c

i

ID
1J

ı:..
:0

~
ID
(/)

Doğanın insanla
Buluştuğu Yer

Doğa; hepimizin hayalidir hani yemyeşil ağaçlar, çiçekler, kuş
cıvıltıları içerisinde yaşamak, ama yoğun kentleşme aşırı nüfus ve
tabi ki kirlenmiş bir çevre, sonuç beton yığınları arasında kalmış
yorgun beyinler. Hani yeter artık derde kendimizi ferah bir nefes alabileceğimiz yeşillikler arasında bulmak isteriz ya! işte o an bir çiçeğe
veya ağaca aylarca emek veren yetiştiren ve bizlere sunan peyzajeılar devreye giriyor günümüzde çok yaygın bir kullanım alanı olan
peyzaj park ve bahçe düzenlemelerinden saksımızdaki çiçeğe
varana kadar bir çok alanda bize hizmet veriyor. Dallıoğlu peyzajda
bunlardan birisi. Doğa ile yaşamak gönül işidir onu sevmenizi onunla yaşamanızı ister, yalçın DALER!in doğaya olan tutkusu böyle
başlıyor. Önce küçük bir bahçede yetiştirilip satılan çiçekler sonra
çocuklara aşılanan doğa sevgisi 1990 yılına kadar böyle devam eder
emekli olunca hem kendisine bir uğraş alanı bulmak hem de insanlara hizmet vermek amacıyla çay yolunda ortak bir sera kurarlar
ama ortağıyla anlaşamayınca oradan ayrılıp bugün hala faaliyet gösterdikleri Karşıyaka da bir sera kiralar Amaç insanlara kaliteli ve
temiz ürünleri sunmaktır, Ankara'da üreterek, çünkü diğer bölgelerde
üretilen fide ve çiçekler Ankara'nın iklimine uyum sağlayamayıp,
kuruyorlar buda hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyordu onun için Ankara da üretim yapmak daha sağlıklı olurdu oda
öyle yaptı. Ankara da üretim yapacaklarını söyleyince hiç kimse çok
fazla başarama şansı vermemişti onlar; ürettikleri fide ve çiçekleri
Ankara'nın hatta Türkiye'nin dışına pazarlamayı başardılar şu an bu
işin merkezi olan istanbul'a ürün satan Dallıoğlu peyzaj aynı zamanda Türkmenistan'a mal gönderiyor. Kamu kuruluşlarının desteğini
inkar etmeyen DALER, özel ve bilinçli müşterinin gelmesinden yana.
Seralarında ağırlıklı olarak mevsim çiçeği yetiştiriyorlar ya.:Qaşıkbin
çeşit ağaç fidesi üç yüz kadar dış mekan ve yine ~; .,'::'2 4.aciar iç
mekan çiçeği mevcut yar-laştk iki bin çeşit ürün
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Dallıoğlu Peyzaj'ın Ankara'lılara bahar ayları için önerileri;
Ankara da bahar Nisan da başlar. Kıştan çıkan çimlerin durumunagöre
bahçenize bakım yapmaya başlayabilirsiniz. Kıştan
çıkan çimler
sararmış. Soğuktan kavrulmuş veya kökleri
zayıflamış olabilir. yaz boyu da sulandığı içinde 30 cm'lik çim
köklerinin olduğu toprak bölgesi besin yönünden fakirleşmiş
olur. Bu durumdan kurtulmak, çimlerinizi güçlendirmek bahçenizi bahara hazırlamak için N-P-K ve iz element takviyeli çim
bakım gübreleri kullanılmalıdır. Bu bakım gübreleri çimlerinizi
besler köklenmeyi kuwetlendirir kardeşlenmeyi arttır.
Çim bakımını Nisan ve Mayıs ayları araslııda yapabilirsiniz. Çim
bakımından sonra sıra bahçeyi renklendirmeye gelir. Bunun için
de çeşit çeşit mevsimlikler kullanılır. Ankara da Mayıs ayında dikilip sizi Eylül-Ekim aylarına kadar götürecek mevsimlik çiçekler
vardır.
Bunlardan bir tanesi de petunyadır. Pembe beyaz kırmızı mor ...
renkleri ve kocaman çiçekleri ile ilk sırayı alır petunyalar.
Bahçeler ve balkonlar renk cümbüşüne döner. Petunyaların
birde sarkanları vardır, olgun ve renkli görüntüleri ile Ankara da
renk şöleni oluşturur. Sarkan çiçeklerden bahsederken sakız sardunyaları unutmamak gerekir. Yaz sonuna kadar giden bu çiçekler kışın uygun yerlere alındığında herdem olarak her sezon
devam eder. Sarı ve portakal renklerini seviyorsanız küçük kadife ve top kadife tam size göre. Zinyalar ise katmerli ve güzel
pastel renkleri ile Ekim sonuna kadar dayanır. Bodur yıldızlar
soğanlarını saklayıp gelecek bahara taşıyabileceğiniz çiçeklerdendir. Yeriniz gölge ve hiç güneş almıyorsa bunun için sakın
üzülmeyin. Gölge alanlara en uygun çiçek cam güzelidir ve Ekim
ayına kadar devam eder, aldıkları formu gördüğünüzde gözlerinize inanamazsınız. Yayılıcı bazı türlerden bahsetmeden
geçmek olamaz. Bunun için en güzel örnek yer mineleridir. Renk
renk yer mineleri hem yayılıcı hem sarkıcı amaçlı kullanılan çiçek
türlerindendir. Bu. çiçeklerin yan sıra aslanağzı, lobelya, ateş,
mine, gazanya, papatya, calendula, şebboy ... vb değişik renk
ve formlarda mevsimlik çiçeklerde size yaz boyu güzel görüntüler oluşturur.
Ankara da Mayıs ayında dikkat edilmesi gereken konulardan
birisi de güllerin bakımıdır. Güller de genelde rastlanan hastalıklar yapraklarda bitlenme, külleme ve yaprak pasıdır. Özellikle
bahar da yağmur yağması ve hemen arkasından güneş açması
sonucu oluşur bu hastalıklar ve hızlı yayılır. Bu yüzden düzenli
ilaçlama yapılması gerekir. 15 -20 günde bir (özellikle Mayıs ve
Haziran aylarında) yapılmalıdır. Bu ilaçlar zirai ilaç satma yetkisi
olan ve ziraat mühendisi bulunduran kurumlardan alınırsa daha
iyi olur. ilaçlar çok etkili olduğu için oranına ve ayarlamasına
dikkat edilmesi gerekir. Bu konu ile ilgili ilaç alınan yerlerden
gerekli bilgi alınmadan kullanılmaması gerekir.
Ayrıca yapraklerıma döneminde yaprak gübresi takviyesi (n-azot
ağırlıklı gübre) çiçeklenme döneminde
de (p-fosfor ağırlıklı
gübre) yapılırsa Ankara da kışa kadar harika gülleriniz olur.
Bir de güllerin budanması önemlidir. Yediveren güllerinizin yaz
boyunca açması ve kuwetli bir gövde yapısına kavuşması için
açmış ve geçmiş çiçeklerinin budanması gerekir ki sürekli
açmaya devam etsin buda geçmiş çiçeğinin 3-4 göz (yaprak)
altından budanmasıdır.
Bu yazılanlar uygulandığı takdirde şahane bir bahçenizin yada
balkonunuzun olması içten bile değildir.

