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PERİYODİK BAKIM HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Periyodik bakım, bitkilerinizle birebir ilgilenilmesi, sorunların tespit edilip, yok
edilmesi, ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması işlemlerini kapsar.
Bu işlemler aylık periyotlar halinde, düzenli olarak yapıldığında bitkilerdeki ve çim
alandaki inanılmaz yapılanmayı, hacmi ve değişik güzelliği fark etmek zor
olmayacaktır. Bahçenizin canlı ve yeşil görüntüsünü sağlamak için periyodik olarak
yapılan haftalık ve aylık bakım hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır.

• Düzenli ve yeterli miktardaki gübreler ile mevsime göre bitkilerde ve çim
alanlarında besin takviyesi,
• Gerekli görülen durumlarda alandaki bitkilerde ve çim alanlarda hastalık ve
zararlılara karşı ilaçlama yapılması,
• Düzenli olarak toprağın ph, tuz ve mineral kontrolü yapılması ve dengelenmesi,
• Ağaç ve çalıların bakım yada form amacıyla budanması,
• Sıklaşma görülen alanlarda gerekli seyreltmelerin yapılması,
• Rüzgar, toprak kayması vs. Dış etkenlerle zarar görmüş bitkilerin eski
konumlarına getirilmesi,
• Bozulma görülen bitkilerin değiştirilmesi,
• Çimlerin düzenli aralıklarla biçilmesi,
• Çimlerde bulunan yabancı otların alanı boğmasının önlenmesi, sürekli yabancı ot
kontrolünün mekanik ve kimyasal yöntemlerle yapılması
• Çimlerin gübrelenmesi, ilaçlanması, havalandırılması, silindirlenmesi,
• Çıkan çöp vs. Atıkların uzaklaştırılması,
• Mevsimlik çiçek değişimleri
• Yapılması düşünülecek değişik uygulamalarda danışmanlık hizmeti verilmesi.
Unutulmamalıdır ki yaşayan bir bahçe sürekli ve düzenli bakımla mümkündür.
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PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA UYGULANAN İŞLEMLER
DIŞ MEKAN BİTKİLERİNİN GENEL YETİŞME İSTEKLERİ

BUDAMA
Bitkilerde sağlıklıbüyüme periyodunu
yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi
gereken en önemli işlem budamadır.
Bitkinin tomurcuklanıp daha formlu bir

GÜBRELEME

yapıda gelişmesi için ilkbahar ve
sonbahar dönemlerinde budamak

Gübreleme, bitkilerin ve çim alanının

gerekir. Budanması gereken dönem

belli dönemlerde ihtiyacı olan besin

farklılık göstereceğinden, uzman kişiler

elementlerinin organik yada kimyasal

tarafından yapılması gerekir. Yapılan

yolla verilmesi suretiyle canlılığını

budamanın yanlış dönemde ve uygun

kazanması işlemidir. Birçok bitki için

biçimde yapılmaması bitkideki çiçek ve

aynı gübre kullanılmasının yanı sıra,

meyve veriminin düşmesine, bitkinin

bazı bitkiler ve çim alan için farklı özel

formunun ve direncinin düşmesine

gübreler kullanılmaktadır.

sebep olabilir.
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PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA UYGULANAN İŞLEMLER
DIŞ MEKAN BİTKİLERİNİN GENEL YETİŞME İSTEKLERİ

HAVALANDIRMA
Bitki diplerinin belli periyotlarda çapa
vb. Aletlerle havalandırılması, bitkinin
canlıığı ve sağlığı açısından önemlidir.

