


ÖNSÖZ
Pandemi sonrası yüz yüze çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin sekteye uğramasından doğan 
boşluğu kapatmak üzere Türkiye’de ilk kez ekstra kamu kaynağı harcamadan tarımsal eğitim ve 
yayım faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi çalışmasını başlattık. Kurduğumuz işbirlikleriyle A’dan Z’ye 
sayısız konuda ülkemizin üniversite, araştırma enstitüsü ve özel sektöründe biriken güncel 
birikimini ücretsiz ve herdem erişilebilir olarak kamuya sunduk. 
Çalışmalarımızın toplandığı dijital kütüphanemiz Youtube kanalımız Antalya Tarım Online 
Dünyanın En Büyük Görsel Tarım Kütüphanesi oldu. Kanalımızda yayınlanan eğitimlerin ders 
notlarını sunmak ve ilgilisinin faydalanması için okuduğunuz bu çalışmayı hazırladık. Antalya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çevrimiçi eğitimlerin ders notlarından oluşan bu 
eser derli toplu ve güncel bilgilerle hızlı bir şekilde ders notlarının elinin altında olmasını 
isteyenler için bir başvuru eseri olacaktır. Bir sonraki sayfada yer alan İçindekiler bölümünde 
konu üzerine tıklayarak eğitimin Youtube Antalya Tarım Online kanalında yayınlanan orijinal 
videosuna ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz.
Bu ders notları ülkemizin çok önemli potansiyeli olan Topraklı ve Topraksız Çilek  
Yetiştiriciliği hususunda pandeminin başlarında yaptığımız çevrimiçi Topraklı ve Topraksız 
Çilek Yetiştiriciliğinin Temel Prensipleri eğitiminin 348 sayfalık sunularından oluşmaktadır. 
Topraklı ve topraksız çilek    yetiştiriciliğine dair büyük bir bilgi arşivini ücretsiz ve dijital olarak 
çiftçilerimize, meslektaşlarımıza, öğrencilere, girişimcilere, meraklılara, bilgisevenlere sunmanın 
mutluluğu içerisindeyiz.
Eğitimlere verdikleri destek için idarecilerimize, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve 
gönüllülere, eğitim veren ve ders notlarını paylaşan Doç. Dr. Nafiye ÜNAL hocamıza, 
Akademisyen ve Araştırmacılarımıza, paydaş kurumlarımıza değerli işbirlikleri ve paha biçilemez 
emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. KASIM 2022
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Ülkeler 
 

Üretim alanı  
(ha) 

Üretim miktarı  
(ton)  

Dünya  372 361 8 337 099 
Türkiye  16 102 440 968 

Çilek YetiĢtiriciliğinin Ülkemizde ve 

Dünyada Yeri (FAO, 2018) 



Üretim Miktarı (FAO, 2018) 



Üretim Alanı (FAO, 2018) 



Verim (FAO, 2018) 



Ġller  Verim (ton/da) Üretim Miktarı (ton) 
Antalya  4.6 56  069 
Aydın  4.0 67 402 
Mersin  3.9 168  654 
Çanakkale  3.6 23 292 
Manisa  3.3 14 286 
Adana  3.0 3 390 
Niğde  2.7 1 678 
Yalova 2.6 651 
Erzurum 2.6 205 
Elazığ  2.5 9251 
Hatay 2.5 3658 
Konya  2.3 43 602 
Bursa  1.6 48 465 



1. ÜRETĠM PLANLANMASINDAKĠ HATALAR 

• Ekolojiye uygun dikim sistemi, dikim zamanı ve çeşit 
planlanması 

2. KÜLTÜREL TEDBĠRLERĠN YETERLĠ 

ALINMAYIġI 

• Sulama, gübreleme, hastalık ve zararlı kontrolü vb. 

SORUNLAR 



Yüksek 

Verim 

Ekolojiye uygun 

üretim planlaması 

yapmak 

Kültürel tedbirlere 

dikkat etmek  

Topraksız 

yetiĢtirme 

tekniklerini 

yaygınlaĢtırmak  



Üretim 
sezonunu 

uzatarak yıl 
boyu üretimi 

mümkün kılmak 

Kısa ve 
nötr gün 

çilek 
çeşitleri 

Örtüaltı 
sistemleri 

Yetiştirme 
sistemleri 

Fide 
tipleri 

Yetiştirme 
bölgeleri  

GÜNÜMÜZ ÇĠLEK 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE HEDEF 



Adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması 

Kolay çoğaltılabilmesi  

Küçük aile iĢletmeciliğine uygun olması 

Bakımı ve kültürel işlemlerin kolay olması 

Geniş bir adaptasyon alanında, farklı yetiştirme tekniklerine 
uygun olması 

Meyvelerinin çeĢitli tüketim alanına sahip olması (taze, kuru vs.) 

Meyvesinin antioksidan, organik asit ve fenolik bileĢikler bakımından 
zengin olması (C vitamini, yüksek lif, ellajik asit içeriği) 

NEDEN ÇĠLEK? 



BĠTKĠ MORFOLOJĠSĠ 
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Yaprak 

Kök Boğazı 

(2.5 cm) 

Kökler 

 Kök 
 Kök Boğazı (Kök 

Gövdesi) 
 Yaprak 
 Çiçek 
 Meyve 
 Kol (stolon) 
 

 

Morfolojik Özellikler 



Meyve Salkımı 



Çiçek salkımı  

 1 primer, 2 sekonder, 4 tersiyer, 8 kuarter çiçek 



 Erselik çiçek yapısı 
 Böcekle / rüzgarla 

tozlanma 
 



Çiçeklenme ile meyve olgunluğu 

arasında geçen süre  

 Çeşide, 
 Çevre sıcaklığına 
 Gübrelemeye göre 20-50 gün arasında değişir.  

 
 



Kol (stolon) 



EKOLOJĠK ÖZELLĠKLER 



Ekolojik Özellikler  

 Ġklim istekleri 
 Toprak istekleri  



ÇĠLEK ÜRETĠM ALANLARI 



Çilek yetiĢtiriciliği yapılan illerimiz (TUIK, 2019)  

No İller  Üretim miktarı (ton) No İller  Üretim miktarı (ton) No İller  Üretim miktarı (ton) 

1 Mersin 168654 26 Kayseri 880 51 Gaziantep 45 

2 Aydın 67402 27 Zonguldak 767 52 Eskişehir 42 

3 Antalya 56069 28 Bartın 699 53 Gümüşhane 40 

4 Bursa 48465 29 Çorum 683 54 Çankırı 37 

5 Konya 43607 30 Yalova 651 55 Ankara 32 

6 Çanakkale 23292 31 Muş 648 56 Kırşehir 32 

7 Manisa 14286 32 Uşak 565 57 Bitlis 21 

8 Elazığ 9251 33 Tokat 534 58 Karabük 10 

9 Sakarya 7519 34 Osmaniye 371 59 Aksaray 9 

10 İzmir 5570 35 Bingöl 289 60 İstanbul 5 

11 Kahramanmaraş 5401 36 Amasya 267 61 Sivas 5 

12 Hatay 3658 37 Samsun 225 62 Sinop 4 

13 Batman 3619 38 Erzurum 205 63 Van 3 

14 Adana 3391 39 Burdur 203 64 Bolu 2 

15 Kütahya 3279 40 Erzincan 198 65 Yozgat 2 

16 Denizli 2857 41 Bilecik 177 66 Adıyaman 1 

17 Muğla 1871 42 Karaman 165 67 Şırnak 1 

18 Niğde 1678 43 Kırklareli 153 

19 Kocaeli 1492 44 Trabzon 128 

20 Balıkesir 1398 45 Düzce 125 

21 Isparta 1329 46 Giresun 105 

22 Nevşehir 1137 47 Kastamonu 77 

23 Ordu 1043 48 Tekirdağ 67 

24 Afyonkarahisar 953 49 Edirne 55 

25 Malatya 904 50 Artvin 52 



Sıcaklık 

  Optimum sıcaklık isteği 18-25 °C’dir.  
  Genel olarak 5ºC’nin altındaki sıcaklıklarda bitki 

geliĢimi çok ciddi olarak düĢer. Ġlkbahar döneminde ise 
sıcaklığın 0ºC’nin üzerine çıkmasıyla birlikte geliĢme 
baĢlar.  

  -10 °C’den daha düĢük sıcaklıklarda önlemler alınarak 
(samanla malçlama, kıĢın bitkilerin üzerini örtme vb.) 
yetiĢtirilebilir. Soğuk bölgelerde kar oluĢumu da bitkiyi 
soğuktan korumaktadır.  

  Çiçekler -2 °C’de zarar görür.  
  Gece sıcaklığının gündüz sıcaklığından 6-10 °C düĢük 

olması avantajlıdır. 
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Oransal Nem 

 Oransal nem %50-70 
 

 Çiçeklenme zamanında oransal nemin yüksek  
olması  istenmez.   Aksi takdirde çok   fazla   
yağıĢ   olması   mantarsal hastalıkları (özellikle 
gri küf)  arttırmaktadır. 
 



Donlar 

 Bitki aktif dönemde donlar etkili iken, dinlenme 
döneminde (kıĢ) pek etkili değildir.  

 
 Ġlkbaharın geç donları ile sonbaharın erken 

donları risklidir.  
 
 Ġlkbaharda ilk açan çiçekler ve ilk meyveler 

zarar görmektedir.   



Sisler 

 Kısa süreli sisler ciddi zarar teĢkil etmez. 
 
 Çiçeklenme döneminde gerek çiçek tozlarının 

taĢınması engellemesi ve gerekse arı-böcek 
faaliyetini engellemesi nedeniyle meyvelerde şekil 
bozukluklarına neden olabilmektedir.  

 
 Meyve olgunlaşma döneminde ise olgunlaĢmanın 

gecikmesine ve renklenmedeki düzensizliklere 
neden olabilmektedir.  

 



Yağmur ve dolular 

 Mekanik zararlara neden olur ve hastalık ve 
zararlara yakalanma riski artar.  

 
 Ġlkbaharda dolu riski olan bölgelerde Nisan ayında 

yağmur ve dolulara karşı örtüaltına alınmaktadır.  

22.6.2020 29 



Rüzgar 

 Hafif esen rüzgarlar, hava sirkülasyonunu 
sağlamasıyla hem tozlanmayı teĢvik eder, hem de 
hastalık yayılımını engeller. Zira durgun havada 
Botrytise (kurĢuni küf) yakalanma riski 
yüksektir.  
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Yer-Yöney 

 Yöney açısından güneye bakan yöneyler 
erkencilik açısından avantajdır. Fakat ilkbaharın 
geç donları riski olan yerlerde tercih edilmez.  

 
 Kuzey yönlerde toprakların geç ısınması ile 

meyvelerde olgunlaĢmada gecikmektedir. (7-10 
gün). 
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Toprak 

  Toprak bakımından çok seçiçi olmasa da kumlu-tınlı, 
hafif bünyeli toprakları tercih eder. 

 
   Kumlu hafif bünyeli topraklar erkencilik için avantajlı 

iken, soğuk ve ağır bünyeli topraklarda yetiĢtirilen 
ürünler daha geç olgunlaĢır.  

 
  Kumlu topraklarda yetiĢtirilen çileklerde beslenme ve 

susuzluk sorununa olabileceğinden sulama ve 
gübrelemeye dikkat etmek gerekmektedir.  

 
  Yüksek tuzlu topraklara duyarlıdır.  
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Toprak 

Yüksek taban suyundan hoĢlanmaz ve drenaj gerekir. 
Aksi takdirde bitkilerde toprak kökenli hastalıklar, 
özellikle kök boğazı çürüklükleri görülmektedir. O 
nedenle sedde üzerindeki yetiĢtiricilik avantajdır. 

  Optimum pH isteği 6.5-7 arasındadır.  
  Toprak pH’sının 7’nin üstünde olduğu durumlarda ve 

kireçli topraklarda, demir alımı gecikir ve klorozlar 
ortaya çıkar. 