Bir çok ülkede yapılan fuarları ziyaret
eden
Kadir DALER ; Avrupa da
insanlar balkoniarında, çatılarında
bitki yetiştiriyor ama biz elimizde
bulunan
bu sermayeyi
kullanmadığımızı anlatıyor. Ankara da üretim yapmanın zorluğuna da değinen
DALER gerek iklim şartları gerekse
yer sorunun kendilerini etkilediğini
buna rağmen üretime devam ettiklerini söylüyor. Bilinçsiz tüketim ve
bilgisiz insanların da bu işi yapmaya
çalışmaları kaliteyi düşürüyor buda
müşterinin küsmesine neden olduğu
için
sektörü oldukça etkilediğine
değinen DALER her serada bir
peyzaj mimarı olması gerektiğini
sözlerine ekliyor ve serasında üç
peyzaj mimarı çalıştırdıklarını, müşterileri bilinçlendirmek
amacıyla
ücretsiz olarak danışmanlık yaptıklarını da söylüyor.
Tüm çevre düzenlemelerini yapan
dallıoğlu
peyzaj sadece sürekli
bakım yapmadıklarını çünkü bakımın
ayrı bir sektör olduğunu ve herkesin
işini yapması gerektiğini söylüyor üç
dönüm kapalı alan on yedi dönüm
toplam alana sahip olan dallı oğlu
peyzajsektörde lider. Her bitkiye ayrı
gübre gerektiğini anlatan DALER:
tart, çam toprağı, ponza taşı, funda
toprağı ve koyun gübresini katarak
hazırladıkları özel gübreyi bir yıl beklettikten sonra paketleyip müşterilerine sunuyor. Kendi denemediği
ürünü müşterilerine sunmayan dalIıoğlu peyzaj şu anki konumlarını
müşteri memnuniyetine borçlu. Yer
probleminin büyümelerini etkilediğini
söyleyen DALER ileriye yönelik
olarak kooperatif kurduklarını üyelerle güç birliği yaparak müşterilere
daha
kaliteli
hizmet
vermeyi
amaçladıklarını
söylüyor. Önemli
olan kaliteli
hizmet geçen
yıl
Türkmen başı'nın sarayına yapılan
işler
çok
beğenilince
Türkmenistan'dan yeni işler almaya
başlamışlar.
Sıfırdan başlayıp bu konuma geldiklerini söyleyen DALER şuan kırk
kişiye istihdam sağladıklarını ve
amaçlarının Arap ülkelerine ve orta
Asya'ya mal satmak olduğunu açıklıyor. Bizden de başarılar dilemek
düşüyor
başarılar
DALLlOGLU
peyzaj.
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