İLAÇLAMA

Havalandırma yapıldıktan sonra

Zararlılara karşı bitkileri korumak için

gübreleme işleminin yapılması idealdir.

belli periyotlarda düzenli yapılan

Çim alanlar için de havalandırma

işlemdir. Bitki çeşidine göre ilacın

önemlidir.Tırmıkla yapılan havalandırma

içeriği de değişmektedir.Bitkilerde

işlemi genellikle ilkbahar ve sonbaharda

farklı mücadele şekillerinde olduğu

yoğun olarak yapılır. Bunun dışındaki

gibi çim alanlarda mücadele çeşitleri

zamanlarda yapılan tırmık işlemleri, çim

farklılık göstermektedir.Eğer bitkide

biçiminden kalan artıkları yok etmek

hastalık oluşmuş ise ilaçlama

amacıyla yapılmaktadır ki bu işlemin

yapılmadığı takdirde diğer bitkilere de

yapılmaması çimde sararmalara neden

hastalığın geçeceği unutulmamalıdır.

olur.

3

PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA UYGULANAN İŞLEMLER

ÇİM BİÇME
Çim alanının ilkabarda 15 günde bir, yaz
döneminde haftada bir biçilmesi ile
sonbahar döneminde kısa biçim
yapılarak çimi kış sezonuna hazırlamak

S ULAMA
Bitki gelişiminde zamanı ve miktarı

gibi periyotlardan oluşur. Çim biçme
işleminin ne zaman, ne sıklıkta ve ne
şekilde yapılması gerektiği önemlidir.

bitkiye ve toprağa göre değişen
önemli bir konu da sulamadır.
Sulama suyu uygun zamanda ve
bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktar
ve periyotlarda verilmezse hem
bitkide hem de toprakta istenbeyen
durumlar oluşabilir.
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PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA UYGULANAN İŞLEMLER
İÇ MEKAN BİTKİLERİNİN GENEL YETİŞME İSTEKLERİ

SICAKLIK
Bitkilerin büyüme ve gelişmesi ile bulundukları yerin sıcaklığı arasında ilişki vardır.
Sıcaklık düzeyi, bitkilerin büyüme ve gelişmesini farklı yönde etkilemektedir.

ORANTILI NEM VE SU
Bitkilerin yaşaşabilmeleri, sağlıklı büyüyebilmeleri ve gelişebilmeleri için zorunlu
etmenlerden biri de orantılı (nispi) hava nemi ve sudur. Bitkiler kökleriyle suda erimiş
halde bulunan besin tuzlarını alırlar.
İlke olarak isteryaz, ister kış mevsimide olsun düşük sıcaklıktaki yerlerde bulundurulan
bitkilerin daha sıcak yerlerde bulundurulanlara oranla su gereksinimleri daha azdır.
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PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA UYGULANAN İŞLEMLER

IŞIK
İç mekanda yetiştirilen süs bitkileri
doğadaki diğer bitkiler gibi özümleme
yapabilmeleri, büyüme ve gelişmeleri
için ışığa gereksinim duyarlar. Ancak

S AKSI TOPRAKLARI

direkt güneş ışığı için mekan bitkilerine

SAKSI TOPRAKLARI ( HARÇLAR )

zarar verir. Işık gereksinimi bitkilere

Bitkilerin büyüme ve gelişmelerinde

göre değişim gösterebildiği gibi, bir

çok önemli bir yeri bulunan saksı

bitkinin ışığa olan gereksinim duyarlar.

topraklarının temel görevi su, hava ve

Ancak Direkt güneş ışığı iç mekan

besin maddesi sağlamaktır.İç mekan

bitkilerine zarar verir. Işık gereksinimi

bitkilerinde saksı değiştirme işleminde,

bitkilere göre değişim gösterebildiği gibi

yeni saksı önceki saksıdan bir numara

bir bitkinin ışığa olan gereksinimi de

büyük olmalı, bitki çok büyük saksıya

farklı zamanlarda yine farklı düzeylerde

aniden alınmamalı.Bitkinin hastalıklı

olabilmektedir. Bitkiler gelişme

zararlı durumuna göre ilaçlama

dönemlerinde bol ışığa buna karşılık

yapılmalıdır.

dinleme dönemleri süresince daha az
ışığa gereksinim duyarlar.
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ÇİM ALAN BAKIM TAKVİMİ
OCAK

MART

Bu ay içerisinde çim alan bakımı için

Çim alan çalışmalarının başladığı

yapılacak pek bir işlem yoktur. Yanlızca çim

aydır. Çimlerin gelişmeleri hızlanır ve

üzerine dökülen kurumuş yapraklar

büyümeye başlar. Çimin gelişmesini

temizlenmelidir. Ancak donmuş çimlerin ve

engellememek için üzeri tırmıklanarak

alanda oluşan göllenmelerin üzerinde

kurumuş yapraklar ve yabancı

yürünmemesi, dikkat edilmesi gereken

maddeler uzaklaştırılmalıdır. Çim

önemli bir noktadır.

alanda yabancı otlarla mücadele
çalışmaları yapılabilir.

