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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

8.1

Daha iyisi için.

Güllerin Dikimi, Budanmas›, Bak›m›
Güllerin Budanmas›:
Bahar mevsiminde polyanta güller iyice
budanmal›d›r.
Budaman›n 5 alt›n kural›
1- Öncelikle donmufl, ölmüfl veya
hastal›kl› sürgünleri sa¤l›kl› k›s›mlar›na
kadar kesmelisiniz.

Güller ne zaman ekilmeli?
Ekim ay› gül ekme zaman›d›r. Ancak k›fl›n
çok so¤uk geçti¤i sert iklimli bölgelerde
baharda, havan›n ›s›nmas›na göre mart
ya da nisan aylar›nda ekmek daha do¤ru
olur. Böylelikle güller her ne kadar takip
eden yaz aylar›nda pek fazla geliflmeseler
de onlar› don tehlikesinden kurtarm›fl
olursunuz.
Hokka gülleri farkl›d›r. Bu bitkiler saks›da
yetifltirilmifl olduklar› için k›fl hariç her
mevsimde ekilebilirler. Ekim için ideal
hava ›l›k, kuru ve parçal› bulutlu
havalard›r.
Özellikle flimflir, lavanta veya hezaren
çiçe¤i, çal› papatyas› ve orta boylu
çal›lar›n yan›nda güller daha iyi geliflir.
E¤er ekim yapaca¤›n›z yerde daha önce
de gül var idiyse, önce topra¤› de¤ifltirmelisiniz. Çünkü güller topraktaki belli
bafll› mineralleri emerler. Ayr›ca topra¤›n
60 cm derinli¤e kadar bellenmifl olmas›
gerekir.
Ekece¤iniz tür hokka gülü de¤ilse, ekimden önce köklerini en az 12 saat suda
bekletmelisiniz. Kökleri biraz k›salt›n ki
kesilen yerlerden hemen yeni emici kökler ç›ks›n. Güz ekimlerinde sürgünleri
budamak gerekmez. Ama bahar ekimlerinde bodur ve polyanta güllerden güçlü

olanlar› 4-5, zay›f olanlar› ise 2-4 afl›ya
kadar buday›n. Baston ve çardak güllerin
budama iflinde bundan iki misli afl›
b›rak›n.
Kökle gövdenin birleflti¤i nokta yaklafl›k
5 cm topra¤›n alt›nda kalmal›d›r. Topra¤›
humusla zenginlefltirmelisiniz.

Kökleri deli¤in içine eflit flekilde yay›n.
Sonra deli¤i toprakla doldurun, iyice
bast›r›n ve bolca sulay›n. Can suyunun
bolca verilmesi önemlidir.
Her gül ekiminden sonra gövdenin dibine
20 cm kadar toprak kümeleyin. Bu ifllem
bitkinin ilk zamanlar› atlatmas›na
yard›mc› olur.

2- Bir sürgüne kadar geriden keserseniz,
daha güçlü ve uzun filiz verir.
3- Kal›n sürgünleri daha derinden
buday›n. Çünkü ince sürgünlere k›yasla
daha güçlü ve fazla filiz verirler.
4- Uzun sapl› çiçekler istiyorsan›z ki
polyanta güllerde bu tercih edilir, sürgünleri derinden kesin.
5- Yeni sürgünün ç›kaca¤› d›fla dönük afl›
veya goncalar›n 1-2 cm üstünden budama
yap›n. Böylece sürgünün geliflmesi de
durmaz. Solmufl çiçekleri kesmeniz, yaz›n
yeni çiçeklerin aç›lmas› aç›s›ndan
faydal›d›r. Fakat yaban gülleri istisnad›r.
Çünkü bunlar›n solan
çiçekleri güz aylar›nda
güzel kuflburnu meyvelerine dönüflecektir.
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Nas›l gübrelemeli?
Bitkiye ilk gübresini baharda vermelisiniz. Bunu yapman›n en iyi yolu, gövdenin
çevresine kümeledi¤iniz topra¤›n üzerine
gübre serpmektir. Zamanla toprak düzelir ve bitki besini do¤ru bir flekilde al›r.
May›s sonunda gül, özel gül gübresi ile

