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1. GiRiŞ 

 

Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu 
konuda büyük yatırımlar yapmış ve büyük rekabete girmiş bulunmaktadır. Dünya kesme çiçek 
ticaretinde söz sahibi olan ülkelerin başında A.B.D., Hollanda, Fransa ve ıtalya gelmekte; üretilen 
çiçekler içinde Gül ve Karanfil ilk sırada yer almaktadır.  

Dünya kesme çiçek ticaretinin en önde gelen çiçeklerinden birisi olan Gül, günümüz de ABD ve 
Avrupa'da en son yeniliklerin ve tekniklerin uygulanmasıyla çok ileri bir düzeyde yetiştiriciliği 
yapılan bir çiçektir. Yeni tekniklerle çiçek oluşum zamanını ayarlayarak, yılın istenilen bir 
periyodunda çiçek açtırtabilmek (foreing) mümkün olabilmektedir. Ülkemizde ise, 
yetiştiricilerimizin teknik,ve teorik bilgi ve ekipman noksanlığının yanısıra, devletin de süs 
bitkileri sektörüyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle, gül üretimi diğer birçok çiçekte olduğu 
gibi çok sınırlı ve yetersiz düzeyde yapılmaktadır. Oysa ülkemiz çeşitli kültür bitkilerinin 
yetiştirilebilmesi bakımından, dünyakesme çiçek ticaretinde söz sahibi olan pek çok ülkeye göre 
çok daha elverişli koşullara sahiptir. Bu avantajlarımızı değerlendirerek milli ekonomiye çok 
büyük katkılar sağlayabilecek durumdayız.  

Ülkemizde açıkta ya da serada olmak üzere toplam 500 dekarlık bir alanda gül yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Bu miktarın 360 dekarını sera yetiştiriciliği kapsar. 1988 yılında 40.357.150 adet 
olan gül üretimimiz, 1992 yılında 236.993.650 adete yükselmiş!ir (Anonim, 1988-1992). Gül 
ihracatımız da, 1988 yılında 3.086 kg olmuş ve 6.869 $ döviz girdisi sağlanmıştır. 1992 yılı ihracatı 
ise 20.172 kg ve 53.524 $ döviz girdisidir (Ertan ve ark. 1993).  

Kültürü karanfilden sonra en fazla yapılan ve birim alandan yüksek gelir sağlayarak büyük 
ekonomik potansiyele sahip olan Gül'ün tarihi çok eskidir. Milattan çok öncelere dayanmaktadır.  



 

 

Efsanelerde yer alan gülün ana vatanı Anadolu ve Orta Asya'dır. "Yeni ve Eski Uygarlıklar 
Arasında Gülün Tarihi" adlı kitabında Margi (1830), ilk insanların gülü tanıdığını ve Türk'lerin 
"Sadberk" adı verilen gülü yetiştirdiklerinden söz etmektedir.  

Üretimde kaliteyi yükseltici ve maliyeti düşürücü tekniklerin yanında, çiçeğe talebin daha fazla 
olduğu aylarda, arz-talep dengesini kurarak piyasaya çiçek sürebilmek, ticari yetiştiricilikte en 
önemli noktadır. 

2.GÜLÜN SİSTEMATİKTEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Gül (Rosa sp.) Rosacea familyasından 1-2 m. arasında 
boylanabilen, uzun ömürlü, bol saçak köklü bir 
bitkidir. Dallardan çıkan yapraklar 5-7-9 parçadan 
oluşur. Gövde ve dalları dikenlidir. Ciçekler 5 petal 
yapraklı erkek organları sarı başlı olup gonca içinde 
grup teşkil ederler (Sekil 1).  

Ciçek rengi çok değişiktir. Genellikle pembe, beyaz, 
kırmızı, sarı, portakal renklerinde olabilir. Yabani 
gülün meyveleri (kuşburnu) C vitamini yönünden en 
zengin meyvelerin başında gelir.  

Bugün yetiştirilen gül çeşitleri üç ana gülden elde 
edilmişlerdir; Rosagllica, Rosa indica ve Rosa lutea.  

Güller üzerine devamlı şekilde yapılan çeşitli melezleme çalışmaları, yüzlerce yeni kültür 
formunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Yetiştircilikte pratik olarak modern güller  

- Hybrid tea gülleri  

- Floribunda gü Ileri  

- Çok tonlu gülleri  

- Tırmanıcı gülleri  

- Yayılıcı güller  

- polyantha güller  

- Minyatür gülleri şeklinde sınıflandırılır.  

a. 



 

 

En Fazla Yetiştiriciliği Yapılan Gül Çeşitleri  

Hybrid tea gülleri: Ticari kesme gülcülükte en çok 
üretilen Hybrid tea gülleridir. Amerika'da yılda 300 
milyon adet bu gülden satılmaktadır. Hasek (1980)'e 
göre kesme gül çe$itlerinin % 8S'i Hybrid tea gülleri-
dir.  

Hybrid tea güllerinin varyeteleri esas itibariyle Rosa 
gallica ile Rosa chinensis'den meydana gelmiştir. Bu grup 
güller yediveren hybridler ve Rosa odorata'nın geriye 
melezlenmesinden elde edilen çeşitleri ihtiva eder.  