ŞUBAT
Çim bakım işlemlerinin yavaş yavaş
başladığı bir zaman dilimidir. Bu ay
içerisinde çim alan üzerinde ilaçlama
yapılabilir. Şubat ayı sonunda zemini
hazırlanan alana ekim işlemi
gerçekleştirebilir.

NİSAN
Bu ay içerisinde aktif çim alan bakım
işlemleri hız kazanır. Çim alanların 2-3
günde bir sulanması grekir. Yaz
gübrelemesi için en uygun dönemdir.
Ancak yaz gübrelemesinde göz
önünde bulundurulacak en önemli
husus; çimin altı aylıkbir aktif
yaşamsal döneme girecek olmasıdır.
Ayrıca bu ayın ortalarından sonraki
dönem çim ekim işleri için en uygun
dönemdir.
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MAYIS

EYLÜL

Yabancı ot bücadelesi bu ay içinde

Bu ay esas çim ekimi için en uygun aydır.

yapılabilir. Ayrıca Mayıs ortalarına kadar

Ayrıca kış gübrelemesine bu ayda

ekim işlemlerine devam edilebilir. Çim

başlanabilir.

biçme aralığı daha kısaltılmalı (yedi – on

Çim örtüsünün olduğu yerlerde solucanlar;

gündebir) ve çim kesim boyu dah ada

toprakta belirmeye başlar. Bu nedenle

arttırılmalıdır.

uygun nitelikteki ilaçların uygulanması
gerekmektedir.

HAZİRAN

EKİM

Hava sıcaklığının iyice artması dolayısıyla bu

Bu ay içerisinde yapraklarda kuruma ve

ay içerisindesulama günlük olarak

dökülme görülür. Dökülen yaprakların çimin

yapılmalırdır.

üzerinden temizlenmesi gerekmektedir; aksi

Ancak sulama işinde en önemli husus; gün

takdirde mantarlaşma oluşumu görülür.

içerisinde güneş ışığının etkisinin az olduğu
saatlerde yapılmasına dikkat edilmelidir.

TEMMUZ
Bu ay içerisinde biçim ve sulamaya devam
edilmelidir. Ayrıca daha önce gübreleme
yapılamamışsa ve alanda yeteri kadar su
varsa bu ay içerisinde de gübreleme
yapılabilir.

KASIM
Çim alan bakım işlemleri duraksama
dönemine girer. Ayrıca çimin üzerine;
alanda oluşabilecek donlardan
ve soğuklardan korumak ve biknin besin
ihtiyacını düzenlemek amacıyla doğal
gübreleme yapılmalıdır.

AĞUSTOS

ARALIK

Temmuz ayında yapılan açılşmaların aynısı

Bu ay içerisinde yapılacak pek bir iş yoktur.

yine bu ayda da yapılmaktadır.

Bu ayda alet ve ekipmanlar bakıma

Eğer tatil vs. Nedenler dolayısıyla çim alan

alınmalıdır. Ayrıca donmuş veya ıslak çim

ihmal edilmiş ve çimde sararmalar olmuşsa

üzerinde gezilmemesine özen

çim kısa olarak biçilmeli ve sulamaya devam

gösterilmelidir.

edilmelidir.
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

OCAK
• Çim alanların organik gübrelerle
gübrelenmesi
• Drenaj sistemi kontrolünün yapılarak
sistemdeki bozuklukların onarımı
• Yeri değiştirilmesi öngörülen bitkilerin
yer değişiminin yapılması
• Kış donlarına hassas olmayan ve
yaprak döken ağaç ve çalı türlerinde
gençleştirme ve seyreltme
budamalarının yapılması.

