
Seddeler hazırlandıktan sonra iyice işlenir 

ve azot, potasyum ve fosfat ile taban gübrelemesi 

yapılır. 

Sedde işlemesi yapıldıktan sonra çilek 

yetiştiriciliği için en uygun sulama yöntemi olan 

damla sulama sistemi tesis edilir. 

 

Malç naylonu serimi 

Çilek bitkilerini dondan korumak, toprağın 

sıcaklık ve fiziksel özelliklerini artırmak, yabancı 

otların çıkışını engellemek, kaliteli, erkenci bol 

ve temiz ürün almak amacıyla malç naylonu 

serilir. 

 
 

Dikim şekilleri 

Seddeler üzerine serilen malç naylonundan 

sonra 30-35 cm mesafelerde olacak şekilde 

çapraz dikim yerleri hazırlanır. Dikim 

derinlikleri 8-10 cm olacak şekilde hazırlanır. 

Dekara yaklaşık 5000-6000 adet fide dikimi 

yapılır. 

Dikim sonrasında açan ilk çiçekler 

koparılır. İlk çiçekler koparılmaz ise oluşan 

meyveler kalitesiz olup verimde düşük olur. 

 

Gübreleme  

Dekara 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi 

kullanılır. Yapılan toprak analizlerine göre eğer 

gerekli görülürse ticari gübrelerle de 

desteklenebilir. Çilekte besin maddelerinin alımı 

maksimum çiçeklenme devresindedir. Çilekte Fe 

noksanlığına hassastır. Fe noksanlığı durumunda 

veya kireçli topraklarda demirin alınamaması 

durumunda kloroz meydana gelir. Çilek tuza  

hassastır. Topraktaki maksimum tuz miktarı 4 

Ms/cm nin üzerinde olursa zarar görür. 

 

Sulama  

Çilek suyu seven bir bitkidir. En uygun 

sulama yöntemi damla sulama yöntemidir. 

 

Hasat 

Çilek bitkisi ince ve yumuşak dokusu 

gereği çabuk bozulmaya yatkın bir meyvedir. Bu 

nedenle hasat ve tasnif aynı anda yapılmalıdır. 

Çilek bitkisi tam olgunlukta tamamen 

kırmızı renk alması durumunda toplanmalıdır. 

Çilek fazla olgunlaştığı takdirde Pazar değeri 

fazla olmamakta ve nakliyatı da zor olmaktadır. 

Çilek hasatı için en uygun toplama zamanı 

sabahın erken saatleridir. Taze olarak tüketilecek 

çilekler sap ve çanak yaprakları ile birlikte 

koparılmalıdır. 
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Çilek Yetiştiriciliği 
 

Anavatanı kuzey ve güney Amerika’dır. 

Kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde ve 

güney yarım kürede geniş ölçüde tarımı 

yapılmaktadır. Dünyada üzümsü meyveler içinde 

en önemli yeri çilek üretimi almaktadır. Çilek 

çok yıllık bir bitki olmasına rağmen ekonomik 

ömrü 2-3 yıllıktır. Hem taze tüketilebilen hem de 

sanayi ye elverişli bir meyve türüdür. 

 

Çeşit Seçimi 

Çilek yetiştiriciliğinde kapama bahçe tesisi 

kurumunda en önemli olaylar çileğin, 

yetiştiriciliğinin yapılacağı bölgeye adapte olmuş 

çeşit seçilmesi ve seçilen çeşidin soğuklama 

ihtiyacının karşılanmasıdır. Çileğin soğuklanma 

süresi 400-500 saattir. 

 

 
 

Çileğin Morfolojik Özellikleri 

Çilek saçak köklü bir bitkidir. Köklerin 

%90 lık kısmı 15 cm derinlikte bulunur. Kök 

gövdesi kısalmış bir gövdedir. Kök gövdesi 

üzerinde birbirine çok yakın boğumlar bulunur. 

Yaprakları spiral olarak dizilmiştir. Her altıncı 

yaprak birinci yaprağın tam üzerine gelmekte ve 

bütün yapraklar maksimum düzeyde ışık 

almaktadır. Çilek yaprakları genel itibarıyla üç 

parçalıdır. 

Bitkideki yaprak sayısı ve yaprak alanı ile 

meyve sayısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu 

nedenle bir çeşitte ne kadar fazla yaprak varsa o 

kadar fazla çiçek salkımı oluşacak demektir. 

Çilekte gün uzunluğu 14 saati geçtikten 

sonra yeni yaprakların koltuklarındaki 

tomurcuklardan kollar oluşur. 

 

Çiçek Yapısı ve Döllenme 

Çiçekler salkım şeklindedir. Çilekler 

yaprak koltuğundan çıkan ince saplar üstünde 

küçük salkımlar oluştururlar. Çilekte 5 taç 

yaprak, 5 çanak yaprak çok sayıda erkek ve dişi 

organ bulunur. Bir çiçekte erkek organ sayısı 

genellikle 20-45, dişi organ sayısı 40-530 

arasındadır. 

Çilekte erselik çiçek, dişi çiçek ve erkek 

çiçek olmak üzere üç tip çiçek vardır. 

Çilekte tozlanma böceklerle olur. Yani 

entomofildir. Çilek kendine verimlidir. İyi bir 

verim alabilmek için bahçede mutlaka arı kovanı 

bulundurulmalıdır. 

 

 

 

Toprak İsteği 

Çilek yetiştirilecek toprak kumlu tınlı, hafif 

organik madde ve humusça yeterli, besin 

maddelerince zengin, süzek ve iyi işlenmiş 

olmalıdır. Çilek hafif asit toprakları sever. 

PH=5.5-6.5 arasında olmalıdır. Kireçli toprakları 

sevmez. Kireçli topraklarda kalsiyum demir 

alımını engellediği için kloroz görülür. 

 

Toprak hazırlığı 

Daha önceden patates, domates, patlıcan 

gibi topraktaki besin maddelerini fazla sömüren 

sebzelerin yetiştirildiği yerlere çilek 

dikilmemelidir. Buğdaygillerin yetiştirildiği 

yerlere çilek dikilebilir. Aynı yerde en fazla 2-3 

yıl çilek yetiştiriciliği yapılabilir. Daha sonra 

çilek arazisi değiştirilmelidir. Yani münavebe 

yapılmalıdır. 

  

Çilek Dikim Yerinin Hazırlığı 

İlk önce çilek yetiştiriciliğinin yapılacağı 

arazi 50-60 cm derinlikte işlenir. Daha sonra 

dikim zamanında 30 cm tekrar bir işleme yapılır. 

Çilek fazla sudan hoşlanmadığı için arazi 

üzerinde dikim yerleri için seddeler (masura, 

tava) hazırlanır. 

Hazırlanan bu seddelerin taban genişliği 1 

metre üst genişliği 70 cm yüksekliği 40 cm ve 

seddeler arası mesafe 40 cm olacak şekilde 

hazırlanır. 

 