Hybrid tea'lar genellikle büyük çiçekli ve sergi amaçlı 
oldukları kadar kesme güller olarak da değerli çe$itlerdir. Her sapta bir tek çiçek meydana 
getirir. Nadir olarak te$ekkül eden yan tomurcuklar kaliteli çiçek elde etmek için koparılır. 
(içekler güzel kokulu olur. Sürekli çiçek açma özellikleriyle erken ilkbahardan geç sonbahara 
kadar her zaman çiçeklidir. Saf sarı, turuncu, alev rengi, pembe ve beyaz renklidirier. Birinci sınıf 
Hybrid tea güllerinin bazıları $unlardır (Akdoğan 1972).  

1- Chrysler Imperial  
2-  Eden Rosa  
3- Grand Mere jenny  
4-  Tzigane  

Hybrid tea güllerine, gün geçtikçe melezleme çalışmaları sonucunda yeni çeşitler katılmaktadır.  

Floribunda Gülleri: Ticari gül yetiştiriciliğinin % 1S'ini Floribunda gülleri teşkil eder. Amerika'da 
120 milyon adet satışı yapılmaktadır.  

Floribunda iri çiçekli, parlak renkli ve küme halinde çiçeklenen çeşitlerdir.  

Hybrid tea 'den daha fazla soğuğa dayanıklıdır. Yaz süresince ve erken kışa kadar çiçeklenme 
gösterir. (içeklenme, bir sap üzerinde birden fazla gonca çiçeklerden oluşur. Hybrid tea'lerden iki 
misli fazla çiçek verirler. Daha çok bahçe gülü olarak geniş kullanım alanına sahiptir.  

Bazı önemli Floribunda gül çe$itleri:  

1- Elizabeth of Glamis  

2- Rumba  

3- Ruth Leuwerik  

4- Zambra 



 

 

3. GÜLLERDE ANA MATERYELiN ÜRETiMi  

3.1. Tohum ile Üretim  

Tohumla üretim bir yandan yabani genç bitki elde 
edilmesinde ki bu, asılamada anaç bitki olarak kullanılır 
diğer yandan da ticari amaçların dısında yeni varyete-
lerin arastırılmasında uygulanır.  

Bütün amatörler, bahçelerindeki güllerin olgunlasmıs 
tohumlarını toplayarak, tohum ekmekten hoslanırlar. 
Fakat bu ekimlerle iyi kalite güllerin üretilmesi nadirdir. 
Tohumların hastalıksız, sağlam bitkilerden alınması; 

temiz, saf, ağır dolgun ve çimlenme kabiliyetinin tam olması gerekir. Gül tohumları oldukça 
serttir. Ekildiği yıl çimlenmez. Cimlenmeyi kolaylastırmak için sonbaharda toplanan ve 
temizlenen tohumlar katlamaya tabi tutulur. Yabani güllerin tohumları tercihan Eylül basında 
toplanmaııdır. Tohumlar ilkbahara kadar katlamada kalırlar, hava ısınmaya baslayınca yavas 
yavas sulanmaya baslar. Cimlenen tohumlar kasalara veya tavalara 10 cm aralıklarla ekilir. Eğer 
ekim çok sık yapılmıssa, genç bitkilerin iyi gelismesini sağlamak için seyreltme yapılmalıdır. 
Kasım'da (2. sene) veya onu izleyen sene Subat-Martta, yabani güller topraktan çıkarılırlar ve ası 
için ayrılmıs yerlere götürüıürler. 3. sene Temmuz-Ağustosta yabani güller göz asısına tabi 
tutulur. Asılamada anaç olarak Rosa canina yerine Rosa polyantha kullanılmalıdır. Cünkü 
polyantha tohumlarının çimlenmesi, canina'nınkine göre çok daha çabuktur, bunları Subat-
Martta doğrudan doğruya tavalara ekmek yeterlidir.  

3.2. Çelik ile Üretim  

Celikleme yoluyla asısız, toprak altı ve üstü kısımları çeliğin alındığı tür veya varyetelerin 
özelliklerini tasıyan gerçek güller elde edilir. Ancak verim periyodu ası ile üretilen bitkilere göre 
daha kısa olup ortalama 4 yıldır, 2-3 yıl sonra da toprak yorgunluğu ortaya çıkar Ayrıca, 
çeliklemeyle elde edilen güller diğerlerine göre daha az dayanıklı, daha zayıf ve hastalıklara 

duyarlı, çiçekleri de daha küçüktür. Celikle üretim ile, ası ile 
üretime göre daha uzun sürede gelismis bitki elde edilir. 
Celikle üretim elverisli kosullarda tarlada ya da seralarda 
yapıIabiIi r.  