ŞUBAT
• Ayın sonuna doğru çit bitkilerinin
budanması
• Yeniden düzenlenecek alanların
bellenmesi
• Kış gübrelemesi yapılmadıysa
yapılması
• Eğer güller ocak ayında
budanmamışsa budanması,
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

NİSAN
MART

• Mart ayında çelik alınmaya başlanan

• Kış aylarında bitkileri korumak için

bazı süs çalılarında, çelik alma işlemine

yapılan malçlama son kez

devam edilebilir.

yenilenebilir.

• Henüz tohumları atılmamış yazlık

• Sonbaharda yada kışın tohum olarak

mevsimlik çiçek tohumları ekilebilir.

dikilen bitkilerin şaşırtılması

• Yaprağını dökmeyen bitkilerle, ibreliler

• Bitkilerin saksı değişimleri yapılabilir

bu aydan itibaren ekim ayına kadar

• Topraktaki her türlü derin işleme ve

dikilebilir.

çapalama işlemi yapılabilir.

• Genç bitkilere herekleme işlemi

• Bitkilerin yıllık gübre ihtiyacının ilk

gerçekleştirilebilir.

yarısı bu dönemden itibaren nisan

• Mart-Nisan – Mayıs ayları özellikle

sonuna kadar verilebilir.

ibrelilerin gübrelenmesi için uygundur.

• Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerin

Ağaççık grubundan yeşil bitkiler,

sarıldıkları yerdeki bağlar ve bağlantı

büyümelerini hızlandırmak için

yerlerinin kontrolü yapılabilir.

budanabilir.
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

MAYIS
• Çim alanlarda sulama, biçme ve yabani
ot temizliği bu ayda yoğun bir şekilde
devam eder.
• Henüz körpe olan geniş yapraklı otlar
selektif ilaçlarla, çimlere zarar vermeden
yok edilebilir veya bütün yabani otlar
ucu çatallı demirle sökülüp atılabilir.
• İlkbahar döneminde ara ekim zamanı
fazla güneşli olmayan alanlarda mayıs
döneminde de devam edilebilir.
• Çiçeklenme dönemi artık sona eren
bazı ağaççık ve çalılarda budamaların
yapılması ve taç ferahlığının sağlanması.
• Bu ayda güllerdeki tomurcuklanma
sırasında genç sürgünlerde yapılacak
budama ile çiçek veriminin arttırılması
sağlanabilir.

HAZİRAN
• İlkbahar sonunda çiçek açan türlerin
tohumları toplanmaya başlanır.
(Tohumlar güneşli günlerde güneş
altında toplanmalı ve kurumaları için
gölgelik bir yerde gazete kağıdı üzerine
serilmelidir.)
• Bitki çiçeklerinden elden geldiğince
yararlanılmak isteniyorsa, çiçeklerin
taçları solmaya başladığında saplarının
ortasından kesilir, biçme denilen bu
işlem başka goncalar oluşturacak çok
sayıda yeni tomurcuğunun açmasını
sağlamaktadır.

• Çiçeklenme dönemi sona eren
perenniallerde ayırma yoluyla üretim
yapılabilir.
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

AĞUSTOS
TEMMUZ

• Ön hazırlığı yaplımış ağaç nakilleri bu

• Bitkilere verilen su arttırılmalı ve

ayın ikinci yarısından itibaren

asalakların oluşmamasına özen

gerçekleştirilebilir.

gösterilmelidir. Oluşması durumunda

• Çimler hergün sulanıp haftada bir kez

hemen gerekli önlemler alınmalıdır.

kesilmelidir.

• Temmuz ayında yapılması gereken

• Oluşabilecek mantar hastalıklarını

önemli bir işlemde ayıklama işlemidir.