  Toprak pH’sını düĢürmek için kükürtleme, yükseltmek 
için ise kireçleme yapılmaktadır.  
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ÇEġĠTLER  



Takım: Rosales 
Alt takım: Rosineae 
Familya: Rosaceae 

Alt familya: Rosoideae 
Cins: Fragaria 

Sistematiği 



Dünyada çilek gen kaynakları yayılımı 
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 Çilek, yüksek genetik çeşitlilik, yüksek heterojenite ile farklı çevre koşullarına 
karşı geniş adaptasyon yeteneğine sahip olan ve  dünya üzerinde en fazla 
yayılım gösteren meyve türlerinden birisidir.   

 



 Çileklerde temel kromozom sayısı X=7 olmakla beraber, kromozom sayısı 
genellikle 2X’den 4X, 5X, 6X, 8X-10X’e kadar değişen ploidi seviyesinde türleri 
bulunmaktadır.  

 Günümüze kadar rapor edilen 14 diploid, 5 tetraploid, 1 hekzaploid, 3 
oktoploid ve 1 dekaploid olmak üzere toplam 24 adet tür bulunmaktadır. 



Çilek türleri ve ploidi seviyeleri (Liston ve ark, 2014) 
Taksonomi Ploidi Seviyesi 

F. ananassa Duchesne ssp. ananassa 8x 

F. x ananassa Duchesne ssp. cuneifolia (Nutt. Ex Howell) Staudt 8x 

F. bucharica Losinsk 2x 

F. cascadensis Hummer 10 x 

F. chiloensis (L.) Duchesne 8x 

F. iturupensis Staudt 8x, 10x 

F. mandshurica Staudt 2x 

F. moschata Duchesne 6x 

F. orientalis Losinsk 4x 

F.vesca L. ssp. americana (Porter) Staudt 2x 

F.vesca L. ssp. bracteata (A. Heller) Staudt 2x 

F. vesca L. ssp. californica (Cham. & Schldl.) Staudt 2x 

F. vesca L. ssp. vesca L. 2x 

F. virginiana Duchesne 8x 

Çin Soyundan Gelenler 

F. chinensis Losinsk 4x 

F. daltoniana J. Gay 2x 

F. gracilis Losinsk. 4x 

F. moupinensis (Franch.) Cardot 4x 

F. nipponica Makino 2x 

F. nubicola Lindl. 2x 

F. pentaphylla Losinsk. 2x 

F. tibetica Staudt & Dickore 4x 

                                Filogenetik yeri belli olmayanlar 

F. hayatai Makino 2x 

F. iinumae Makino 2x 

F. nilgerrensis Schltdl. Ex J. Gay 2x 

F. viridis Duchesne 2x 



Fragaria viridis Duch. 



Fragaria daltoniana . Fragaria nilgerrensis 

https://wikivisually.com/wiki/Fragaria_daltoniana
https://wikivisually.com/wiki/Fragaria_nilgerrensis


Diploid tür (2x) 



Tetraploid tür (4x) 

 



YetiĢtiriciliğini yaptığımız kültür çeĢitleri 

(Serçe ve Özgen, 2014) 



Yerel çilek çeĢitleri 

 Osmanlı çileği (morfolojik erkek kısır) 
 Kara çilek 
 Tüylü çilek  
 Deli çilek 
 Ereğli çileği 
 Kestel çileği  
 Arnavutköy çileği 
 



 

OSMANLI ÇĠLEĞĠ  



• Kuvvetli bitkilere sahip olan bu çeşit yayvan gelişim göstermektedir. 
Yaprak sapı kalın ve tüylü olup yaprakları kalın, etli ve koyu yeşildir. 
Çiçek sapı kısa, çiçekleri küçük veya orta iriliktedir. Bu çeşidin çiçekleri 
morfolojik erkek kısır özellik göstermektedir.  

• Verimi düşük, fakat meyve aroması ve suda çözünebilir kuru madde 
miktarı çok iyidir. Meyve şekli basık, yuvarlak veya basık-konik olup, 
akenleri kırmızı renkli ve ete batıktır. Meyvelerin güneş gören kısımları 
açık pembe renkli iken, güneş görmeyen kısımları krem rengindedir 
(Dokuzoğuz, 1963). 

 

OSMANLI ÇĠLEĞĠ  



Ülkemizde ıslah edilen çilek çeĢitleri 

 Kaşka, Sevgi ve Ebru çeĢitleri 2009 yılında tescil 
ettirilmiĢtir. 

 
Erenoğlu-77, Dorukhan-77, Doruk-77, 

Bolverim-77, Hilal-77, Eren-77 ve Ata-77 
çeĢitleri 2012 tarihinde tescil ettirmiĢtir. 

 



 Sevgi: 504/7 x 216 melezidir. Bitkileri kuvvetli olup erken zamanda kol 
vermeye başlar. Kol verimi yüksektir. Erkenci özellik gösteren bu çeşidin 
çiçekleri ve anterleri oldukça iridir. Konik, yürek şekilli meyvelere sahip olan 
bu çeşidin dış rengi koyu kırmızı renkte, iç rengi parlak kırmızıdır. Meyveleri 
oldukça iri, aromalı, parlak, sulu olan bu çeşidin akenleri ise meyve etine 
nispeten batıktır (Kafkas, 2004). 

 

 Kaşka: 499/1 x Chandler melezidir. Orta kuvvetli, erkenci bir çeşit olup kol 
verimi yüksek ve erken dönemde kol vermeye başlar. Konik, uzun konik meyve 
şekline sahip olan çeşidin meyve dış rengi kardinal kırmızısı, iç rengi ise koyu 
kırmızı renktedir. Meyveleri iri, aromalı, parlak, meyve eti orta sertlikte olup 
akenleri nispeten batıktır. Bu genotipin meyveleri orta derecede sulu ve 
meyve iç boşluğuna sahiptir (Kafkas, 2004). 

 

• Ebru: 499/1 x Chandler melezidir. Bitkileri orta kuvvette olup kol verimi 
yüksektir. Geç zamanda kol vermeye başlamaktadır. Orta erkenci olan bu 
çeşidin anterleri iridir. Konik, yuvarlak konik konik şekilli meyvelerin dış rengi 
kan kırmızısı, iç rengi ise tuğla kırmızısıdır. Meyve içi dolu olan bu çeşidin 
meyveleri parlak, meyve eti sert, aromalı ve suludur (Kafkas, 2004). 

Ülkemizde ıslah edilen çilek çeĢitleri 



Yabancı çilek çeĢitleri  

Islah programı Önemli çeşitler  
Kaliforniya Üniversitesi  (ABD) Camarosa, Ventana, San Andreas, 

Benicia 
Florida Üniversitesi (ABD) Fortuna, Festival, Rubygem  
Planasa (Fransa, Ġspanya) Sabrosa 
Driscoll’s Inc. (ABD) Camarillo 
Berry Genetics & Plant Science 
Inc. (ABD) 

Splendor 

Convenio Nacional de Obtencion 
de Variedades de Fresa (Ġspanya) 

Amiga, Fuentepina 

FNM-Fresas Nuevos Materiales SL 
(Ġspanya) 

Antilla, Primoris 

Dünyanın önemli çilek ıslah programları ve bazı önemli 
çeĢitleri (Serçe ve Özgen, 2014) 



 Kısa Gün Çilek ÇeĢitleri  (Gen kaynağı, F.x ananassa) 
 Gün-Nötr Çilek ÇeĢitleri (Gen kaynağı, F. virginiana 

glauca) 
 Uzun gün bitkileri (Gen kaynağı, F.x ananassa ve F. 

virginiana) 
 

 

 Çilek çeĢitleri çiçeklenme bakımından gün 

uzunluğuna gösterdikleri tepkilere göre 3’ e 

ayrılırlar. 



KISA GÜN ÇĠLEKLERĠ 

 Genel olarak, 12-13 saatin altında çiçek tomurcuğu 
oluĢturan türler olarak bahsedilse de, asıl olarak tanım Ģu 
Ģekildedir. 

 Kritik sıcaklık 15 oC’dir. Sıcaklık 15oC’nin altında olması 
durumunda gün uzunluğundan etkilenmezken, sıcaklık 
15oC’nin üzerindeki durumlarda 12-13 saatin altındaki 
gün uzunluklarında çiçek tomurcuklarını oluşturur. 
KISACA, 15 °C’NĠN ÜZERĠNDE 8-12 SAAT GÜN 
UZUNLUĞUNA ĠHTĠYAÇ DUYULUR. 

****Kısa gün çilekleri çiçeklenme için 2 haftalık kısa 
fotoperiyoda ihtiyaç duyar.  
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Kısa Gün Çilek ÇeĢitlerinin Özellikleri 

Günümüzde ülkemiz örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin hemen 
hemen tamamı kısa gün çeşitleri ile yapılmaktadır. Özellikle 
Akdeniz sahil şeridinden örtüaltı yetiştiricilikte kısa gün 
çeşitleriyle Eylül-Ekim aylarında yapılan dikimlerle, verim 
Kasım sonu-Aralık ayında başlar, Haziran ayına kadar olan 8 
aylık sezonda verim devam eder. 



Kısa Gün Çilek ÇeĢitlerinin Özellikleri 

 
ERKENCĠ 
YÜKSEK VERĠMLĠ 
YÜKSEK MEYVE KALĠTELĠ  
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Antalya-Serik örtüaltı Festival çilek 

yetiĢtiriciliği 



GÜN-NÖTR ÇĠLEKLERĠ (GN) 

 Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkilerdir.   
 GN çilekleri, 3-4 ay gibi kısa periyotta meyve 

verdiklerinden, yazın serin geçen yerlerde YAZ VE 
SONBAHARDA meyve vermek için uygundurlar.  
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San Andreas Portola 



Gün-Nötr Çilek ÇeĢitlerinin Özellikleri 

AVANTAJI 
• Hasat periyodunu uzatmak. (Yaz ve Sonbahar üretimi) 
• Sıcaklıklara dayanıklılık 
• Kalite (Renk, Sertlik, Tad) 
• Kol oluĢumu az 
DEZAVANTAJI 
• Yüksek yaz sıcaklıklarında (30/26 oC’de) çiçek 

tomurcuğu oluĢumunun engellenmesi  
• Meyve iriliğinin KG çeĢitlerine göre düĢük olması (ilk 

çiçeklerin koparılması) 
• Ġlk yıl verim düĢük olsa da, ikinci yıl verim artar ve  çok 

yıllık yetiĢtiriciliğe uygun olması  ile karlılık da 
artmaktadır.  
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Kısa Gün Çeşitleri 

 Çiçek tomurcuğu=<12-13 saat 

Çileklerde 8°C’nin altında ve 26 °C’nin üzerinde 
çiçeklenme olmaz….. 

Gün Nötr Çeşitleri 

 Çiçek tomurcuğu 2-30 °C 
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Ocak 

Şubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran Temmuz 

Ağustos 

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık 

Ülkemizde Çilek Yetiştiriciliğinin Aylara Göre Dağılımı 
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KISA GÜN ÇĠLEK ÇEġĠTLERĠ 
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  Camarosa 
  Festival 
  Camino Real 
  Rubygem 
  Fortuna 
  Sweet Charlie 
  Elyana 
  Amiga 
 Benicia 
  Sabrosa (Candonga) 
  CG-3 (Galante) 
Mojave 
 Sabrina 

 



GÜN-NÖTR ÇĠLEK ÇEġĠTLERĠ 

  Albion 
  San Andreas 
  Portola 
  Monterey 
  Aromas 
  Selva 
  Seascape  
  Kabarla 
  Fern 
  Sweet Ann 
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 Cristal 
 Redlans Hope 
 Diamante 
 

 



 Kaliforniya Üniversitesinde 
Douglas X Cal. 85.218-605’in 
melezlenmesi sonucu 1992 yılında 
elde edilmiĢtir.  

 Bitkileri, kuvvetli ve dikine büyüme 
özelliğine sahip bir kısa gün 
çeĢididir. 

 Sofralık yetiĢtiriciliğe uygun olan 
bu çeĢitte, meyveler oldukça 
kaliteli, iri, aromalı ve sert olup, 
muhafazaya oldukça elveriĢlidir.  

 Meyve Ģekli Oso Grande’ye 
benzeyen, erkencilik yönünden ise 
Chandler çeĢidinden daha erkenci 
bir çeĢittir (Voth ve Bringhurst, 
1994).  