Celik alınma zamanı Ağustos sonundan Marta kadar olan 
dönemdir. Celikler çiçeksiz yıllık dallardan veya odunlasmıs 
sürgünlerden adi, ökçeli ve dipçikli tarzlarda alınabilir. Adi 
çelikler, 15-20 cm uzunluk ve 5-6 mm çapında, 1-4 göz ta-
sıyan, altta ve üstte bulunan gözün yaklasık 0.5 cm 
altından düz ve yine 0.5 cm üstünden eğimli bir sekilde 
bıçakla pürüzsüz olarak kesilmis bir dal parçasından 
ibarettir. Ökçeli çeliklerin dibinde eski odundan küçük bir 



 

 

parça, dipçikli çeliklerin dibinde ise tam bir kesit bulunmaktadır (Sekil 2).  

Erken dönemde alınan (Haziran sonu) çeliklerin (yarı odunsu) üzerinde yaprakların bırakılması, 
bitkinin kallus dokusu (yara dokusu) oluşturmasına ve yapraklarda doğal olarak üretilen 
hormonlar vasıtasıyla çeliğin kolay köklenmesine yardımcı olmaktadır.  

Yapraksız çeliklerde gövde uzaması erken, kök gelişmesi geç olur. Bununla beraber yapraksız, 
yani sonbahar sonu ya da kısın alınan sert-odun çeliklerin köklenme yüzdeleri yapraklı, yani yeşil 
çeliklere göre daha yüksektir.  

Hazırlanan çelikler, içinde geçirgen, fakat sıkı yapıda 4/5 oranında dere kumu veya perlit 1/5 
oranında iyi bahçe toprağı veya torf bulunan köklendirme yastıklarına 2 göz dışarıda kalacak 
sekide  6-7 cm aralıklarla dikilir ve hafifçe sulanır. Çeliklerin toprak altında kalan gözlerinin 
bırakılması yarar sağlar. Çünkü köklenmeyi teşvik eden doğal hormonlar (auxinler) yapraklarda 
ve bu gözlerde üretilmektedir.  

Ilıman iklim bölgelerinde çelikler açıkta, üretim yastıklarında köklendirilebilir.  

Ancak soğuk iklim bölgelerinde çeliklerin açığa dikilmeleri sakıncalıdır. Bu durumda çelikler kallus 
oluşturamadan soğuk ve hastalıklara maruz kalacak, bu da çeliklerin çürümelerine yol açacaktır. 
Bu nedenle çeliklerin kallus olusumu için 4 redeki depolarda 1.5-2 ay depolandıktan sonra 
elverişli havalarda dışarıya dikilmeleri uygundur. Çeliklerin dikim öncesi IBA, NAA gibi 
hormonlarla muamelesi köklenmeyi tevsik edeceğinden yarar sağlar.  

 

3.3. Aşı ile Üretim 

  



 

 

Aşı ile üretim yabani güllerin ıslah edilip, ortaya daha üstün özellikler tasıyan bitkilerin çıkmasını 
sağlar. Ası ile üretimde, kök anaçta bulunduğundan, kısa sürede gelismis bir bitki elde edilme 
olanağı vardır. Ası ile üretim için en uygun tür Rosa maneti, Rosa canina ve Rosa multiflora'dır. Aşı ile 
üretim çelikle üretime göre daha dayanıklı olup verim periyodu ortalama 10 yıldır. Toprak 
yorgunluğu ise 4-5 yılda ortaya çıkar.  

Güllerde genellikle iki tür ası uygulanır; a. Göz aşısı, b. Dilcikli ingiliz aşısı.  

a. Göz Aşısı  

a. Göz aşıları, üzerinde bir göz bulunan kabuk parçasından ibarettir. Yapılma zamanına göre ikiye 
ayrılır:  

a.1. Sürgün Göz Aşısı: Mayıs-Temmuz arasında yapılır. Yapıldığı yıl içinde süren asılardır. Kış 
mevsiminin ılıman geçtiği yerlerde uygulanır.  

a.2. Durgun Göz Aşısı: Temmuz-Eylül arasında yapılır.  

Durgun göz asıları, gözlerin kısa daha sağlam olarak girmeleri açısından tercih edilir. Bu asılar bu 
nedenle kıs mevsiminin sert geçtiği iklimler için uygundur. Dinlenen göz, gelecek ilkbahara kadar 
vejetasyona girmez. ilkbaharda, bunlardan olusan sügünler daha kuvvetli ve sağlam olur.  

Göz aşısının yapılacağı tarihin saptanması büyük önem taşır. (ünkü operasyon sırasında kalem ve 
anacın bitki besin özsuyuyla dolu olması gerekir. Böylece anaç ve kalemdeki kabuk kısmı 
kolaylıkla odun kısmından ayrılır. Kurak dönemlerde bitki özsuyu sirkülasyonu zayıfladığından 
aşılama işleminin kesilmesi gerekir.  

