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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Picea pungens Engelm. 

İngilizcesi Blue spruce 

Türkçesi Mavi Ladin – Kolorado Ladini 

Familyası Pinaceae 

Synonim  Picea parrayana  

 

Habitus   

Genel Görünüm Piramit forma sahip olup 20- 50m arası boy yapar. Tepe çapı 
6-8 m arasında olabilir.    

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. Soğuğa dayanıklıdır. Donlara 
dayanıklıdır. 

Toprak Suyu iyi akıntılı (süzek) derin, nemli toprakları sever. Kireçli 
topraklardan hoşlanmaz. 

Yükselti Maksimum 3300 metre rakıma çıkabilir. 

Su isteği Su isteği normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Amerika’da Kolerado’da doğal olarak yetişir. 
Ülkemizin hemen her yerinde yetiştirilmektedir. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

P.pungens 'Glauca' 20m boy ve 8 m çapında bir tepe yapar. İğne yaprakları mavi olup ana türe çok benzeyen 
bir çeşididir. 

P.pungens 'Glauca 
Koster' 

10-20m boylu, 3-4m çapında, simetrik ve piramidal formlu ve kışın iğne yapraklarının 
rengi gümüş rengini alan bir çeşididir. 

P.pungens 'nana' Bodur formlu 0.5-1m arasında boylanabilen bir çeşididir. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit formu ve mavi renk nedeniyle vurgu ve kontrast etkisi yapar. Dekoratiftir.  Alt dallar 
budanmamalı ve piramit form aynen korunmalıdır.  

İşlevsel  Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılır. Yol ağacı olarak ideal değildir ancak geniş refüj ve 
kavşaklarda uyarıcı etki amaçlı kullanılabilir. Çok sayıda kullanılmamalıdır. Kitle etkisi yapar. 

Diğer  

 

 

Botanik Özellikler 

Yaprak Hep yeşil iğne yaprakları 2-3 cm uzun 4 köşeli, çokça eğri, 
sert ve batıcı, mavimsi boz yeşil veya gri beyaz dalda radyal 
diziliştedir. 

Çiçek  Bir evciklidir. Dişi çiçek bir önceki yıla ait sürgünün ucunda, 
dip kısımlarda kiremit dizilişinde birkaç pul ile çevrelenmiş 
halde bulunur. Erkek çiçek ise bir evvelki yıla ait sürgünlerde 
bulunan iğne yaprakların koltuğunda yer alır. 

Meyve ve 
Tohum 

Kozalaklar yumurta şeklinde uzunca silindir veya yuvarlak 
formda olup aşağı ve yanlara doğru yönelmişlerdir. 
Olgunlaşmadan önce yeşil- koyu kırmızı daha sonra 
kahverengidirler. Kozalaklar olgunlaştıklarında bile açılmaz, 
olduğu gibi yere düşerler. 

Gövde ve 
Sürgün 

Genç sürgünler açık sarımsı kahverenginde ve düzgündür. 

Kök Sığ ve yayvan kök geliştirir. 

Diğer  

 

 

 


