcı faktör olarak görev almaktadır.

• Bor; Çiçek ve meyve tutumu ile oluşumuna katkıda bulunur, polenlerin varlığını 

sürdürmelerini sağlar. Hücre zarlarının dayanıklılığını artırarak bitkilere direnç 

kazandırır. Noksanlığı durumunda çiçeklenme, tohum ve meyve tutumu azalırken 

büyüme noktalarında ölümler görülmektedir.

• Klor; Bir mikrobesin elementi olarak kabul edilebilecek son element klordur. 

Bitkilerin klor gereksinimi nispeten azdır, fakat bitki dokularında en bol bulunan 

anyonlardan biridir.

• Kompoze (Karışık) Gübreler; Yeşil alanların gübrelenmesinde çokça kullanılan 

gübrelerden önemli bir grubu oluşturur. Bu gübrelerin oran değerleri esas olarak azot-

fosfor ve potasyum miktarını simgeler.

Gübre Gereksiniminin Belirlenmesi

Yeşil alanlardaki toprakların besin maddeleri içeriği, sulama ve yağışlarla yıkanarak, 

gaz halde uçarak veya biçimlerle alınarak azalmakta, gübrelemeler ve ana kayadan eriyen 

tuzlarla çoğalmakta, sonuç olarak da sürekli değişmektedir. Yeşil alanların toprak yapısındaki 



besin maddesi durumunu ve gübreleme gereksinimini belirlemek üzere değişik yöntemlere 

başvurulması gerekmektedir.

1- GÖZLE SAPTANABİLEN BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI

Yeşil alandaki bitkilerin renk, büyüme ve gelişme özellikleri yakından izlenir ve 

sararma, sürgün, stolon, yaprak büyümesinin durması, çürüme gibi anormallikler saptanır ve 

gözlenen belirtiler, element noksanlıklarında anlatılan belirtilerle karşılaştırılır. Gözlem 

yoluyla azot, demir ve kükürt noksanlıkları belirlenebilmektedir.

2- BİTKİ DOKULARININ ANALİZİ

Doğrudan, yeşil alanlardaki bitkileri veya alınan bitkisel örnekleri laboratuarda analiz 

edilerek, 16 bitki besin elementinin belirlenmesi ve noksanlıklarının, ya da farklılıklarının 

saptanması kesin olarak yapılabilmektedir.

3- TOPRAKLARIN ANALİZİ

Yeşil alanın değişik yöreleri ve farklı toprak derinliklerinden alınacak örnekleri 

laboratuvarda analiz ederek, besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi, analiz sonucu 

bulunacak besin maddelerinin ne oranlarda bitkiye yarayışlı olacağının ortaya konulması 

başvurulacak en doğru ve kesin yöntemdir.

GÜBRE SEÇİMİ VE GÜBRELEMEDE ÖLÇÜTLER

Yeşil alanlar için gübrelerde aranacak bazı önemli ölçütler;

• Gübrenin serpilebilme özelliği

• Toz içeriği

• Suda çözünme yeteneği

• Yapraklarda yakıcı etkisi

• Bitkiye geçiş hızı

• Toprakta kalıntı bırakma oranı

• İçerdiği bitki besin oranı

• Etki derecesi

• Toprak pH’sına tepkisi

• Birim fiyatı

• Yanma özelliği

• Depolama sorunları



Genel olarak yeşil alanlar İlkbahar ve Sonbaharda gübrelenmekte, iyi bir yeşil örtüyü 

sürdürmek için yaz mevsimi boyunca ek Azot gübrelemeleri gerekebilmektedir.

Sonbaharda yapılacak geç gübrelemeler bazı yıllık yabancı bitkilerin artışını teşvik 

ettiğinden, zorunlu değilse yapılmamalı, yaz döneminde, özellikle sıcak stresinin yoğun 

olduğu günlerde ise çim bitkilerinin büyümeyi durdurduğu süreç de yapılmalıdır.

Yine çim bitkilerinin kış uykusuna girmeden 30-40 gün önce yapılacak Azotlu 

gübrelemeler, soğuğa dayanıklılığı artırabilmektedir.

GÜBRELERİN YEŞİL ALANLARA UYGULAMA TEKNİKLERİ

• Mineral (Katı) Gübre Uygulama Teknikleri

• Sıvı Gübre Uygulama Teknikleri

• 1. Yaprak Gübrelemesi

• 2. Toprak Sıvı Gübreleme

Mineral (Katı) Gübre Uygulama Teknikleri

• Yeşil alanlarda katı gübrelerin uygulanmasında, gübreleri sıraya vermek yerine alana 

serpmek tercih edilir. Bu işlem gübrelerin, çim bitkileri tarafından etkili ve kolay 

alımını sağlar.

• Mineral gübrelerin alana serpilmesinde kullanılacak makineler iki temel sisteme göre 

çalışır. Yer çekimi ve Santrifüj: Merkezkaç Güçle

Sıvı Gübreleme Uygulama Teknikleri

Gübrelerin bir sıvı ve özellikle SU ile yeşil alanlar üzerine etkili bir şekilde verilmesi 

yaygın bir uygulamadır.

Bu Amaçla

1. Yaprak Gübrelemesi

2. Toprak Sıvı Gübreleme

YAPRAK GÜBRELEMESİ

• Genellikle sınırlı dozda gübre kullanılan veya mikrobesin elementleriyle gübreleme 

amaçlanan koşullarda etkilidir.



• Diğer tekniklere bakarak pahalı bir uygulamadır. Toprakları sorunlu (sıkışmış, su 

birikmiş) olan yeşil alanlarda veya çabuk büyüme istenen özel koşullarda, veya 

mikrobesin uygulanacak durumlarda daha etkili bir yöntemdir.

TOPRAĞI SIVI GÜBRELEME

• Bitki besin maddelerini suda çözünmüş olarak yapraklara değil toprağa ve bitki kök 

bölgesine vermektir.

• Toprağı sıvı gübreleme katı gübrelemeden daha masraflıdır.

• İki teknik arasında, bitkiler açısından önemli bir fark görülmemiştir.