Göz aşısı 4 basamakta uygulanır:  

a. Gözün alınması, 
b. Anacın hazırlanmsı, 
c. Gözün takılması,  
d. Bağlama,  

Gözün alınacağı bir senelik dal, sol ile ters olarak tutulur. Dalın hastalıksız, sağlam bitkilerden 
alınması ve gözün henüz sürmemiş olması gereklidir. Keskin çakı ile gözün 15 mm altından, kabuk 
kısmı odun tabakasına kadar çizilir (Sekil 3a). Daha sonra çakı, gözün 15-20 mm üstünden odun 
kısmına fazla daldırmadan, gözün altından odun ile kabuk arasında kaydırılır ve göz, alt taraftaki 
daha önce çakı ile çizilmiş kısımdan yavaşça kesilerek çıkarılır (Sekil 3b). Bundan sonra gözün 
altında kalan kabuk tabakası, gözün öz kısmı zedelenmeyecek şekilde yavaşça kaldırılarak çıkarılır 
(Sekil 3c) ve anaca uygulanıncaya kadar su içinde bırakılır.  

Anacın kabuk kısmından T şeklinde bir iz açılır (Sekil 3d) ve kabuk tabakası çakı spatülü ile yavaşça 
kaldırıp (Sekil 3e) göz araya yerleştirilir (Sekil 3f). Gözün dışarıda kalan üst kısmı çakıyla kesilerek 



 

 

gözün yarık içine iyice oturması sağlanır (Sekil 39). Daha sonra anacın kaldırılan iki taraflı kanat 
şeklindeki ka-  

. buk kısmı, aşı gözü dışarıda kalacak şekilde kapatılır (Sekil 3h).  

işlemin son basamağında, raf ya ile aşağıdan yukarıya doğru gözü boğmayacak şekilde, fazla sıkı 
ve gevşek olmamak şartıyla bağlama yapılır (Sekil 31).  

 

 

 
Aşı yapıldıktan sonra anacın düzenli olarak sulanması 
gereklidir. Bu arada anacin üst dallarından bir kısmı da kesilir. 
Asıdan 15 gün kadar sonra ası noktası kontrol edilerek 
rafyanın sıkılması veya gevsetilmesi gerektiğine karar verilir. 
Üzerinde yaprak sapının bağlı olarak kuruduğu veya yesil ve 
hacmini arttırmıs olduğu halde, en ufak bir dokunmayla yere 
düsen asıların tutmadığı anlasılır. Eğer bitki özsuyunun 
durumu uygunsa, bunlara yeniden islem yapılır.  

Asıdan 3-4 hafta sonra, anacın nefes almasına engelolan 
rafyalar bıçakla kesilir. Anaç da bir süre sonra ası yapıldığı noktanın biraz üstünden tümüyle kesi-
lir. Genç güller böylece geliserek çiçeklenme olgunluğuna erisirler  

Güllerin genellikle dipten itibaren birkaç kalın dal meydana getirmesi istenir.  

Bunun için de gözlerin sürmesinden sonra sürgünlerin 2. veya 3. bes yaprakçıkIı yaprağın hemen 
üstünden uçları alınarak sürgün ucundaki çiçeğin olgunlasması önlenir. Böylece bitki bünyesinde 
karbonhidrat birikimi sağlanır. Yani asıda yumusak budamalar ya da uç almalar bitkiyi dallandırır, 
gelistirir ve dipten gelen sürgünleri arttırır. Bu sekilde fidanın ana dalını olusturacak kalın çaplı 



 

 

dallar ortaya çıkmıs olur (Akdoğan, 1972).  

Yetismis asılı köklü fidanlar Kasım ayı içinde sökülür. Söküm sonrası üstteki ince dallar temizlenir, 
köklerde de budama yapılır. Daha sonra bunlar çaplarına ve odun sertliğine göre ayrılır.  

b. Dilcikli ingiliz Aşısı  

Bodur güllerin elde edilmesinde, tohumdan yetisen yabani güllere uygulanan bir ası çesidi olup 
Nisan-Mayıs aylarında uygulanır.  

Bu asıların yapılmasında kullanılan kalem, üzerinde birkaç göz bulunan, çoğaItılması istenen 
çesitten alınan tek yıllık sürgündür.  

Anaç ve kalemin tam orta kısmı çakı ile yarılarak dilcikler olusturulur. Kalem ve anacın dilcikleri 
biribirine oturacak sekilde sıkıca raf ya ile bağlanır ve ası macunu ile sarılır. Bu asının 
uygulanabilmesi için öncelikle kalem ve anacın aynı kalınlıkta olması gerekir (Sekil 4).  

 

Şekil 4. Dilcikli Ingiliz aşısı.  

 

4. GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ  

A. Gerekli Faktörler  

A.1. Toprak istekleri  

Güller oldukça taze, killi-tınlı ve organik maddece 
zengin toprakları tercih ederler. Bu topraklar, nemli 
olduklarında ayağa yapışan, fakat oldukça çabuk 
kuruyan, fazla kuru ve nemli olmadıkları zamanlarda 
kolaylıkla islenebilen topraklardır. Fakat genel olarak 
güller, hemen hemen tüm bahçe topraklarında 
yetişebilirler. Ancak, sadece killi, kumlu ya da çok kal-
kerli gibi ekstrem şartlara sahip topraklarda 



 

 

yetişmezler.  