 

CAMAROSA 



• Florida Üniversitesinde Oso Grande X 
Rosa Linda’nın melezlenmesi sonucu 
2000 yılında elde edilmiĢ bir kısa gün 
çeĢididir.  

• Konik meyve Ģekline sahip olup, meyve 
dıĢ rengi ise koyu ve parlak kırmızıdır.  

• Bitkinin açık yapıda olması tozlanmayı, 
meyve saplarının uzun olması meyve  
hasadını  kolaylaĢtırmaktadır.   

• Meyveleri  tatlı,  aroması Camarosa’dan 
yüksek, fakat Sweet Charlie çeĢidinden 
düĢük, meyveleri kaliteli, sert, raf ömrü 
Camarosa’ya benzeyen bir çeĢittir.  

• Erkencilik bakımından ise 
Camarosa’dan erkencidir. (Chandler ve 
ark., 2000). 

• Antraknoz  hastalığına karĢı orta 
derecede dirençli, Botrytis cinerea’ ya 
ise oldukça hassas olduğu bilinmektedir. 

FESTĠVAL 



• 1998 yılında Earlibrite X Carlsbad 
melezlenmesinden elde edilmiĢ bir 
kısa gün çeĢididir.  

• Bitkileri kompakt formda 
geliĢmektedir. Meyve Ģekli konik 
olup, meyve sertliği iyi ve meyve 
ağırlığı Festival çeĢidi ile benzerdir.  

• Bitki baĢına verim Camarosa’dan 
yüksek, Festivalle benzer, suda 
çözünebilir kuru madde ise 
Camarosa çeĢidinden yüksek, 
Festival çeĢidi ile benzer 
sayılabilmektedir.  

• Erkenciliği ile tanınan bu çeĢit 
kıĢları ılık geçen bölgeler için 
tavsiye edilebilmektedir. 
(Herrington ve ark., 2007). 

 

RUBYGEM 



• Kaliforniya Üniversitesinde 
Diamante X Cal. 94.16-1’in 
melezlenmesi sonucu 2006 
yılında elde edilen gün nötr 
çilek çeĢididir.  

• Meyveleri çok iri, konik 
Ģekilli, sert ve koyu kırmızı 
renklidir.  

• Meyve tadı nötr çeĢitlerin 
içerisinde oldukça iyidir. 
Bitkileri yüksek verimlidir. 
Verticillum solgunluğu, 
Phytopthora çürüklüğü ve 
antraknoza dayanıklıdır. 
(Shaw ve Larson, 2006). 

ALBION 



• Kaliforniya Üniversitesinde 
Albion X Cal. 97.86-1’in 
melezlenmesi sonucu 2009 
yılında elde edilen orta 
derecede gün nötr çilek 
çeĢididir.  

• Meyve kalitesi, tadı ve 
görünüĢü Albion çeĢidine 
benzerken, meyve rengi ise 
Albion meyvelerinden daha 
açık renklidir (Shaw ve 
Larson, 2009). 
 

SAN ANDREAS 



 Kaliforniya Üniversitesinde 
Cal. 97.93-7 X Cal. 97.209-
1’in melezlenmesi sonucu 
2009 yılında ıslah edilen 
kuvvetli bir nötr gün 
çeĢididir.  

 Ekolojik koĢullara dayanıklı 
olan bu çeĢidin verimi çok 
yüksektir.  

 Meyve iriliği ise 
Camarosadan daha yüksek 
olarak bilinmektedir (Shaw 
ve Larson, 2009). 

 

PORTOLA 



• Kaliforniya Üniversitesinde 
Albion X Cal. 97.85-6’nın 
melezlenmesi sonucu 2009 
yılında ıslah edilen bir nötr 
gün çeĢididir.  

• Bitki yapısı kuvvetli 
geliĢmekte ve erkenci 
olarak bilinmektedir. 
Ayrıca meyveleri iri ve 
aromalıdır (Shaw ve 
Larson, 2009). 

MONTEREY 



• Florida Üniversitesi’nde 
ıslah edilen bir kısa gün 
çilek çeĢididir.  

• Erkenci, kıĢ ve ilkbahar 
yetiĢtiriciliğine uygundur. 

• Bitkileri açık bitki 
özelliğine sahip, meyveleri 
uzun saplıdır.  

• Meyveleri homojen Ģekilli, 
iri, sert ve ihracata 
uygundur.   

• Meyve Ģeklini tüm sezon 
boyunca korumaktadır. 

 

FORTUNA 



SABRINA 

• Konik meyve Ģekilli,  
• iri ve sert meyveli,  
• canlı kırmızı renkli,  
• orta mevsim olgunlaĢan 

çilek çeĢididir. 



• Kaliforniya Üniversitesi’nde 
ıslah edilen kısa gün çilek 
çeĢididir.  

• Bitkileri Camarosa’ya göre 
daha küçük, kompakt, dik 
geliĢirken, meyve Ģekli ve 
sertliği Camarosa’ya 
benzemektedir.  

• Olgunluk zamanı bakımından 
ise Camarosa’dan daha 
geççidir.  

 

CAMINO REAL 



• Ġspanya’da ıslah edilen bir kısa 
gün çilek çeĢididir.  

• Meyve olgunlaĢma zamanı 
Camarosa’dan geççi, meyve 
verimi ise Festival çeĢidi 
kadardır.  

• Meyveleri uzun, sert ve 
ihracata uygundur.  

 

AMIGA  



FĠDE ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ  



 FĠDE ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 

1. Tohum (ıslah amaçlı kullanılır) 
2. Kollar (stolonlar) 
3.  Toprakaltı gövdesi 
4.  Yaprak çelikleri 
5.  Doku kültürü (meristem ve sürgün ucu kültürü) 
 



Tohum ile çoğaltma (ISLAH!) 

 Sülfirik asit uygulaması 
 Uç kesme 



Tohum ile çoğaltma (ISLAH!) 



Kökler 

Kök gövdesi 

Yavru bitki 

Kol 

STOLONLARDAN FİDE ELDE EDİLMESİ 



STOLONLARDAN YENİ BİTKİ OLUŞUMU 

Çilek bitkisinin boğaz kısmındaki yaprak 
koltuklarından çıkan kollardan (stolon) 
elde edilir. Bu kollar toprak yüzüne yatık 
büyüyen ve boğumlarının herbirinde 
yeni bir bitki meydana getiren özelleşmiş 
bir gövdedir. Yaprak koltuklarından çıkan 
kolların boğumlarında bitkicikler 
oluşurlar ve bu boğumşarın toprağa 
değdiği yerde bu bitkicikler kolaylıkla 
yeni kökler meydana getirerek ana 
bitkiye benzer yeni fideler elde 
edilmesini sağlarlar.  





Uzun gün koşullarında stolon oluşumu ve stolonların 
köklenmesi 





 



FĠDE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 



FĠDE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 





 



 



 

ÖRTÜALTI TOPRAKSIZ ÇİLEK FİDESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  



 



Çilek Fide YetiĢtiriciliğinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar 

    Yağmurlama sulama sistemi zorunludur. 
    Yabancı ot mücadelesi gerekir.  

 
>>> Yabancı ot mücadelesinde kimyasal kullanılmamalı..!! 
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Doku Kültürüyle Çilek Fidesi Üretiminin 

Avantajı 

  Hastalık ve zararlılardan ari 
  Virüslerden ari 
  Mevsimlere bağlı değil.  
  Çoğalma katsayısı çok yüksek 
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Doku Kültürüyle Çilek Fidesi Üretimi 
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Doku Kültürüyle Çilek Fidesi Üretim 

AĢamaları 





 FĠDE TĠPLERĠ 

TAZE FĠDE 

TÜPLÜ FĠDE 

FRĠGO FĠDE 



TAZE FĠDE NEDĠR? 

  Ġlkbaharda fideliklere dikilen 
fidelerden, sonbaharda yeni 
fideler oluĢmaktadır. Bu 
fideliklerden eylül-ekim 
aylarında sökülen fideler  yeni 
yerlerine dikilir.  

  Bu fideler eylül ayında yapılan 
sonbahar dikimlerinde yaygın 
olarak kullanılmakta ve özellikle 
Antalya ekolojik koşullarında 
örtüaltında aralık sonu-ocak 
başı ürün alınabilmektedir. 
Ancak eğer soğuklamasını 
tamamlamadıysa bitki baĢına 
verim düĢük olmaktadır. 
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Taze Fidenin Avantaj ve Dezavantajı 

AVANTAJI 

 Örtüaltı koĢullarında erkenci 
olup, tüplü fideden sonra 
olgunlaĢmaya baĢlar.  

 Sonbahar dikiminde yaygın 
kullanılır. 

 Birim alana daha yüksek sayıda 
bitki dikilir. (6000-8000 adet 
/dekar) 

 Dekara verim 3-5 ton.  
 Ucuzdur. 
 Yazları serin geçen yerlerde  

ikinci yıla bırakılabilir.  
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Taze Fidenin Avantaj ve Dezavantajı 

DEZAVANTAJI 

 Dinlenmesini tamamlamayan 
taze fidelerde bitki baĢına verim 
ve meyve iriliği düĢebilir  (tüplü 
ve frigo fideye göre) 

 Fidelerin meyve parseline 
dikiminde fide tutumunda zorluk 
yaĢanabilme ihtimaline karĢın, ilk 
2 hafta yağmurlama sulama 
sistemi ile fide tutumu artırılır.  
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TÜPLÜ FĠDE NEDĠR? 

  Ġlkbahar aylarında fidelik 
tesisine dikilen ana 
bitkilerden alınan yavru 
bitkiler steril yetiĢtirme 
ortamlarında sisleme 
sulama ile viyollerde 
köklendirilir. 

Soğuklamasını almıĢ fideler 
tercih edilir. 
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Her mevsim dikilebilir.  
 Sonbahar dikimi ile yaz dikiminde 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 Fide tutumunda problem yok. 
Dekara 6000-6500 adet fide 

dikilebilir.  
 Verim ve erkencilik bakımından 

avantajlıdır. 
 Antalya ekolojik koĢullarında 

örtüaltında, eylül-ekim ayı 
dikimlerinde kasım sonu-aralık baĢı 
verim baĢlamaktadır.  

 Bitki baĢına düĢen verim yüksek. 
 Pahalıdır (taze fideye göre) 
 

22.6.2020 99 

Tüplü Fidenin Avantaj ve Dezavantajı 



 

TÜPLÜ ÇĠLEK FĠDESĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ  



 

TÜPLÜ ÇĠLEK FĠDESĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ  



 



 

ÖRTÜALTI TOPRAKSIZ ÇĠLEK FĠDESĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ  



TÜPLÜ FİDE 



TÜPLÜ FİDELER 



Frigo fide nedir? 

  Frigo fide, dinlenmesini 
tamamlamıĢ, yani köklerinde yeterli 
miktarda niĢasta depolanmıĢ fide 
demektir.  

  Fideler fidelik tesislerinde, aralık-
ocak ayında dinlenmeye girdiğinde 
sökülür. Yaprakları budanır, kök 
budaması yapılır. Daha sonra kökler 
1000 ppm lik fungusit çözeltisine 
batırılır ve plastik torbalar içerisine 
500-1000’lik demetler halinde 
depolara konur. -2oC’deki depoda 
dikim zamanına kadar bekletilebilir. 
Bekletme süresi  9-10 aydır. 
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Frigo Fidenin Avantajı ve Dezavantajı 

AVANTAJI 

 Dinlenmesini tamamladığı için bitki baĢına düĢen verim ve 
meyve  iriliği ve meyve kalitesi yüksektir.  

 Frigo fideler gün nötr çeşitleri ile yüksek rakımlı ekolojilere 
uygundur. Mart-nisan ayında dikilen fidelerden, haziran-
temmuz aylarında verim baĢlamaktadır. 

DEZAVANTAJI 

 Çok vegetatif gelişme eğilimindedir. Bu nedenle taze ve tüplü 
fidelere göre daha geniş aralıklarla dikilmelidir.  