önlemek amacıyla ilaçlamalar

Bununla birlikte güllerde ve aşılı süs

yapılabilir...

ağaççık ve çalılarında dipten çıkan

• Yeşil ağaççık ve çalı formlu bitkilerin

sürgünlerin temizlenmesi de

ikinci budaması bu ayın yarısından

gerekmektedir.

itibaren başlanarak yapılır.Çit

• Ayrıca ağaççıkların daldırma dalı

bitkilerinde budaması yapılabilir.

yada dallandırma çubğu yöntemi ile

• Bu ay içerisinde eylülde çim ekilecek

çoğaltılmalarına en uygun aydır.

alanların toprak hazırlığı yapılabilir.

• Yaz boyunca çiçek açan ağaççık ve

Sulama, biçim, yabani ot ayıklama,

çalı formlu bitkilere yazlık çiçeklere,

ilaçlama vb. İşlemlere devam edilir.

özellikle güllere besin takviyesi

• Güllerde yaz budamalarına

yapılabilir.

başlanabilir.
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

• Büyük ağaç nakilleri
gerçekleştirilebilir. Baharda dikilen
sğanlı çiçeklerin soğanları bu ayda
özellikle kuru havalarda sökülerek kuru
ve havadar yerlerde saklanabilir.
• Çim biçimine bu aydada devam
edilebilir.

E YLÜL
• Ağustos ayında tatile çıkılmış ve
bitkiler susuzluktan etkilenmişlerse
budanması yapılabilir.
• Budamadan sonra, toprağın sert
tabakası kaldırılarak bitki iyice
beslenip, bolca sulanmalı,

EKİM

sonrada organik yada mineral gübreyle

• Bahçenin durumuna göre derin

gübrelenmelidir.

işleme, belleme, çapa veya ﬁdan

• Özellikle boylu ve dallı ﬁdanların

çukuru açılması gibi her türlü

dikim sonrasındarüzgardan

toprak işlemesi bu ayda yapılabilir.

etkilenmelerini önlemek için ﬁdan

• Kökleri kap içerisinde bulunan her

gövdesine zarar vermeden gergi

türlü ﬁdan dikimi yapılabilir.

yapılabilir.

• Çok yıllık otsu bitkilerin ve

• Kışlık çiçek ﬁdelerini ve baharda açan

ağaççıkların saksılarındaki toprağın

soğanlı çiçekler dikilebilir.

yüzey bölümü yenilenip,
yerine yeni gübreli toprak konulabilir.
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BAHÇE BAKIM TAKVİMİ

KASIM
• Hava ve toprak koşulları uygun olduğu
sürece her türlü toprak işleri yapılır. Kış
öncesinde yabani otların ayıklanması ve
bitki diplerinin kabartılması uygun olur,
ayrıca kök diplerin torf,yaprak çürüntüsü
kompost ve organik gübre ile örtülmesi

ARALIK

kış şartlarına hazırlık açısından yararlı

• Yeri değiştirilmek istenen bitkilerin

olmaktadır.

uygun yerlere dikimi bu ayda

• Her türlü budama (Gençleştirme) form

gerçekleştirilebilir. Dikim işlemleri

ve verim budaması ile bitki yeri

sırasında bitkiler iyice budanır.

değiştirme işlemi yapılabilir.

• Çimlerin üstünde biriken kuru

• Özellikle çit bitkileri, güller ve meyve

yapraklar temizlenebilir.

ağaçları için budama bu ayın sonunda

• Güçlü rüzgarlara karşı, ağaçların

son bulmaktadır.

herekleri tekrar kontrol edilip,

• Çim alanlarda gerek potasyum ağırlıklı

sağlamlaştırılabilir. Yaşlı ağaçların

gübreler gerekse organik gübrelerle

sert kabukları iyice fırçalanır,

gübrelemeler yapılabilir.

zedenen yerlere özel macunu
sürülebilir.

14

Mekansal Tasarım Atölyesi
Meta Peyzaj Planlama Tur. İns. San. Tic. Ltd. Şti.
www.metapeyzaj.com
Nispetiye Cad. Yücel Sk. Arıcan Apt. A Blok, No: 1/5 Levent / İSTANBUL
Tel:0212 324 78 42-43 Fax: 0212 32478 12