Toprak analiz sonuçlarına göre gülün istekleri şöyledir:  

 pH  .......... 6-6.5  

 Tuz  ......... % 0.2-0.3  

 N  ............ 20-30 mg/100 gr. kuru toprak  

 P20s  ....... 50-80 mg/100 gr. kuru toprak  

 K20  ..... 80-150 mg/100 gr. kuru toprak  

 MgO  ....... 15-25 mg/100 gr. kuru toprak  

 Mn  ......... 150-200 ppm 100 gr. kuru toprak  

A.2. Toprak Hazırlığı ve Gübreleme  

Güllerin kolay ve çabuk köklenebilmeleri, gelişip süratle büyüyebilmeleri için toprağın çok iyi 
hazırlanması gerekir. Hiç üretim yapılmamış, yeni topraklar söz konusu olduğunda derin işleme 
yapılması gereklidir. Kumun hakim olduğu hafif topraklarda, ağır gübreler (kompoze gübreler, 
tercihan sığır gübresi) en iyi sonucu verir. Ağır topraklarda (kilin hakim olduğu) samanla karışık at 
gübresi uygundur. Killi-kalkerli topraklarda, herdemyesil bitki artıkları, turba ve hayvan artıkla-
rından yararlanabiliriz. Toprak şartlarına göre 200 ppm nitrojen ve 150 ppm potasyum içeren likit 
gübreler, gerek duyulduğunda demir ve magnezyum ilavesiyle kullanılabilir.  

A.3.lşık  

Güller havadar güneşli yerlerden hoşlanırlar. Açıkta, sera 
dışında yapılan yetiştiricilikte, güneyde duvar diplerinde 
bulunan yataklar güller için hiç uygun değildir; çünkü ası 
rı sıcak ve yakıcı olur. Eğer gülleri bu gibi yerlerde 
yetiştirme zorunluluğu varsa, kuvvetli güneş ısınlarından 
en çok etkilenen kırmızı renkte varyeteler seçilmeme-
lidir. Tırmanıcı, yayılıcı güller bu koşullar için idealdir. 
Bunun dışında beyaz ve pembe renkli varyeteler 

seçilebilir.  

Işık; seralarda yetiştirilen bitkilerin gelişmesini en çok etkileyen faktörlerden biridir. Işık 
intensitesi yazın en fazla olduğundan yazın gül kesimi daha fazla olur. Gün uzunluğunun güllerin 
büyüme ve çiçeklenmeleri üzerinde bir etkisi yoktur.  



 

 

Yapılan araştırmalarda yüksek intensiteli (~1 00 W) flüoresan lambalarla yapılan ek 
ısıklandırmanın gül üretimini % 50-200 arasında artırdığı görülmüştür. Özellikle kısa saplı 
çesitlerde ürün artısı yüksek olmaktadır (Uzun, 1985).  

A.4. Sıcaklık  

Birçok gül çeşidi için 16°e gece sıcaklığı uygundur. Güneşli günlerde seradaki sıcaklık bundan 5-
7°e yüksek olabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda güllerde gelişme süresi kısalmakta, verim artmakta, 
ancak kalite düşmektedir (Çiçek sapı küçülür, sap kısalır). Yeni dikilmiş güllerde başlangıçta 
sıcaklık kontrolü çok önemlidir. Güllerde kritik dönem olarak bilinen, tomurcuğun bezelye 
büyüklüğünü alıncaya kadar geçmesi gerekli sürede, sıcaklık 21°e civarında tutulmalı, bundan 
sonra 16°C'ye düşürülmelidir. Bu şekilde daha kısa sürede çiçek elde edilir (Larson, 1980).  

A.5. Nem  

Sera içi sıcaklığa bağlı olarak oransal nem, güllerin gelişmesi için uygun düzeyde tutulmalıdır. 
Örneğin 24°C'de % 60 bağıı nem uygundur. Fazla nem, sera içi hastalıklarını artırdığı gibi, nem 
noksanlığı da gelişmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bitkide su kaybı artar, gelimse durur ve 
sürgünler kısalır.  

Geceleri sera içi neminin düşük olması (% 40-60) istenir. Bunu sağlamak için ısıtma veya iyi 
havalandırma sistemi gerekir. Elverişli nem koşullarında saplar daha uzun, çiçek ve yapraklar 
daha büyük olmakta, dolayısıyla kalite artmaktadır.  

Sık sık yapılan yağmurlama sulama (sisleme) külleme ve kara leke hastalığının yayılmasında etkili 
olacağından sakıncalıdır.  

A.6. Karbondioksit (CO2)  

Sera güllerinde fotosentez için su ile birlikte kullanılan 
önemli bir maddedir. Fotosentez sonucu bitkide büyüme ve 
gelişme artar. Havadaki normal CO2 gazı yaklaşık 300 
ppm'dir. Seralarda CO2 miktarı arttırılırsa fotosentez de 
artacağından güllerin sapı uzar, goncalar daha iri olur, 
dolayısıyla kalite artar.  

Seralarda CO2 ihtiyacı havalandırmanın yansıra, sera içinde 
alkol, propan yakılması ile de sağlanabilir.  