 Antalya  sahil koĢullarında örtüaltı yetiĢtiriciliğinde temmuz-
ağustos ayı dikimlerinde, verim mart ayı baĢında 
baĢlamaktadır. Dolayısıyla tüplü ve taze fideye göre geççi 
olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Meyve üretim parsellerine ilk dikimde sulamalara dikkat 
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Frigo fide kalite sınıfları 

Fide kalite sınıfı Gövde çapı (mm) Ambalajdaki fide 
sayısı 

A 6/8 6-8 800 
A std 8-12 600 
A std 8-15 500 

A 12-15 12-15 350 
A 12 12+ 250-300 

A15 + (A+) 15+mm 200-250 
A15-20 (A+) 15-20 mm 200-250 
A20+(A++) 20+mm 150 
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Yaylada YetiĢen Fideler, Sahilde YetiĢen  

Fidelerden Verim Ve Erkencilik 

Bakımından Daha Avantajlıdır. 

 

1. Çileklerde dinlenme süresi çok kısadır. Yayladaki fideler 
dinlenmelerini tamamlamıĢlardır ve daha kısa sürede 
aktif büyümeye geçerler. 

2. Yayla fideleri daha yüksek yerlerde yetiĢtiğinden daha 
yoğun ıĢık alır ve dolayısıyla daha fazla fotosentez 
ürünü depolar.    

3. Yaylada gece-gündüz sıcaklık farkının yüksek olması, 
renklenme, sertlik, verim üzerine etkilidir.  
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TOPRAKSIZ VE TOPRAKLI ÇĠLEK 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN PRENSĠPLERĠ-I  
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TOPRAKSIZ VE TOPRAKLI ÇİLEK 

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN PRENSİPLERİ-II 

Doç. Dr. Nafiye ADAK

nafiye@akdeniz.edu.tr



İkinci eğitim günü / 24 Haziran 2020

 Meyve Üretim Yöntemleri (Açıkta ve Örtüaltında
Yetiştiricilik) ve Dikim zamanları

 Kültürel Uygulamalar (Toprak Hazırlığı, Sulama,
Gübreleme, Malçlama, Soğuk ve Dondan Korunma
Yöntemleri)

 Bitki Besin Elementi Noksanlıkları
 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
 Hasat (Derim)

İÇERİK



Meyve Üretim Yöntemleri



Yetiştiricilik sistemleri 

Açıkta 

yetiştiricilik

Örtüaltı

yetiştiricilik



AÇIKTA ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 Açıkta yetiştiricilik, sadece malçlama yapılarak kurulan,
çevre koşullarına karşı koruma önlemleri minimum olan
yetiştiricilik sistemidir.

 Kolay ve maliyeti düşüktür.
 Erkencilik amaçlanmaz. Olgunluk zamanı, çeşidin ve

ekolojinin olması gereken olgunluk zamanıdır.
 Geniş alanlarda, sofralık ve sanayilik üretimde

yapılmaktadır.
 Çok yıllık yetiştiriciliğe uygundur.
 Son zamanlarda yüksek rakımlı alanlarda nötr gün çilek

çeşitleriyle ilkbahar dikimi planlamalarıyla ön plana
çıkmaktadır.



Açıkta çilek yetiştiriciliğinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar

 Sulamaya dikkat etmek gerekmektedir. Damla sulama
sistemi gereklidir.

 Sert kış soğuklarına ve donlara karşı önlem alınmalıdır.
(Saman malçı ve yağmurlama sistemlerinin kurulması)

 Fide tipi olarak frigo fide ve taze fide kullanılabilmektedir.
 Dikim zamanı olarak ise ilkbahar, yaz ve sonbahar dikimleri

kullanılabilmektedir.
 Kışları soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi, kışları ılık

geçen yerlerde ise sonbahar dikimi gerçekleştirilebilir.
Ayrıca ılıman bölgelerde frigo fidelerde yaz dikimi de
(Temmuz) uygundur.



Açıkta Yetiştiricilik (Batman)





Örtüaltı yetiştiricilik nedir?

 Örtü altı yetiştiricilik, dış iklim faktörlerinin etkisinin
azaltılarak, bitkinin istediği çevresel şartların
oluşturulduğu ortamlarda yapılan yoğun bir üretim
şeklidir.

 Ülkemizde örtüaltı olarak, cam ve plastik seralar
kullanıldığı gibi, yüksek ve alçak tünellerde de çilek
yetiştiriciliği yapabilmekteyiz.



Türkiye örtüaltı çilek üretiminin toplam 

çilek üretimdeki payı (TUIK, 2019)

Toplam çilek üretimi 486 705 ton
Örtüaltı çilek üretimi 195 206  ton 



İL ÜRETİM ALANI (da) ÜRETİM MİKTARI (ton)

Mersin 26 204 87379

Aydın 11 692 44268

Antalya 11 289 43268

İzmir 468 1665

Muğla 294 996

Hatay 165 280

Manisa 83 332

Uşak 53 170

Kütahya 26 100

Bursa 19 48

Çanakkale 15 83

Kayseri 5 16

Yalova 4 16

Çorum 2 2

Ankara 6

Düzce 2

Erzurum 60

Kayseri 16

TOPLAM 195 206 ton
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Ülkemiz örtüaltı çilek üretiminin illere göre dağılımı (2019)



Örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin 

avantajları

 Yetiştirme sezonunu geliştirmek
 Kış sezonunu geliştirmek (sahil)
 İlkbahar sezonunu geliştirmek (yayla)
 Sonbahar sezonunu uzatmak (yayla)
 Olumsuz hava koşulları etkisini minimize etmek

(dolu, rüzgar vb.)
 Zararlı problemlerinin kontrolünü sağlamak
 Kontrollü yetiştiricilik ile verim ve kaliteyi artırmak



Örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin 

zorlukları

Yüksek yatırım maliyeti ve yatırım maliyetinin geri
dönüşümü

Tozlanma kontrolü
Zararlılar, farklı zararlı potansiyeli, hızlı

popülasyon dağılımı
Günlük iklim yönetimi sağlanması (tünellerin

açılması-kapatılması, aşırı ısınma, sulama
kontrolleri vb.)



Alçak tünellerde yetiştiricilik 

 Amaç: Erkencilik, kış soğuklarından korunmak. Açığa
göre yaklaşık 25-30 günlük erkencilik sağlanabilir.
Çiçeklerin ilkbaharın geç donları, meyvelerin ise
sonbaharın erken donları riskinden korunmasında
etkilidir.

 Dezavantaj: Çiçeklenmenin böcek hareketinin kısıtlı
olduğu bir döneme rast gelmeleri nedeniyle döllenme
sorunu ortaya çıkabilir. Meyvelerde şekil bozuklukları
gerçekleşebilir. Bu nedenle çiçek açım döneminde alçak
tünellerin açılarak yeteri kadar böcek girişinin
sağlanması gerekir.



Alçak tünellerde yetiştiricilik 

 Genellikle 60-70 cm yükseklikteki tünellerdir. Basit
olarak 5 mm kalınlığında ve 140-170 cm uzunluğunda
demirlerin yarım ay şeklinde bükülmesi ve toprağa
sabitlenmesi ile alçak tüneller elde edilir. Plastiğin düzgün
durması için üst kısmına teller geçirilebilir.



Alçak Tünelde Yetiştiricilik 

(Yalova)
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 Amaç, erkencilik olup, açığa göre yaklaşık 45
günlük erkencilik sağlanır. Erkenciliği artırmak için
yüksek tüneller altına tekrar alçak tünellerin
kurulması sağlanabilmektedir. İkinci tüneldeki
sorun, böcek faaliyetinin engellenmesi, tozlanma ve
döllenmenin aksayarak meyvelerde şekil
bozukluğuna yol açmasıdır.

 Genellikle 6.5 m eninde 2.75 m yüksekliğinde, 40 m
uzunluğunda İspanyol tipi yüksek tüneller
yaygındır.

Yüksek tünellerde yetiştiricilik 



Yüksek Tünel (Mersin)



İspanyol Tipi Yüksek Tünelde Yetiştiricilik

(Çukurova Üniversitesi)
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Antalya-Kadriye Yüksek Tünelde 

Yetiştiricilik



İKLİM VE EKOLOJİ

ÇEŞİT (Kısa Gün veya Gün Nötr)

Çileklerde Dikim Zamanını 

Belirleyen Faktörler



Dikim zamanları

 Sonbahar dikimi

 Yaz dikimi

 İlkbahar dikimi



SONBAHAR DİKİMİ

 Antalya sahil şeridi örtüaltı yetiştiriciliğinin tek dikim
sistemi olup, kısa gün çilek çeşitleriyle yapılmaktadır.

 Fide tipi olarak, taze veya tüplü fide kullanılabilir.
 Dikim zamanı Eylül ortası-Ekim ortasıdır.
 Amaç erkencilik olup, hasat kasım sonu, aralık başı

başlar ve haziran ayına kadar devam eder.



Tüplü fidedeki verim (1000-
1300 g/bitki), taze fideden (250-
500 g/bitki) yüksektir.

 Taze fide, tüplü fideye göre
daha sık mesafelerde
dikilebilmekte ve dolayısıyla birim
alan verimi artmaktadır.

SONBAHAR DİKİMİ



Antalya-Kadriye kısa gün çilek 

çeşitleriyle sonbahar dikimi 



YAZ DİKİMİ

 Taze, tüplü veya frigo fide kullanılabilir.
 Dikim zamanı Temmuz sonu-Ağustos sonudur.
 Antalya ekolojik koşullarında, örtüaltında, tüplü ve taze

fidelerde kısa gün çilek çeşitleriyle yapılan dikimlerden,
verim aralık, ocak aylarında başlarken, frigo fidede
mart ayı verim sezonudur. Örtüaltında haziran ayına
kadar vegetasyon sürer.

 Frigo ve tüplü fidelerde bitki başına verim yüksek, taze
fidede düşüktür. Taze fidede birim alan veriminden
kazanılmaktadır.



İLKBAHAR DİKİMİ

 Kışları soğuk geçen yerlerde önerilir.
 Frigo veya taze fide kullanılır.
 Açıkta veya örtüaltında yapılabilir.
Örtüaltına alınma nedeni, don, dolu, rüzgar vb.

etkenlerden korunma. Örtüaltında havalandırmaya
gereken önem verilmelidir.

Çok yıllık yetiştiriciliğe uygundur.



İLKBAHAR DİKİMİ

 Yayla veya yüksek rakımlı alanlarda gün nötr çilek
çeşitleriyle yapılan dikim sistemidir. Bu üretim
planlaması ile yaz ve sonbahar ürünleri eldesi
mümkündür.

 Frigo fidelerle nisan ayında dikilen fidelerden birinci
yıl verim temmuz ortası başlayıp, ekim ayına kadar
devam etmekte; ikinci yıl ise verim mayıs ayı başlayıp,
açıkta eylül-ekim, örtüaltında ise kasım aylarına kadar
devam edebilmektedir. Dolayısıyla ikinci yıl verim
dönemi de uzamaktadır.



İLKBAHAR DİKİMİ

 İlk yıl bitki başına düşen verim düşük olup, ikinci yıl
yükselir. Nedeni, nisan ayında dikilen frigo fideler
gerekli vegetatif gelişmelerini verim dönemine kadar
tam olarak tamamlayamamalarıdır.

Önlem olarak ilk çiçeklerin belli süreler koparılması,
hem bitki morfolojisini kuvvetlendirecek, hem de hasat
sezonu ayarlanabilecektir. İkinci yıl bu tür çiçek
koparma vs. işlemlere gerek yoktur. Eğer istenirse hasat
takvimini değiştirmek amacıyla yapılabilir.



İLKBAHAR DİKİMİ

 Gün nötr çilek çeşitleriyle ilkbahar aylarında dikilen
fidelerden, yaz boyunca meyve verimi almak mümkün iken,
aynı zamanda kol verimide devam etmektedir. Bazı gün nötr
çeşitler az sayıda kol atarken, bazı çeşitler daha fazla kol
atma eğilimi gösterirler. Bu kolların gelişmesine müsaade
edilmez, hemen budanmalıdır.

 MEYVE ÜRETİM PARSELİNDE KOL (STOLON) GELİŞİMİ
İSTENMEZ. Yaz boyunca atan kollar hiç vakit kaybetmeden
hemen budanmalıdır. Aksi takdirde bitki üzerinde
gelişimine izin verilen kollar, hem ana bitki gelişimini, hem
de çiçek ve meyve gelişimini frenler. Bitki başına düşen
verim, meyve kalitesi düşer.