may›s ay›ndan itibaren yapraklar›n kenarlar›na yumurtlarlar. Bir süre sonra yapraklar içe k›vr›l›p boru gibi bir görüntü al›r.
K›vr›lan larval› yapraklar› kesin ve bitkinin
üzerine ve özellikle yapraklar›n altlar›na
ilaç püskürtün. Bu ifllemi 15 gün sonra
tekrarlay›n.
Gül dalböce¤i ad› verilen ar› türünün ise
larvalar› gülün dallar›n› yerler. Uçlardaki
yapraklar solmaya bafllar. Dallar› sa¤l›kl›
yerlerine kadar kesmek gerekir. Kesim
yerlerine a¤aç balsam› veya benzer bir
madde sürünüz ki mantar kapmas›n.
Parazitlenme çok yo¤unsa özel böcek
ilac› kullanman›z önerilir.

Tehlikeli hastal›klar

ikinci kez gübrelenmelidir. Toprak kuru
ise, gübreleme iflleminden sonra iyice
sulay›n. Bitkinin etraf›ndaki topra¤› yar›
çürümüfl bahçe at›klar›yla örtmek de
uygun bir çözümdür.
Y›l›n üçüncü ve son gübreleme ifllemi
temmuz veya a¤ustos ay›nda
yap›lmal›d›r. Bu son ifllemi geciktirmeyin
ki gövde k›fla kadar güçlenebilsin.

Zararl› böcekler
Gül yapra¤› bitleri uzun süreli kurakl›ktan
sonra birdenbire ve topluca ortaya ç›karlar. Say›lar› gerçekten çok ise böcek ilac›
püskürtme yolunu seçin. Piretrum içeren
ilaçlar ifle yarayacakt›r.
Gül yaprak ar›s› ad› verilen böcekler

Beyaz yaprak pas› hastal›¤›, kendini
yapraklar›n üzerindeki beyaz bir tabaka
halinde gösteren bir çeflit mantard›r. Çok
nemli ve kirli havalarda ve özellikle bahar
aylar›nda güllere bulafl›r. Baz› gül cinsleri
bu hastal›¤a çok s›k yakalan›rlar.
Belirtileri farketti¤iniz anda bitkinin üzerine mantar öldüren bir antiseptik veya
yaprak pas› için özel bir ilaç püskürtün.
Gül mantar› da so¤uk ve nemli havalarda,
toprak ›slakken bulaflan bir mantard›r.

Gülün yapraklar›n› öldürür. Yapraklar
sarar›p dökülmeden önce y›ld›z biçiminde kahverengi lekeler görürsünüz.
Hasta yapraklar› al›n ve bitkiyi 15 gün
arayla gül mantar›na karfl› do¤al bir
mantar öldürücü ilaçla tedavi edin.

K›fla haz›rl›k
K›fla girerken gülün dallar›ndaki yapraklar› yolun ve dökülmüfl olanlar› yerden
al›n. Gülün gövdesine 20-30 cm kadar
humus, yanm›fl gübre veya toprak
kümeleyin. Asla turba kullanmay›n.
Çünkü turba suyu çeker ve k›fl›n gülün
dibinde adeta bir buz kümesi oluflturur.
Aç›ktaki dallar› dondan, k›fl güneflinden
ve kuru rüzgarlardan korumak için ince
çam dallar› kullan›n.

Neler gerekli?
o
o
o
o
o

Dikim için: Kürek,humus ya da bitki topra¤›
Budamak için: Gül makas›, eldiven ve a¤aç balsam›
Gübrelemek için: Özel gül gübresi
Zararl› böcek ve hastal›klara karfl›: Piretrum içeren ilaç, mantar öldüren ilaç
K›fla haz›rl›k için: Humus ya da bahçe at›klar›, ince k›z›l çam dallar›