A.7. Havalandırma  

Seraların sıcaklığına ve nem oranına bağlı olarak gerektiğinde havalandırma yapılmalıdır. 
Havalandırma, sera sıcaklığı 21°Cnin üzerine çıktığı zaman yapılmalıdır. Havalandırma ile sera 



 

 

sıcaklığı ve sera nemi kontrol altına alınır. Ayrıca bitkiler için gerekli olan CO2 ve 02 de sağlanmış 
olur.  

A.8. Sulama  

Güllerde dikimden itibaren yeterli sulamaya özen gösterilmelidir. Sulama zamanı ve miktarı çevre 
koşullarına, toprak yapısına, bitkinin gelişme durumuna bağlı olmakla birlikte, sürgün verme 
döneminde ve yaz aylarında gül, daha fazla suya ihtiyaç duyar. Budama sonrası, çiçek kesim 
dönemi ve kış aylarındaki su ihtiyacı ise daha azdır.  

Bir dekar seranın yıllık su ihtiyacı 2000-2500 ton arasında hesaplanabilir.  

B. Güllerin Dikimi ve Budanması·  

B.1. Dikim  

Güllerin dikiminde en uygun periyot Kasım ve Mart ayları arasındadır. Fakat gerçekte 15 ekimden 
itibaren Nisan sonuna kadar dikilebilirler. Kışın dikim, toprak şartlarının elverişsizliği nedeniyle 
uygun değildir. Dikim, geç Nisanda yapılmışsa özellikle sulamaya büyük özen göstermek gerekir. 
Söz edilen dikim zamanları çıplak köklü güller için geçerlidir. Simdi yetiştiriciler, her mevsim hatta 
yazın bile dikilebilme olanağı olan tüplü güller yetiştirmektedirler.  

Gerek bahçecilikte, gerekse seralarda kesme çiçek 
olarak yetiştirilen güllerin dikimi çok önemlidir. Dikim 
için, yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanan toprak 
sahada derinliği 60 cm, çapı 40 cm olan çukurlar açılır. 
Çukur dibine, üstten alınan toprak gübreyle 
karıştırıldıktan sonra konur. Bundan sonra sıra, 
güllerin dikime hazır hale getirilmesine gelir. Buna 
pratikte "kök tuvaleti" (dikim budaması) denir. Amacı, 
sökümde zedelenen, kuruyan kök uçlarını budamaktır. 
Ölü kök uçları kahverengi olup, bahçe makasıyla kesi-
lerek sarı veya beyaz sarı rengin ortaya çıkması 
sağlanır. Toprak içinde, köklerin kesilen kısımlarının 
etrafında oluşan yara dokusunun çevresinden çıkan 
çok sayıda kökçükler gülün toprağa sıkıca tutunmasını 
sağlarlar. Bu tutunma, eğer gülün kökleri dikimden 
önce killi toprak, taze gübre ve sudan yapılmış 
bulamaca batırılırsa daha da kolaylaşır. Köklerde 
yapılan bu budamaya paralel olarak dal uçları da 
budanmalıdır. Bu yöntem, bütün geç dikimler için 
özellikle önerilir. Dikim budaması yapılan güller, 

önceden açılmış olan çukurlara, kökler kıvrılmayacak, doğal durumunu koruyacak ve ası noktası 
hafif olarak toprak içinde kalacak şekilde yerleştirilirler (Sekil 5).  



 

 

Fazla uzun kökler de budama sırasında uçlarından kesilerek kısaltılabilirler. Gübreyle 
karıştırılarak yavaş yavaş köklerin arasına konulur ve çukur tamamen doldurulduktan sonra 
etrafında sulama çanağı yapılarak bolca sulanır.  

B.2. Güllerde Budama  

Güllerde budamanın dört ana nedeni vardır.  

1) Gençleştirme,  
2) Verimi arttırma,  
3) Kaliteyi arttırma,  
4) Form verme.  

Güller her yıl ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, zamanla 
kartlaştığı, dalların kısalıp gelişmediği, kurumuş bir hal aldığı 
görülür. Bu durumda, güllerin keskin bir aletle ası noktasının 
üstünden kesilmesi hem gençleştirmeye, hem de verimli ve 
kaliteli çiçek elde edilmesine yardımcı olur. Gençleştirmenin 
söz konusu olmadığı, verimin de iyi olduğu güllerde yapılan 
budama form içindir. İyi bir form için "V" seklinde budama 
gerekir (Sekil 6). Güllerde budama zamanı kıs sonu veya 
ilkbahar basıdır.  

Gülfidanlarında budama üç şekilde yapılır:  

1) Uzun Budama (yumuşak budama): Dalların dipten 
itibaren 5-10 göz bırakılacak şekilde kesilmesiyle gerçekleşir. 
Bu tip budama çok kuvvetli, sağlıklı gelişen güllerde, melez 
çay güllerinde, sarılıcı güllerde uygulanır (Sekil 7).  

 

2) Kısa Budama (sert budama): Dallar dipten itibaren 2-4 göz üzerinden budanır. Bu tip budama genç 
sürgünlerin kuvvetli ve dayanıklı olmasını, çiçek dallarının da daha uzun ve kuvvetli olmasını sağlar. Zayıf, 
güçsüz verimli olmayan güllerin çoğu bu şekilde budanır.  