 Hasat  Periyodunu  Uzatmak
 Kalite (Renk, Sertlik, Tad)
 Sıcaklıklara Dayanıklılık
 Kol Oluşumu Az (Kollar budanmalı)

NEDEN YAYLADA GÜN-NÖTR ÇİLEK 

YETİŞTİRİCİLİĞİ ?

 Yaylada oransal nemin düşük olması,
meyve sertliğine pozitif etki
gösterirken, meyve iriliği üzerine de
negatif etki edebilir.



Çok yıllık çilek yetiştiriciliğinde esas

 Toprak kökenli hastalıklara dayanıklı çeşit
 Düşük sıcaklıklara dayanıklı çeşit
 Süre yaklaşık 3-4 yıl (sezon sonunda %70 canlı ve

sağlıklı bitki)



Çok yıllık yetiştiricilik örnekleri

İkinci yıl gelişmeye

bırakılan fideler ve tekrar

çiçeklenmeleri.



Antalya-Korkuteli alçak tünel çilek yetiştiriciliğinden 
genel görüntüler









Kültürel Uygulamalar



Toprak hazırlığı

Toprak derin (en az 50-60 cm) sürülmeli ve geçirimsiz
sert tabaka kırılmalı. Kök gelişimi için en az 30-40 cm
sürüm gereklidir.

 Toprak dezenfeksiyonu (solarizasyon, fumigasyon vb.)
 Toprak analizinin yaptırılarak gübreleme uygulaması

doğrudur.
 Taban gübrelemesi gerçekleştirilir. Mümkünse bu

uygulama toprak dezenfeksiyonundan önce
gerçekleştirilmelidir.

Taban gübrelemesi olarak, dekara yaklaşık 3-4 ton yanmış
çiftlik gübresi, dekara saf olarak 4 kg azot, 7 kg fosfor, 20
kg potasyum uygulanabilir.

 Dikim sonrası gübreleme toprak analizine göre
gerçekleştirilmelidir.



Toprak hazırlığında çiftlik 

gübresinin faydaları

 Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

 Toprağın havalanma kapasitesini artırır

 Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır.

 İyi yanmış olması gerekir. Aksi takdirde toprağa
zararlıları bulaştırmış oluruz. Topraktaki hastalık ve
zararlı potansiyeli artar.



Dikim Yeri ve Yüksek Tünelin Hazırlanması



Solarizasyon

Amaç: Topraktaki yabancı ot tohumları ile hastalık ve
zararlı potansiyelini yok eder.

Yapılışı: Yaz aylarında, havanın sıcak olduğu
dönemlerde toprağın sulanması (en az %70 suyla doygun
hale gelmesi) ve polietilen plastik ile kaplanarak toprak
sıcaklığının artırılması işlemine denir. Yaklaşık 1 ay sürer.



Solarizasyonun avantajları

 Kimyasal olmayan yöntemdir. İşçi ve çevre sağlığına
olumsuz etkisi yoktur.

 Maliyet düşüktür. (Fumigasyona göre)
 Toprak kökenli hastalık ve zararlılar yok

edildiğinden, yetiştirme dönemi boyunca bakım
maliyeti azalır.

 Verim artışı sağladığı bir çok literatürde
kanıtlanmıştır.



Solarizasyonun zorlukları

 Sadece yaz döneminde yapılması ve sıcak
olmayan bölgelerde etkisinin azalması

 Süresinin en az 4-6 hafta olması
 Plastik atık sorunu olması.



Fumigasyon

Amaç: Topraktaki yabancı ot tohumları ile
hastalık ve zararlı potansiyelini yok eder.

Solarizasyon yapılmadığı durumlarda kimyasal
fumigantlar kullanılabilir. Kimyasallar dikkatli ve
dozunda kullanılmalıdır.



Fideler meyve üretim parseline ise 25 x 30

cm aralıklarla üçgen dikim şeklinde dikilir.

Sedde yapımı ve dikim sistemi



Sedde yapımı ve dikim sistemi





Malçlama

 Toprağın organik veya inorganik
malzemelerle örtülerek kaplanmasına
denir. Saman ve plastik malç yaygın
olarak kullanılır.

 Saman malçı, soğuk bölgelerde tercih
edilir. Kış soğuklarından korumada
önemlidir. Yabancı ot tohumlarından
ari olması gerekir.



Malç uygulamasının faydaları 

 Toprağı ısıtır. Erkencilik sağlar.
 Ani toprak sıcaklığı

değişimlerinden korur.
 Topraktaki nem kaybını engeller.

Sulama kontrolünü sağlar.
 Yabancı ot gelişimini engeller
 Kış soğuklarından ve ilkbaharın

erken donlarından korur.
 Meyvelerin toprakla temasını

keserek, kurşuni küf (botrytis)
hastalığını önler.



Malçlama



Damla Sulama ve Malç Hazırlığından 

Sonra Dikim Deliklerinin Hazırlanması 



DİKİM

Doğru dikim

• Dikimin derin ve yüzlek olmaması

• Dikim öncesi fidelerde kök budaması yapılması ve

köklerin fazla kesilmemesi

• Köklerin kıvrılmaması



Çilek Fidesi Dikimi 



Dikim



Üçgen dikim 











Soğuk ve dondan korunma yöntemleri 

 Uygun çeşit seçimi
 Örtüaltında (alçak tünel, yüksek tünel, sera)

yetiştiricilik
 Yağmurlama sulamanın kullanılması (açıkta veya

örtüaltı yetiştiriciliği)
 Sap saman gibi bitkisel artıkların bitki üzerine

serilmesi.
 Plastik örtülerin bitki üzerine serilmesi.



DON ZARARI



Taç gövdesinde soğuk zararı



Hormonal Uygulamalar

 Meyve üretiminde hormon kullanmaya gerek
YOKTUR.

 Meyve üzerindeki tohumlar (akenler) doğal olarak
oksin sentezleyerek meyve iriliğini artırırlar.



Gübreleme 

Taban 

gübrelemesi

Üst gübreleme



Taban gübrelemesi 

 Toprak analizi gerekir.

 Dekara yaklaşık 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi,
dekara saf olarak 7 kg fosfor, 20 kg potasyum
uygulanabilir.



Üst gübreleme

 Toprak analizi gerekir.
 Dikim sonrası tüm yetiştirme sezonu boyunca

gerçekleştirilir.
 Toprak yapısı, çeşit, iklim, gelişme dönemi,

yetiştirme tekniğine vb. göre değişiklik gösterir.
 Dikimden 3-4 hafta sonra başlanır.
 Demir ve çinko eksikliğine dikkat edilmelidir.



Vegetatif gelişme aşaması (N:P:K:Mg):  3:1:4:0.5
Generatif gelişme aşaması (N:P:K:Mg): 2:1:4:0.5

Kısa gün çeşitlerinde oransal 

gübreleme programı



Bitki besin elementi alımı ve 

noksanlıkları



AZOT

 En hızlı alındığı dönem: Büyüme ve gelişme başlangıcından ilk
çiçeklenmeye kadar olan dönemdir.

 Azot mobil (hareketli) bir elementtir. Eksikliği, yaşlı
yapraklarda sararma şeklinde kendini gösterir. Genç
yapraklar daha yeşil kalır. İleri aşamasında sararmalar
kırmızılaşmaya benzer. Meyve çanak yapraklarında da
kızarmalar görülebilir.
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AZOT

 Aşırı miktarda verilen N, aşırı vegetatif gelişmeye,
yumuşak meyve oluşumuna neden olurken, botrytise
(kurşuni küf) hassasiyet de artmaktadır.
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Azot fazlalığı (özellikle nemli 
havalarda)



FOSFOR

 Kök ve çiçeklenme için en önemli elementtir.
 En hızlı alındığı dönem: dikimden çiçeklenmeye kadar

olan dönemdir.
 Çok killi topraklarda alınımı zordur.
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FOSFOR

 Fosfor eksikliğinde, bitkiler normalden daha zayıf, küçük
görünümlü olup, yaprak üst yüzeyinde koyu yeşil parlak
siyah-mor renklenme görülür. Bu renklenmeler yaprak
kenarlarından başlar. Daha çok yaşlı yapraklarda
görülür.
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POTASYUM

 En hızlı alındığı dönem: çiçeklenme ile meyve
olgunlaşması arasındaki dönemdir.

 Potasyumu yeterli düzeyde alan bitkiler, bitki su
dengesini iyi kurarlar ve fotosentez ürünlerini daha
iyi depolarlar. Stomaların açılıp-kapanması üzerine
etkili olmasıyla bitkiyi soğuk, kış vs. koşullara
dayanıklılık sağlarlar.

 Verim ve kalite üzerine etkili iken, meyvede sertliği
artırmak için kullanılmaz.
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POTASYUM

 Mobil element olması dolayısıyla eksikliği yaşlı
yapraklarda görülür.

 En tipik potasyum noksanlığı belirtisi, sapın yaprakla
birleştiği noktadan itibaren ana damar boyunca
ilerleyen lekedir.

 Çok kireçli topraklarda K alınımı zorlanırken, yüksek
düzeyde kalsiyum ve magnezyum varlığında alınımı
azalır.
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KALSİYUM

 Kök, genç yaprak ve tomurcuk için önemlidir.
 En hızlı alındığı dönem, dikim ile çiçeklenme

arasındaki dönemdir.
 Meyve sertliği için önemlidir.
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KALSİYUM

 Ca immobil (hareketsiz) elementtir. Eksikliğinde, uç
yanıklığı görülmektedir.

 Yüksek miktarda K ve NH4 ile antagonistik etki
yapmaktadır.
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MAGNEZYUM

 Klorofil sentezi için en önemli elementtir.
 Mobil element olup, eksikliği önce yaşlı yapraklarda

görülür.
 Yüksek miktarda K ile antagonistik etki

yapmaktadır.
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Magnezyum eksikliğinin şiddeti



DEMİR

 En hızlı alındığı dönem, ilk gelişme aşaması.
 Immobil bir elementtir. Eksikliği önce genç yapraklarda

görülür.
 Yüksek pH’lı topraklarda alınımı azalmaktadır.
 Aşırı nemli ve drenajı kötü topraklarda alınımı

zorlaşır.
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Fe noksanlığı Ca noksanlığı 



Çinko noksanlığı

 Genç yaprakta küçülme
 Meyve iriliğinde azalma
 Meyvede şekil bozuklukları



Bor

 Kök gelişmesi, vegetatif gelişme ve polen gelişmesi için
önemlidir.

 Çiçeklenme döneminde alınımı hızlıdır.
 Aşırı miktarda verilen Bor, uç yanıklığı, yaprak

hastalıklarına hassasiyet ve yumuşak meyve oluşumuna
neden olmaktadır.
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Klor ve diğer tuzluluklar
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Hastalık ve Zararlılarla Mücadele



Hastalıklardan korunmada temel esaslar

 Dayanıklı çeşit kullanılmalı.

 Hastalık ve zararlılardan ari fide kullanılmalı.

 Toprak dezenfeksiyonu yapılmalı

 Toprak drenajı yapılmalı.

 İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalı

 Dikim öncesi fidelerde fungusit ilaçlaması yapılmalı.

 Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı.



Hastalıklardan korunmada temel esaslar

 Yabancı ot kontrolüne önem verilmeli

 Malç kullanılmalı

 Örtüaltında havalandırmaya önem verilmeli

 Kültürel işlemler zamanında ve doğru yapılmalı (sulama,
gübreleme vs.). Gübrelemeler toprak analizine göre
yapılmalı.

 Sulama aşırı olmamalı ve açık alanda çok yağış vs. olması
durumunda koruyucu fungusitler kullanılmalı.

 Eğer ilaç kullanılacaksa gecikmeden zamanında
kullanılmalı.



