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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

8.3

Daha iyisi için.

Çiçek Kasalar› ve Büyük Saks›lar
dikkat edin. Bitkinin dibinde zararl› su
birikintisi oluflmamas› için saks› seçerken
alt› delik olanlar› al›n. Saks›n›n üçte ikisine toprak dökün. Üzerine bitkiyi

Kim istemez balkonunu ya da teras›n›
yeflilliklerle dolu ve üstü aç›k bir odaya
dönüfltürmeyi? Klasik veya yeni çiçeklerle, hatta s›cak iklimlere has büyük saks›
bitkileriyle güneyin tatil havas›n› birazc›k
evinize getirmek mümkün. En dar alanlarda bile çiçek kasalar›na ya da
saks›lara, büyük veya küçük çiçek teknelerine yer ay›rmak mümkündür.
Balkon kenar›na dolgun çiçekler yerlefltirmeden önce yük kapasitesini kontrol
etmenizde fayda var. Birer metrelik üç
tane çiçek kasas› bile yerlefltirseniz, her
biri balkonunuzun parmakl›¤›na 80-100
kilo kadar yük biner.

Asma saks›lar veya ask›l› çiçek sepetleri
asma bahçeleri gibi bir hava yarat›rlar.
Bitkileri farkl› yüksekliklerde
konumland›r›rsan›z çok çekici bir görüntü
elde edersiniz.

yerlefltirin. Topra¤› hafifçe bast›r›n.
Saks›n›n kenar›nda bir parmak
geniflli¤inde sulama pay› b›rakmay› unutmay›n.

Saks›lar› Seçerken
Balkonunuzun kenar›na asmak için çiçek
kasalar›na ihtiyac›n›z olacakt›r. Yerde durmas› gereken daha büyük bitkiler içinse
çeflitli materyallerden farkl› boy ve flekillerde bitki tekneleri gerekir.
Plastikten yap›lm›fl çiçek kasalar› hafiftirler, boflalt›ld›klar›nda y›kanmalar› kolayd›r
ve içlerindeki toprak daha uzun süre
nemli kal›r. Yedek su haznesi bulunan
plastik kasalardaki bitkilerin siz tatildeyken bile uzun süre sulanmalar› gerekmez.

Do¤ru Ekim Yapman›n
Kurallar›
Bitki sat›n al›rken kökleri geliflmifl ve
güçlü bitkileri seçin. Dolgun bitkilerin
saks›lar›n›n yeterince büyük olmas›na

Ekildikten sonra bitkilerin bolca sulanmalar› gerekir. Bitkileri as›l
yerlerine götürmeden
evvel bir gün boyunca
gölgede bekletin.
Yaklafl›k dört hafta sonra
topra¤› gübreleyin.
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Çeflitler Aras›ndan Seçim
Yapmak Zor
Sunulan çok de¤iflik çeflitte bitki ve çiçek
aras›ndan istediklerinizi kendi kiflisel
zevkinize göre bir araya getirebilirsiniz.
May›s ortas›ndan sonbahara kadar
bildi¤imiz tek y›ll›k kasa çiçeklerinin
zaman›d›r. Çiçekler hep k›sa aral›klarla
yan yana duracaklar›ndan taç
yapraklar›n›n renklerinin birbirleriyle
uyumlu olmas› önemlidir. Sadece tek bir
renk tercih etmek de baflka bir dekorasyon tarz›d›r.
Ama geleneksel rengarenk çiçeklendirme
sonsuz çeflitli kombinasyona imkan tan›r.
Çiçek seçerken balkon ya da teras›n›z›n
günefl alma durumunu göz önünde bulundurmal›s›n›z.

Çiçek Kombinasyonlar› ‹çin Öneriler
Günefl gören yerlerde:
K›rm›z› ve pembe sardunyalar - mavi ve
pembe petunyalar - sar› kapringelblumeler - k›rm›z› sarmafl›k sardunyalar - kokulu mavi heliotropium - küçük sar› ve
beyaz papatyalar.

a¤ac›, ortanca, canna indica, erythrina,
defne, zakkum, çark›felek çiçe¤i, yaban
gülü, agapanthus, çal› papatya, limon
a¤ac›, portakal a¤ac›.

Ifl›k ve Gölge Durumuna Göre
Bitki Seçimi
Günefl seven bitkiler:
Scaevola saligna, mavi papatya, labularia
maritima, dukatenblume, eisbegonie,
mine çiçe¤i, k›m›z› adaçay›, sardunya,
kadife çiçe¤i, sanvitalia procumbens,
kapringelblume, ageratum houstonianum,
veronika, büyük papatya, çanta çiçe¤i,
petunya, yaz karanfili, Afrika kadifeçiçe¤i,
surfinia-petunie, heliotropium, verbana
hybriden, yaban gülü, süs tütünü.
Yar› gölge seven bitkiler:
Edellieschen, eisbegonie, begonya, küpe
çiçe¤i, sardunya, katmerli begonya, ageratum houstonianum, veronika, çanta
çiçe¤i, petunya, adaçay›, heliotropium.
Gölge seven bitkiler:
Edellieschen, begonya, küpe çiçe¤i, katmerli begonya.

Yar› gölge yerlerde:
Mavi veronika - k›rm›z› ve pembe
sarmafl›k sardunyalar - küpe çiçe¤i - mavi
adaçay› - farkl› pembe tonlar›nda
begonyalar.
Gölge yerlerde:
Begonyalar - Edellieschenler - küpe çiçekleri (yak›n tonlarda)

Minik Bir Sebze Bahçesi ‹çin
Saks›da sadece çiçek de¤il, baz› sebzeleri
veya flifal› otlar› da yetifltirebilirsiniz.
Tohum al›rken özellikle çabuk geliflen,
k›sa boylu ve yere yak›n bitkiler seçmeye
dikkat edin.

Tek y›ll›k balkon çiçeklerinin yan›s›ra
›l›man bölgelere özgü çok y›ll›k bitkiler de
gittikçe fazla ra¤bet görmektedir. Ancak
bu tarz bitkiler için k›fl mevsiminde dondan korunacaklar› bir yer ayarlaman›z
gerekmektedir.
En bilinen f›ç› bitkileri:
Begonvil, brugmansia/datura, küpe çiçe¤i

Neler gerekli?
o
o

Ekim için: Do¤ru ebatta bitki tekneleri, çiçek kasalar› için kancalar, asma saks›lar için
sa¤lamlaflt›r›c› ö¤eler, toprak
Gübrelemek için: Kasa bitkileri için özel gübre
Büyük saks› gerektiren çok y›ll›k bitkiler ve uzun gövdeli bitkiler için k›fl› geçirecekleri bir
yer düflünmeyi ihmal etmeyin.