3) Karışık Budama: Gülfidanındaki dalların kuvvet, kalınlık, uzunluk, yas, verim gibi faktörler göz 
önünde bulundurulmak suretiyle yerine göre uzun, yerine göre kısa budanmasıdır. Şekil  8, farklı kalınlık 
ve kuvvetteki sürgünlerin budanmalarını göstermektedir. Cinsleri ne olursa olsun pratikte güller su 
şekilde budanmalıdır: 



 

 

 

1. Yıl 2 göz üzerinden,  
2. Yıl 3-4 göz üzerinden,  
3. Yıl 5-6 göz üzerinden  
4. 4. yıl 2-3 göz üzerinden.  

Bu şekilde yapılan budamayla güllerin hem şekillerini korumuş olur, hem de ömürlerini 
uzatmış oluruz Budanan fidanlar derhal sulanmalı, sulamayla birlikte sulandırılmış gübre 
verilmelidir. Budamanın sabah veya akşamüstü serinliğinde sonbahar-ilkbahar arasında 
yapılması uygundur.  

8.3. Güllerde Uç Alma Teknikleri  

Koltuk Filizleri ve Tomurcuk Alma  

Güller genel olarak, dipten itibaren 1 veya 2 kalın dal 
ve çok sayıda ince dal meydana getirirler. Kaliteli gül 
yetiştiriciliğinde, bitkilerin dipten itibaren birkaç 
kalın dal meydana getirmesi istenir, bu da "uç alma 
tekniği" ile sağlanabilir. Yeni dikilen güller, 
gelişmeye başladıktan sonra sürgün gelişimi dikkatle 
gözlenmeli, sürgünler 2.5-3.0 cm. olunca ikinci veya 

üçüncü beş yaprakçıklı yaprağın hemen üzerinden sürgün ucu kopartılmak suretiyle "Erken 
Uç Alma" tekniği uygulanmalıdır. Bu yöntemle, meydana gelen sürgünlerin daha kalın çaplı 
olması, bitki üzerinde küçük çaplı sürgün kalmaması ve sürgünler üzerindeki yaprakların da 
en büyük ölçülerine kadar gelişmesi sağlanmış olur.  

 



 

 

 

Doğal olarak gelişen kuvvetli orta kalınlıktaki gül sürgünleri çiçek tomurcukları görülene dek 
gelişmelerine izin verilir, daha sonra üstteki ilk beş yaprakçıklı yaprağın altından kesilirler. Bu 
şekilde "Yumuşak Uç Alma" tekniği uygulanan güllerin daha uzun saplı olması sağlanmış 
olur.  

Güllerde birde "Sert Uç Alma" vardır ki: Bu da uzun saplı, kaliteli gül elde edilmesi için uy-
gulanır. Sürgünler alttaki iki adet beş yaprakçıklı yaprağın üzerinden kopartılır.  

Filiz alma, güllerde çiçek sapı ve buna bağlı olarakta çiçek tomurcuğu sayısını kontrol altında 
tutmak amacıyla yapılır. (Çünkü uç alma ile ikinci ve üçüncü derecedeki gözlerin sürgün 
yapmaları teşvik edilmiş olur. Bunlardan en üst noktadaki bırakılırken, diğerleri alınarak 

kontrol yapılır 
(Sekil 9a)  

Güllerde ayrıca 
çiçek sapı 
üzerindeki tepe 
tomurcuğundan 
başka, çeşit özel-
liğine göre 2-4 
arasında değişen 
sayıda ikinci 
derecede çiçek 
tomurcukları da 
vardır. Bunlar 

nohut iriliğine gelince elle kopartılarak alınmalıdır Bu şekilde tepe tomurcuğunun gelişimi 
engellenmemi$ olur (Sekil 9b).  

 

5. GÜLLERDE ÜRÜN PROGRAMLAMA  

Güller, genel olarak dikimden itibaren kesime kadar üç aylık bir zamana ihtiyaç duyarlar. 
Verimi pazar koşullarına göre ayarlayabilmek ve belirli periyotlarda münavebeli olarak çiçek 



 

 

elde edebilmek amacıyla bir ürün programlaması yapmak önemlidir. Bunun için de dikim 
zamanıyla birlikte uç alma zamanı ayarlanmalıdır. Uç almadan itibaren gülün kesimine kadar 
geçen süre uç alma şekline, zamanına ve varyetelere göre değişiklik gösterir.  

Genel olarak geç ilkbaharda veya yazın bu süre 5-6 
hafta iken, kışın 8 haftaya çıkar. Bunun dışında, 
"yumuşak uç alma" uygulananlar "sert uç alma" 
uygulananlara göre 3-7 gün gibi daha fazla bir sürede 
kesime gelirler. Bu arada seradaki sıcaklık değişmeleri 
de dikkate alınmalıdır. Serada daha düşük sıcaklık 
gösteren tarafta uç alma 3-7 gün önce yapılmalıdır. 
Diğer taraftan gülün sap uzunluğu da kesim zamanını 
etkileyen bir faktördür. Uzun saplı güller, 01-
gunlaşmaları için daha fazla zamana ihtiyaç gösterirler. 
Ayrıca gece sıcaklığını (bir gecede en fazla 1°C olmak 
kaydıyla) 4-5°C düşürmek veya yükseltmekle çi-
çeklenme gecikebilir veya hızlandırılabilir.  