HASTALIKLAR

 Phytophtora fragaria (Kırmızı kök çürüklüğü)
 Phytophtora cactorum (Kahverengi çürüklük)
 Rhizoctonia solani (Siyah kök çürüklüğü)
 Külleme
 Botrytis
 Antraknoz
 Yaprak leke hastalığı



KÜLLEME

Yaprak alt yüzeyinin üzerindeki yer yer beyazlıklar
halinde gelişen funguslardır. Yaprak uçlarının
kıvrılmasına neden olur.



KÜLLEME
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KÜLLEME



MEYVELERDEKİ BOTRYTİS ZARARI



BOTRYTİSE ÖNLEM

 Malç

 Havalandırma

 Dayanıklı çeşit

 Aşırı N’dan kaçınmak

 Bitkilere bol güneş ışığı

 Koruyucu fungisit



Siyah kök çürüklüğü 

Rhizoctonia solani
Beyaz kökler boyunca gelişen siyah lezyonlar ve kuruyan
veya çok yüksek düzeyde çürümüş kökler görülür. Köklerin
dış kısmı siyaha dönüşür. Yoğun miktarlarda bulaşık bitkiler
çöker.



SİYAH KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ



ANTRAKNOZ

Yeşil ve kırmızı olgun meyvelerde, kahverengi veya siyah
basık halkasal lezyonlar meydana gelebilir. Bu lezyonlar
sınırlıdır ve oldukça küçüktür (1.5 cm’den uzun değildir).

http://www.nysaes.cornell.edu/pp/extension/tfabp/santsmf.shtml




ANTRAKNOZ



YAPRAK LEKE HASTALIĞI

Hastalığın ilk belirtileri küçük, morumsu, yuvarlak, 3-6 mm çapta
yaprak yüzeyi üzerindeki beneklerdir. Hastalığın ilerlemesiyle
beneklerin merkezi kahverengiye döner, sonra gri ve sonuçta yaşlı
yapraklar üzerinde beyaza döner.





VERTICILLUM

Verticillum fungusu, iletim dokularına zarar verir ve toprak üstü
semptomları genellikle kuraklık stresine benzer semptom gösterir.
Yapraklardaki semptomlar ise genellikle karakteristik özellik gösterir.
Dış kısımdaki yaprakların rengi kahverengine döner ve yapraklar solar
iken, iç kısım biraz daha yeşilliğini koruyabilir. Genellikle ilk dikim
yılında görülür.



Yapraklarda çok sayıda morumsu-kahverengi lekeli
lezyonlar gelişir. Bu lezyonlar birbirine katılır ve parlak
kırmızıya dönebilir. Yapraklar kademe kademe
kahverengiye, kurur ve kavrulmuş gibi görünür.

MİLDİYO





Zararlılardan korunmada temel esaslar

 Hastalık ve zararlılardan ari fide kullanılmalı.
 Dayanıklı çeşit kullanılmalı.
 Sık dikimden kaçınılmalı
 Örtüaltında insektnet kullanılmalı
 Örtüaltında havalandırmaya önem verilmeli
 Sarı ve mavi yapışkan tuzaklar kullanılmalı
 Biyolojik mücadeleye önem verilmeli
 Bulaşık yapraklarda budama yapılmalı
 Yabancı ot temizliğine önem verilmeli



KIRMIZI ÖRÜMCEK



KIRMIZI ÖRÜMCEK



KIRMIZI ÖRÜMCEK



Spodoptera littoralis zararı 

(Pamuk yaprak kurdu)



Trips ve kırmızı örümcek zararı

Taç yapraklarda thrips zararı; çanak yapraklarda 

kırmızı örümcek zararı



Meyvelerde Thrips Zararı



Afit



Kurt zararı: Autographa gamma larvası ve  

zararı



Beyaz sinek



Manas (Polyphylla fullo larvası )

Kök sisteminde zarar yapar. Manas erginleri gece ışığa
yönelme eğilimindedirler. Bu şekilde mekanik olarak
toplanarak mücadele yapılabilir.



Hasat



Ön Soğutma



 Hasat günün erken saatinde yapılmalıdır. Muhafazayı sınırlandıran
faktör; yumuşama, renksizleşme ve küflenmedir.

 Depolanmadan önce mutlaka 8-10 oC’de önsoğutma yapılmalıdır.
Önsoğutma yola dayanım derecesini de artırır.

 En uygun muhafaza sıcaklığı 0oC’dir. 0oC’de %90 oransal nemde
10-12 gün süreyle muhafaza edilebilmektedir.

 Depolama esnasında görülen olası hastalıklar, Rhizopus çürüklüğü
ve Botrytistir.

 Çilekler kontrollü atmosfer koşullarında, %10 CO2 ile %1-2 O2’de
10-15 gün süreyle muhafaza edilebilmektedir.

Hasat-Depolama 



ADRES : Sedir, Tarım Kampüsü, Vatan Blv. 2 A, 07010 Muratpaşa/Antalya
TELEFON : 0242 345 28 20 FAX : 0242 346 67 80 E-POSTA : antalya@tarimorman.gov.tr

antalya_tom antalya.tarimorman.gov.tr

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

antalyatarimormanantalyatarim
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İÇERİK

Üçüncü eğitim günü / 26 Haziran 2020

 Ülkemizde Topraksız Tarım

 Neden Topraksız Tarım?

 Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinin Avantaj ve

Dezavantajları

 Topraksız Yetiştiricilik Nedir?

 Topraksız Tarım Sistemleri

 Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite

Üzerine Etkili Faktörler



 2016 yılı itibariyle Türkiye toplam topraksız

tarım alanı : 1200 ha (Gül, 2019).

ÜLKEMİZDE TOPRAKSIZ TARIM

*Gül, A. 2019. Topraksız Tarım. Meta Basım. S 146.  



NEDEN TOPRAKSIZ TARIM ?

Artan gıda ihtiyacı

Tarım alanlarının azalması

Uygun olmayan ekolojik koşullar

Toprak fumigantları kullanımındaki sıkıntılar

Hastalık ve zararlı problemleri



TOPRAKSIZ TARIM AVANTAJLARI

Toprak bağımlılığından kurtulmak

Toprak dezenfeksiyonuna gerek 
kalmaması

Rotasyona gerek olmaması



TOPRAKSIZ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

AVANTAJLARI

Alan tasarrufu

Yüksek birim alan verimi

Yüksek ve homojen meyve kalitesi

Su, gübre, ilaç, işgücü tasarrufu



Meyve sertliği yüksek kalite  

Bitkileri vegetatif ve generatif fazda 
tutmanın mümkün olması

Fertigasyon düzenlemeleri ile erkencilik 
veya geççiliğe müdahale edilebilmesi

TOPRAKSIZ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

AVANTAJLARI



Mevsim dışı üretimin mümkün olması

Hastalık ve zararlı kontrolü kolay

Hasat kolay.

Meyvelerde botrytis oranı düşük

Daha temiz ve kaliteli meyve

TOPRAKSIZ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

AVANTAJLARI



Düşük sera sıcaklıklarında yetiştirilmesi ve
çoğu alanda ısıtmaya gerek duyulmaması

Geleneksel seralarda yetiştirilme imkanı

Yüksek gelir

TOPRAKSIZ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

AVANTAJLARI



Topraksız çilek yetiştiriciliğinin 

dezavantajları

Yüksek yatırım maliyeti

Kültürel işlemlerde modernizasyon 
gerekliliği

Düşük tuzluluk içeriğine sahip sulama 
suyu gereksinimi

Çevresel koşullara hassasiyet (ışık, 
sıcaklık vb.)

Fizyolojik bozukluklar 

Teknik bilgi ve danışmanlık gerekliliği



TOPRAKSIZ TARIM ÜRETİM 

SİSTEMLERİ

 Örtüaltı

 Açıkta 



Topraksız Yetiştiricilik Nedir?

Topraksız tarım, bitki yaşamı için gerekli

olan su ve besin elementlerinin gereken

miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına

dayalı bir yetiştirme sistemidir.



Topraksız Yetiştiricilik Nedir?

Kök çevresi pH, EC, su içeriği, besin içeriğinden,
drenaj pH, EC, oranı ve besin içeriğine kadar
hesaplanan ve bitkiyi su kaybetmeden
(evapotranspirasyon) ayakta tutabilecek iç ve dış
çevre koşullarını optimize eden kontrol edilebilir
bir yetiştiricilik sistemidir.



TOPRAKSIZ TARIM SİSTEMLERİ

Su Kültürü

Substrat Kültürü 



TOPRAKSIZ TARIM*

Su kültürü

Derin su kültürü

Yüzen su kültürü

Besleyici film 
tekniği 

Derin akan su 
kültürü

Aeroponik

Substrat kültürü

Taban kum kültürü

Yataklarda 
yetiştiricilik

Torbalarda 
yetiştiricilik 

Saksılarda yetiştiricilik 

*Gül, A. 2019. Topraksız Tarım. Meta Basım. S 146.  



SU KÜLTÜRÜ AVANTAJLARI

Su ve besin maddelerinden daha iyi
yararlanma

Bitki su gereksinimi hesaplaması zorunlu
değil.

Atık substrat sorunu yok ve yeni sezona
geçiş kolay ve hızlı.



SU KÜLTÜRÜ DEZAVANTAJLARI

Ayrıntılı teknik donanım gerektirir. Bitkiyi
destekleyerek ayakta tutmak esastır.

Besin çözeltisi havalandırılması, sıcaklığı
vs. dikkat gerektirir. Köklerin oksijen
gereksinimi ile birlikte karanlık kalması
sağlanmalı.

Elektrik kesilmesi, arızalara karşı önlem
almak gerekir.



SUBSTRAT KÜLTÜRÜ AVANTAJLARI

Yetiştirme ortamında havalanma sorunu
yok

Bitkilere fiziksel destek kolay

Elektrik kesilmesi, arıza vs. toleransı
yüksek



Substrat Kültürü Dezavantajları

Üretim sezonuna hazırlık zor ve zaman
alıcı

Üretim sonrası atık substratlar çevre
kirliliği etmeni



Çilekte substrat kültürünün tercih 

edilmesinin nedenleri

 İlk kurulum ve işletme maliyetinin daha düşük

olması

 Teknik donanım gerekliliğinin daha az olması

 Bitkiye daha iyi fiziksel destek sağlaması.

 Çevresel koşullara hassasiyetin daha düşük

olması.

 Elektrik kesilmesi vs. risklerden zarar görme

potansiyelinin daha düşük olması.

 Vegetasyon döneminin daha uzun olması

 Bitki başına verimin yüksek olması.



Organik 

• Torf, 

• Kokopit,

• Talaş, 

• Ağaç 
kabukları,

• Yer fıstığı 
kabukları vb.

İnorganik-
doğal 

• Kum, 

• Çakıl,

• Volkanik tüf 
(pomza)

İnorganik-
işlem görmüş

• Perlit,

• Vermikulit,

• Genleştirilmiş 
kil, 

• Kayayünü,

• Zeolit

SUBSTRATLAR



• Oksijen• Besin 
maddesi

• Su• Fiziksel destek 

Yetiştirme 
ortamı

Yetiştirme 
ortamı

Yetiştirme 
ortamı

Yetiştirme 
ortamı

SUBSTRATLAR



Substrat Seçiminde Dikkat Edilmesi 

Gereken Fiziksel Özellikler 

Porozite

• Uygun su tutma kapasitesi

• Uygun havalanma kapasitesi

Uygun hacim ağırlığı  (60-90 g/l = 60-100 kg/m3) 



POROZİTE (Gözeneklilik) 

• Havayı depolarMakro porozite

• Suyu depolarMikro porozite



POROZİTE (%90-97) 

• %30-50Havalanma 
kapasitesi

• %50-70Su tutma 
kapasitesi



 Su tutma kapasitesi düşer

 Sulama rejimi sıkıntısı

 Örn. Perlit

Havalanma kapasitesi çok yüksek ise; 



 Oksijen azlığı

 Kök çürüklükleri vs.

 Fe noksanlığı

Su tutma kapasitesi çok yüksek ise; 



 Su altında ve bataklıklarda yetişen

bitkilerin, uzun vegetasyon süresi

boyunca bıraktıkları artıkların

havasız koşullarda parçalanıp

birikmesinden oluşur.

 Ülkemizde Kars/Göle, Bolu/Yeniçağ

yataklarındaki torfların uygun

kalitede oldukları rapor edilmektedir

(Gül, 2009).