6. ÇİÇEK KESİMİ  

Bir gül sürgünü incelendiğinde, sürgünün orta 
kısmında 2-5 adet beş yaprakçıklı yaprak, 
bunların hemen altında ve üstünde birçok üç 
yaprakçıklı yaprak ve dar yaprakçıklar 
bulunmaktadır. Gül tomurcuğunun hemen 
altında bulunan, sırasıyla; dar, uzun yaprakçık, 
üç yaprakçıklı yaprak ve ilk beş yaprakçıklı 

yaprakların dibindeki tomurcuklar sivridir. 
Bunların altındaki yaprakların dibindekiler ise yu-
varlaktır. Sürgünün en altındaki dar 
yaprakçıkların dibindeki gözler ise daha düzdür 
(Sekil10).  

Gül sürgünü üzerindeki tomurcukların durumunu 
bilmemizin, çiçek kesiminde büyük önemi vardır. 
Eğer bu tomurcuklar çiçeklenmeye bırakılırsa, 



 

 

sivri olanlar kısa saplı güller, dolayısıyla kalitesiz güller meydana getirecektir. Bu bakımdan 
çiçek sapının, üstteki ilk beş yaprakçıklı yaprağın altındaki noktadan kesilmesi gerekir 
(yumuşak uç alma noktası). Bu işlem, alttaki yuvarlak tomurcukların ileride uzun saplı, kaliteli 
gül meydana getirmelerine yardımcı olur (Şekil 11). 

 

Çiçek kesim zamanı üzerinde, farklı tür ve varyeteler de rol oynar. Sarı varyeteler pembe 
veya kırmızı varyetelere göre daha kapalı halde iken kesilirken, kırmızı veya pembe varyeteler 
ise dış petaller açılmaya başlarken kesilmelidir.  

 

7. Depolama  

8. Gül Sorunları, Hastalık ve Zararlıları  

Kesilen güller hemen ılık suya konarak 4-5°C hava 
sıcaklığındaki depolarda saklanmalıdır. Gülleri daha 
uzun süre (2 hafta) saklamak gerekiyorsa -1 oC ile 1°C 
arasında bırakmak gerekir. Ancak güller su içine 
konmayıp nem ve hava geçirmez kaplarda 
aklanmalıdır. Depolamadan sonra sapların ucu biraz 
kesilerek 27-°C30°C deki sıcak suya batırılmalıdır. Bu 
arada ortam sıcaklığının 45°C olması önerilmektedir.  

Gül yetiştiriciliğinde karsımıza çıkan en büyük sorunlar "Kör Sürgün" ve "Bozuk Baş" 
oluşumudur.  

1. Kör Sürgün: Güllerin generatif gelişmeye başlaması gerekirken, vejetatif devrede kalarak 
yaprak açmaya devam etmesi, böylelikle sapın ucunda çiçek meydana gelmemesi olayıdır. 



 

 

Yüksek ışık intensitesi ve yüksek sıcaklık ile kör sürgün arasında ters bir orantı vardır. Isık 
intensitesi ve sıcaklık arttıkça kör sürgün oranı azalmakta (% 14-15), tersi durumda % 40'a 
yükselmektedir. Bununla beraber 21 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda kör sürgün oranı tekrar 
artış göstermektedir. Ayrıca, gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması da kör 
sürgün oranını arttırır.  

Budama sekli de kör sürgün oranına etki eden önemli bir faktördür. Kuvvetli budama zayıf 
budamaya göre kör sürgün oranının artmasına nedendir.  

2. Bozuk Baş: Gül tomurcuklarının ortasındaki petallerin tam olarak gelişemeyerek yassı ve 
ondüleli bir şekil almasıyla ortaya çıkar. Bozuk bas oranı da kör sürgünde olduğu gibi düşük 
sıcaklık, zayıf ışık intensitesi ve kuvvetli budama ile artış göstermektedir.  

Güllerde en çok görülen Külleme, Pas, Mildiyö, Yaprak ve Sap Lekesi, Siyah Leke, Kök 
Çürüklüğü gibi hastalıklar ve Gül Pseuronu, Afidler, Gül Filiz Arısı, Gül Kabuklu Biti vb. 
zararlılara karsı kültürel ve kimyasal savas yapılmalıdır. Bunun için; genel olarak isletmelerde 
temizliğe çok dikkat edilmeli, toprak ve sera dezenfekte edilmeli serada havalandırma 
sağlanmalı, fazla nemden daima kaçınılmalı, fazla azotlu gübre kullanılmamalı, gece-gündüz 
sıcaklık farkının çok olmamasına dikkat edilmelidir. Kimyasal savaş olarak özellikle Mildiyö ve 
Küllemeye karsı sık sık kükürtlü preparatlar ve organik fungusitlerle ilaçlama yapılmıştır. 
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