 Atık sorunu yoktur.

 Zamanla kesekleşmesi havalanma

kapasitesini azaltır.

TORF

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University28



 Günümüz topraksız tarımda

kullanımı sınırlanmaya başladı.

 Havanın CO2’ini özümleme işlevi

nedeniyle torf yataklarının tahrip

edilmesinin sera etkisinin artacağı

düşünülmektedir.

TORF

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University29



KOKOPİT
Hindistan cevizi bitkisinden elde edilen

lifli organik bir ortamdır. Sri lanka,

Filipinler, Endonezya, Hindistan gibi

ülkeler tarafından üretilmektedir.

Hindistan cevizi meyvelerinin kabuk

kısmından elde edilir. Uzun liflerin bir

kısmı diğer sanayilerde kullanılırken,

kalan kısımlar yığınlar halinde

kompostlaştırılarak elde edilir.

Lif özlerinden meydana gelen

sıkıştırıldığında blok haline

getirilebilen ve suyu absorbe edince

şişme özelliği gösteren substrattır.
26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University30



KOKOPİT
 Sıkıştırılmış bloklar halinde satılır.

Yüksek su tutma ve hava

kapasitesinin bulunması

Düşük hacim içeriği

Herhangi bir kimyasal işleme tabi

tutulmadan kullanılabilmesi

 Lignin ve selüloz içeriğinin yüksek

olmasıyla hava ve su dengesini uzun

süre koruyabilmesi

 Sterilize edilebilir.

Atık sorunu yoktur.

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University31



Volkanik Kökenli Aliminyum

Silikattır.

 Camsı Yapıdaki Perlit

Kayacının Yüksek

Sıcaklıklarda Patlatılarak

Genleşmesinden Elde Edilir.

Isı geçirgenliği düşük (kök

ortamını aşırı sıcaklık

dalgalanmalarından

etkilenmesini engeller)

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University32

PERLİT



Kaya yünü % 60 bazalt, % 20 kireç taşı,

% 20 kömür içeren karışımın 1600°C’de

eritilmesi sonucu ince liflere

dönüştürülür. Liflerin uzunluğu ve

kalınlığı kayayününün gözenekliliğini

belirler.

Topraksız tarımda kullanılanları dilimler

ve bloklar şeklindedir.

 Hacim ağırlığı 0.07-0.1 g/cm3.

 Kuru kayayünü dilimlerinin %5’i lif,

%95’i hava boşluğudur. Sulama sonrası

%65-70 su, %30 havalanma

kapasitesine sahip olur. Fazla su

kolayca drene olur. Fazla sudan bitki

zararlanmaz.

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University33

KAYAYÜNÜ



 Parçalanmaya karşı dayanıklı

 Strüktürünü uzun süre koruyan

süngerimsi yapı

 Gözeneklik, hava ve su tutma

kapasitesi yüksek

 Tekrar kullanımlarda sterilize

edilmelidir.

 Atık problemi vardır.

 Geri dönüşümü için, inşaat amaçlı

mineral yün yapımında kullanımı ya

da parçalanarak saksılı bitkilerde

yetiştirme ortamlarına karıştırılması

gibi yöntemler ortaya konmuştur (Gül,

2019).

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University34

KAYAYÜNÜ



VERMİKULİT Hammaddesi doğal bir kil mineralidir.

Vermikulit yataklarından çıkarılan

vermikulitin 1000°C'de fırınlanması

ile elde edilen mika mineralidir.

Perlite benzer şekilde kırma, eleme ve

1000°C‘lik ışıl işlem ile genleştirme

sonucunda üretilmektedir.

 pH 7-7.5 civarındadır.

Tekrar kullanımlarda kimyasal

maddeler veya buhar ile sterilize

edilmesi güçleşir.

Çevre kirliliğine yol açmadığından

atık sorunu yoktur.
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POMZA (Volkanik Tüf)

 Asidik ve bazik karakterli
volkanik faaliyetler sonucu
oluşmuş bir volkanik kayaçtır.
Kırma ve eleme işlemlerinden
sonra doğal haliyle
kullanılabilmektedir

 Ucuz

 Dezenfeksiyona gereksinim
göstermeden kullanılır.

 Su tutma özelliği düşük

 Havalanma özelliği yüksek

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University36



 Zeolitler alkali ve toprak alkali

elementlerin kristal yapıya sahip,

sulu aliminyum silikatları olarak

tarif edilir.

 Temel yapısını SiO4 ve veya AlO4

oluşturan bir sulu alimünyum

silikat bir mineraldir.

 Doğada 30’dan fazla zeolit

minerallerinin bulunduğu rapor

edilmektedir.

 En fazla bulunanları zeolit minerali

klinoptilit mineralidir. Klinoptilit

silikatlar sınıfına girer. Kırma ve

eleme işlemlerinden sonra

kullanılır.

26.06.2020N.ADAK / Akdeniz University37

Zeolit

 pH 6.5-7.

 Topraksız tarımda tek başına

kullanımı çok tercih edilmez.

 İçerdiği boşluk ve kanallar ile

iyi bir nem tutucu ve

havalanmaya yardımcıdır.

 Su tutma kapasitesi ve

havalanması iyidir.

 Tekrar kullanıma uygun olup,

fiziksel özellikleri çok

değişmez.



GENLEŞTİRİLMİŞ KİL

 Kulllanımı sınırlı olan bu materyal, kilin 1100 oC’de

genleştirilmesi yoluyla elde edilmektedir.

 Tane iriliği 3-10 mm arasında olanları tarımda kullanılır.

 Hacim ağırlığı 0.28-0.69 g/cm3 ve pH 7 civarındadır.

 Atık sorunu olmayıp, tekrar kullanımlarda sterilizasyon

gereklidir.
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Alınabilir su miktarı artar

Pomza Perlit Torf Kayayünü



TALAŞ 

 Değişik ağaçlardan elde

edilen talaş, ince veya kaba

yapılı olabilir.

 Nem tutma yönünden

oldukça iyidir.

 Belirli bir süre

kullanıldıktan sonra

değiştirilmesi gerekebilir



AĞAÇ KABUKLARI

 Çam, kayın, meşe gibi

ağaçların kabuklarından

oluşur.

 Sahip oldukları hava

boşlukları ile su tutma

kabiliyetleri iyidir.



Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve 

Kalite Üzerine Etkili Faktörler

 Çeşit

 Kontrollü Çevresel Şartlar

 Yetiştirme Sistemi

 Yetiştirme Ortamı (Substrat) 

 Fertigasyon Uygulamaları

 Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele



1) ÇEŞİT

 Biyotik ve abiyotik (tuzluluk vb.) strese toleranslı

çeşit kullanımı

 Yüksek verimli

 Yüksek kaliteli

 İç ve dış pazarın istediği çeşit

Çilek tuza hassas bitki kategorisinde olup, ani EC

değişiklikleri ve yüksek EC konsantrasyonlarında

hızlı zararlanmalar göstermektedir.







2. KONTROLLÜ ÇEVRE ŞARTLARI

 Isıtma

 Ventilasyon (doğal veya mekanik)

 Evaporatif serinletme (yüksek basınçlı fog sistemleri,

fan ve ped sistemleri)

 Karbondioksit gübrelemesi

 Ek ışık

 Gölgeleme

 Hava sirkülasyonu

 Sulama-gübreleme otomasyon sistemleri



 Minimum sıcaklık 7-10 °C

 Optimum sıcaklık 18 °C

 Maksimum sıcaklık 24 °C

 Optimum sıcaklık 18-20 °C

 Gündüz sıcaklık 20-24 °C

 Gece sıcaklık 10-12 °C

SICAKLIK



Diğer çevresel faktörler 

 Optimum oransal nem %55-75

 Optimum ışık yoğunluğu 800-1200 µmol/m2/s 

(Morgan, 2006).  



 Işık, fotosentezi etkileyen en önemli dışsal faktör olup,

tüm sistem planlamaları (tek kat, yatay, dikey vs.) gelen

ışık yoğunluğuna göre planlanması gerekmektedir.

 Bu konuda yapılan hatalar, vegetatif sürenin uzamasına,

generatif dönemin gecikmesine ve sürekli vegetatif

gelişme vs. gibi anormal bitki gelişimlerine neden

olmaktadır. Bu da meyve verimini geciktirirken, bitki

başına verimi de azaltmaktadır.



Topraksız Tarımda Vegetatif ve Generatif

Gelişim Dengesi Çevresel Faktörlerin Etkisi

 Işık intensitesi

 Gece-Gündüz arasındaki sıcaklık farkı 

 Havalandırma

 Karbondioksit miktarı



3. YETİŞTİRME SİSTEMİ

 Yatay ve dikey torba kültürü

 Saksı kültürleri

 Gutter (askılı-askısız) sistemleri

 Tek kat ve çok katlı yatay sistemler

**Yetiştirme sistemi, çilek bitkisinde birim alan

verimini artıran en önemli faktördür. Nihayetinde

bitkiyi su kaybetmeden ayakta tutabilecek sistemleri ele

almak çilek bitkisinde başarıda esastır. Bu anlamda

çilekte torba kültürünün diğer sistemlere göre daha

avantajlı olduğu görülmektedir.



Topraksız Yetiştirme Sistemleri 

Seçiminde Esas

 Birim alana düşen bitki sayısı (adet/m2)

 Solar radyasyon (Joule/cm2/sa)



40 adet/m2





Hazır Blok Kültürü



Topraksız Tek Kat Çilek Yetiştiriciliğinde 

Birim Alana Bitki Sayısı (adet/m2)

Min Opt Max

6.0-8.0 12-13 13.0-15.0



 Sulama programlanması

 Drip pH, EC, Drenaj pH, EC, %

 Solar ölçümler



2 L kokopit/bitki

14.2 bitki/m2 

(Serik)









-Antalya

16.25 adet/m2



Antalya 



Antalya

24.27 adet/m2







Akdeniz Üniversitesi 



Akdeniz Üniversitesi 





4. YETİŞTİRME ORTAMI (SUBSTRAT)



Topraksız çilek yetiştiriciliğinde ideal bir 

substratta istenen özellikler

1) Bitkilere iyi fiziksel destek sağlamalı.

2) Hacim ağırlığı düşük olmalı.

3) Gözenekliliği %75-80 olmalı.

4) Havalanma ve su tutma kapasitesi yeterli olmalı.

5) pH’sı 5-6.5 olmalı

6) Tuz içeriği düşük olmalı.

7) Özellikleri zaman içerisinde değişmemeli.

8) Hastalık ve zararlılarla bulaşık olmamalı

9) Üretim sonrası atık sorunu olmamalı

10) Ucuz olmalı.



Yetiştirme sezonu boyunca istenen 

özellikler 

 Substrat sıcaklığı optimum 18-22 °C

 Substrat sıcaklığı minimum 12 °C

 Substrat sıcaklığı maksimum 25 °C

 Substrat su içeriği %50-70







 A. Besin solüsyonu pH

 B. Besin solüsyonu EC

 C. Besin solüsyonu sıcaklığı

 D. Besin solüsyonu hazırlığı, uygulaması ve yönetimi

 E. Günlük fertigasyon sayısı, uzunluğu, başlangıç ve 

bitiş saatleri

 F. Drenaj kontrolleri 

5. FERTİGASYON  UYGULAMALARI

SU ANALİZİNE DİKKAT!!!!

(EC, bikarbonat vb.)



Suyun pH’sı değil, bikarbonat miktarı

önemli

HCO3 +HNO3 NO3 + H2O + CO2

0.60 mmol/l HCO3 pH 5.2

3.83 mmol/l HCO3 pH 7.4

SU 

***Asidin üzerine su ilave edilmemeli, asit suyun

üzerine karıştırılmalıdır.



Faktör Birim I II III

EC mS/cm 25°C 0,5 1 1,5

SU KALİTE SINIFLARI 

**Topraksız çilek yetiştiriciliğinde besin solüsyonu içeriğinden

önce, kullanılacak suyun kalitesi önem arz etmektedir. Bu

nedenle mutlak surette su analizi yapmak gerekli ve zorunludur.

Yüksek EC içerikli sularda su kalitesi düşmekte ve topraksız

tarımda kullanılabilirliği sınırlanmaktadır. Kullanılması zorunlu

hallerde ise suyun ıslah edilerek EC’nin düşürülmesi

gerekmektedir. Topraksız çilek yetiştiriciliğinde 0-0.5 mS/cm

EC içerikli birinci sınıf sular tercih edilmektedir.



Topraksız kültürde kullanılan besin 

kaynakları

Besin maddesi Besin kaynağı

NO3
- KNO3, Ca(NO3)2

H2PO4
- KH2PO4

SO4
-- MgSO4.7H2O

K+ KNO3

Ca++ Ca(NO3)2

Mg++ MgSO4.7H2O

Fe Fe EDDHA (%6 Fe)

Mn MnSO4•H2O (%32 Mn

Zn ZnSO4•7H2O (%23 Zn)

Cu CuSO4•5H2O (%25 Cu)

B H3BO3 (%17 B)

Mo Na2MoO4•2H2O  (%39 Mo)



Katyon

 NH+
4 amonyum

 K+ potasyum

 Ca2+ kalsiyum

 Mg2+ magnezyum

 Fe2+ demir

 Mn2+ mangan

 Zn2+ çinko

 Cu2+ bakır



Anyon

 NO-
3 nitrat

 Cl- klor

 SO2- sülfat

 H2PO-
4 fosfat

 MoO4
2- molibdat

 H2BO3
- borat



A. Besin solüsyonu pH (5.8-6.5)

pH, besin elementlerinin alınabilirliğini etkiler.

Fe EDDHA gübresinin her pH’da alınabilmesi de önemli

bir avantaj olduğu unutulmamalıdır.



B. Besin solüsyonu EC 

(dS/m=mmhos/cm=mS/cm)

 Çeşit

 Vegetasyon dönemi

 EC 1.4-1.8 dS/m



 Çilek bitkisi ani EC değişikliklerine iyi cevap

vermemekte ve bu nedenle vegetasyon boyunca EC ve

pH dalgalanmalarına dikkat edilmelidir.

 Çeşitler arasında EC’ye tolerans arasında farklılıklar

görülmekle birlikte, yapılan çalışmalarda Candonga

çeşidinin yüksek EC’ye toleranslı, Amiga çeşidinin ise

daha hassas olduğu bildirilmiştir.

 Ayrıca topraksız çilek yetiştiriciliğinde EC’nin

maksimum 1.8’e çıkarılması gerektiğini, EC artışı ile

beraber fizyolojik bozuklukların (uç yanıklığı) arttığı

ve verim-kalitenin azaldığı bir çok çalışmada

bildirilmektedir (Adak, 2010).

B. Besin solüsyonu EC 

(dS/m=mmhos/cm=mS/cm)



 Ayrıca yapılan kültürel işlemlerde EC üzerine

etki etmektedir. Nitekim malç veya torba

kullanımı evaporasyonla su kaybını

azalttığından, yetiştirme ortamında EC

değişikliklerine karşı etkili kültürel bir işlemdir.

B. Besin solüsyonu EC 

(dS/m=mmhos/cm=mS/cm)



YÜKSEK EC

 AZ SU ALIMI

 YÜKSEK BESİN MADDESİ ALIMI

 KURU YETİŞTİRME ORTAMI

Çilekte düşük EC’nin etkisi

 Meyve sayısında düşüş

 Meyve iriliğinde artış

 Açık renk

 Meyve kalitesinde düşüş



DÜŞÜK EC 

 FAZLA SU ALIMI

 DÜŞÜK BESİN KONSANTRASYONU

 ISLAK YETİŞTİRME ORTAMI 

Çilekte yüksek EC’nin etkisi

 Meyve sayısında artış

 Meyve iriliğinde düşüş

 Koyu renk

 Uç yanıkloığı



C. Besin solüsyonu sıcaklığı

 Besin solüsyonu sıcaklığı, su ve besin maddelerinin

alınımını, kök gelişimini etkilemektedir.

 Optimum sıcaklık 23-25 °C’dir.

 Su kültüründe daha fazla önem arz etmektedir.

 Solüsyonun sıcaklığının yüksek olması oksijen

içeriğini etkilemektedir. Solüsyon sıcaklığı arttıkça

oksijen içeriği azalmakta ve anaerobik ortamlarda

hastalık aktivitesi artış gösterirken, kök aktivitesi de

engellenmektedir.



D. Besin solüsyonu hazırlığı, 

uygulaması ve yönetimi

 Besin solüsyonlarının mutlak surette anyon-katyon

dengelenmesi, EC hesaplanması zorunlu olmakla

birlikte yapılan hatalar besin elementlerinin

antagonistik etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin,

yüksek NH4
+ ve yüksek K++Mg+2 uygulamaları,

kalsiyum alınımının azalmasına neden olmaktadır.



Açık sistem ve kapalı sistem

Açık sistem: Drenajı dışarı verilen sistem. Besin

çözeltisi uygulaması tek yönlüdür. Bitki köklerinden

drene edilen çözelti sistemden uzaklaştırılmakta ve

tekrar kullanılmamaktadır.

Kapalı sistem: Drenajı resirküle edilen sistem. Drene

olan çözelti toplanarak tekrar bitkilere

uygulanmaktadır.



Resirkülasyon ve besin çözeltisi 

sterilizasyonu

 Kapalı sistemlerde su ve besin ilavesi ile besin solüsyonunu tekrar 
kullanabiliyoruz.

Avantajları: 

 - su (%25) ve gübre tasarrufu (%50)

 - kirlenme yok 

Dezavantajları:

 - hastalığın yayılımı 

 - K+ NO3
- alımı kolaylaşır 

 - Ca2+ Mg2+ birikimi 

 - daha sıklıkla analize ihtiyaç duyulur. 
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Besin çözeltisi sterilizasyonu metodları

1. yüksek basıçlı U.V. (Ultra Violet light) 

  100-250 mJ/cm
2
 

2. düşük basınçlı U.V. 

 

. 

3. Pasterizasyon                                30" - 95°C (extra boiler) 

  3'   - 85°C 

 

4. Ozon (O3)          10 g/m
3
/h 

 

 

5. Yavaş kum filtrasyonu (SSF)      100 l/m
2
/h 
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E. Sulama (fertigasyon) amenajmanı

Günlük sulama düzenlenmesi;

 solar radyasyona,

 drenaja ve/veya

 otomatik sensörlere göre planlanmaktadır.

 Sulama stratejisinde yapılan değişiklikler, direkt

yetiştirme ortamı su içeriği, yetiştirme ortamı EC ve

drenaj oranını etkilemektedir.



 Besin solüsyonu ayarlamalarında olduğu gibi, sulama

(fertigasyon) düzenlemelerinde de dikkatli ve hassas

düzenlemeler çilekte başarıyı etkilemektedir.

 Yetiştirme ortamı EC’si, yetiştirme ortamı su

içeriğinin optimumdan sapması ile sulama başlangıç

ve bitiş zamanları, sulama sıklığı ve süresinin

ayarlanamaması bitkilerde vegetatif ve generatif

gelişmeye geçme zamanı ile vegetatif/generatif

dengesini etkilemektedir.

E. Sulama (fertigasyon) amenajmanı



F. Drenaj kontrolleri 

 Drenaj pH,

 Drenaj EC

 Drenaj oranı (%)

**Günlük drenaj kontrollerinin gerçekleştirilmesi (pH, EC vb.) doğru

topraksız yetiştiriciliği garanti altına almaktadır.



Drenaj sistemleri







Besleme- sulama 

düzensizlikleri

* düşük Ca, 

yüksek EC, 

• yüksek K,

• Yüksek Mg 

* yüksek NH4, 

* substrat kuruması 

Bitki Fizyolojik Bozuklukları 

UÇ YANIKLIĞI 

 Uygun olmayan 

çevresel şartlar 



UÇ YANIKLIĞI

 Çilekte gerçekleşen uç yanıklığı

semptonlarını iyileştirmek ise uzun

kültürel işlemlere dayanmakta ve

uzun süren bu iyileştirmeler verimde

%30’lara varan düşüşlere neden

olmaktadır (Adak, 2009).

 Verimin yanısıra meyvelerin ticari

değeri de önemli oranlarda

düşmektedir.

 Aksine yapılan yüksek Ca

uygulamaları da verimi baskı altına

almakta, verim bir yandan

gecikirken, bir yandan da miktarca

düşüş göstermektedir.



Fe klorozu

 Demir eksikliği

semptomu çok hızlı bir

şekilde kendini

göstermektedir.

 Topraksız besin

solüsyonunda demir

alınımındaki problem,

yüksek pH, yüksek

fosfat, yetiştirme

ortamındaki düşük

oksijen seviyesidir.



6. HASTALIK VE ZARARLILARLA 

MÜCADELE

 Kültürel mücadele (insektnet, havalandırma vb.)

 Biyolojik ve biyoteknik mücadele (sarı, mavi yapışkan

tuzaklar vs.)

 Minimum kimyasal mücadele

**Topraksız çilek yetiştiriciliğinde, konvansiyonel tarıma

göre en az 2-3 kat bitki yoğunluğu kullanılması hastalık ve

zararlılarla mücadelede dikkatli olmak gerektiğini bize

göstermektedir. Nitekim yoğun bitki popülasyonunda, olası

hastalık ve zararlıların yayılımı da hızlı olacaktır.



 Substratın birden fazla üretim sezonunda

kullanılmasının dezavantajı;

1. Substratta tuz içeriğinin yükselmesi

2. Kök çürüklükleri hastalık etmenleri
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Substratın tekrar kullanımı



 Ortamdaki tuzluluğu gidermek için yıkamak

gereklidir.

 Önceki sezonda hastalık sorunu ortaya çıkmamışsa

substrat dezenfekte edilmeden kullanılabilir.

 Substrat patojenler ile bulaşık ise, dezenfekte edilerek

tekrar kullanılır.
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Substratın tekrar kullanımı



Ortam dezenfeksiyonu

 Buhar dezenfeksiyonu

 Kimyasal dezenfeksiyonu

*Dezenfeksiyon için materyalin sıcaklığı 70 oC’de en az

30 dk bekletilmesi gerekmektedir.

*Virüs hastalıkları tehlikesi varsa, sıcaklığın 100 oC’de15

dakika bekletilmesi gerekmektedir.
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 Torba veya kayayünü gibi torbalı tekniklerde, plastik

açılmadan dezenfekte edilir. Fakat dezenfeksiyon çok

etkili olmayabilir. O nedenle plastiklerin açılıp dezenfekte

edildikten sonra tekrar ambalajlanması önerilir.
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Ortam dezenfeksiyonu



Isı uygulamasını izleyen sorunlar 

şunlardır

Toksik bileşiklerin birikimi

Patojenik organizmalar tarafından yeniden bulaşma

Yetiştirme ortamındaki doğal mikroflora bozulur ve

dezenfeksiyondan sonraki günler bulaşmalara karşı çok

duyarlıdır.

Herhangi bir patojen ortama bulaşırsa kolaylıkla

üreyebilir.
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SONUÇ 

 Konvansiyonel çilek yetiştiriciliğine göre, birim

alandan en az 2-3 kat faydalanılması, en az 2-3 kat

verim artışı sağlaması, daha az su, gübre, ilaç, iş gücü

ile işletme giderlerini azaltması, iklim koşullarının

uygun, fakat toprak koşullarının uygun olmadığı her

türlü alanlarda yetiştiriciliğe imkan sağlaması,

böylelikle taşlık ve kayalık alanların topraksız tarıma

geçilerek tarımsal üretime kazandırılması, ihracata

yönelik kontrollü yetiştiriciliğe imkan sağlaması ile

topraksız tarım, ülkemiz çilek tarımına önemli

katkılar sağlayacaktır.



SONUÇ 

 Yüksek verim ve kaliteli topraksız çilek

yetiştiriciliğinde esas, çevresel faktörler (iklim vs.),

bitki besleme ve çevresel faktörler ile bitki besleme

interaksiyonu üzerine kurulmaktadır. Dolayısıyla

gerek üretim planlaması ve gerekse yetiştiricilik

ilkelerinin yönetiminde teknik danışmanlıklara önem

verilmesi başarıyı artıracaktır.
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