Bakım İşlemleri:
Malçlama: Çilek yetiştiriciliğinde yabancı
otların çıkmaması, erkenc ve kal tel ürün elde
etmek ç n masuralar s yah plast kle
örtülmel d r. Malçlama yaz d k mler nde
d k mden sonrak aylarda (eylül-ek m), kış
d k mler nde se d k m önces yapılmalıdır.
Sulama:Ç lek aşırı suya karşı hassas b r b tk d r.
Bu nedenle dengel b r sulama yapılmalıdır.
Aşırı sulama sonucu mantarsal hastalıklar ve
kloroz ortaya çıkar. Sulama yöntemler ; karık,
yağmurlama ve damla sulamadır.
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Gübreleme:En iyi gübreleme yaprak ve toprak
analizine göre yapılandır. Gübreleme yapraktan
ve topraktan uygulanabilir. Topraktan
uygulamada en uygun olanı gübrenin damla
sulamayla birlikte verilmesidir.
Kolların Kesilmesi:Çilek yetiştiriciliğinde kol
temizliği verim yönünden çok önemlidir. Kollar
kesilmediği zaman verim çok düşer. Kollar
görülür görülmez hemen temizlenmelidir.
Çeşitleri:
Çilek yetiştiriciliğinde çeşit seçimi büyük önem
taşır. Her çeşit her bölgede iyi sonuç vermez.
Sofralık ve sanayi çeşitleri farklı olduğu gibi,
sera ve açıkta yetiştiricilik içinde çeşitler
farklıdır. Halen yetiştiriciliği yapılan ve
yetiştirilmesi önerilen bazı çeşitler şunlardır:
Pocahontas, Dorit (216), Douglas, Chandler,
Seascape, Camarosa, Honeoye, Oso Grande ve
Sweet Charlie.
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Dikimden hemen sonra açan çiçekler ve kollar
koparılır. Bunun amacı bitkinin daha kuvvetli
büyümesini sağlamaktır.

Ç lek, pazarda taze meyven n az olduğu
dönemlerde olgunlaşması neden yle y b r pazar
avantajı sağlar.
Toprak Hazırlığı: Çilek yetiştiriciliğinde en ideal
toprak; pH 6,5-7 olan, su tutma kapasitesi düşük,
kumlu tınlı haﬁf bünyeli topraklardır. Yetiştiricilik
yapılacak toprak hastalıklar ve nematod yönünden
temiz olmalıdır. Yapılacak olan toptak analizleri
doğrultusunda gübreleme yapılmalı, Masuralar
60-70 cm genişliğinde, 25-30 cm yüksekliğinde
olmalı ve büyük arazilerde karık pulluğu, küçük
alanlarda ise elle yapılmalıdır.

Dikim Zamanları
1- Yaz Dikimi : Frigo ﬁdelerde temmuz-ağustos
aylarında yapılır. Frigo ﬁde, ﬁdelikten aralık-ocak
aylarında sökülerek temizlenen 'Benlate' ile ilaçlanan
0
–2 C' de soğuk hava depolarında saklanmış olan ﬁde
tipidir. Soğuk havadan çıkartılan frigo ﬁdeler bir gece
suda bırakılmalı, serin saatlerde dikim yapılmalıdır.
Dikim 30x35 cm aralık ve mesafelerde üçgen şeklinde
yapılır. Dikimden sonra bitkiler günde 2-3 defa olmak
üzere 15-20 gün üstten sulanmalıdır. Aksi halde sıcak yaz
günlerinde ﬁdelerin tutması güçleşir.

2- Tüplü Taze Fide Dikimi : Bu yöntemle ﬁdelikte
mayıs-haziran aylarında oluşan yavru bitkiler steril
yetiştirme ortamlarında küçük plastik torbalarda
mistleme altında köklendirilir ve temmuz-ağustos
aylarında esas yerlerine dikilir. Erkencilikte birinci
sırayı alır aynı zamanda verim yönünden yaz
dikimi kadar verimlidir. Bu dikim sisteminde kış
ayları boyunca meyve alındığı için üretim ısıtılan
seralarda veya domna karşı önlem alınan seralarda
yapılmalıdır.
3- Kış Dikimi : Kışları ılık geçen yerlerde
(Akdeniz) ekim-kasım aylarında taze ﬁdelerle
yapılan dikim şeklidir. Fide kökleri 8-10 cm
kalacak şekilde ve taç tuvaleti 2-3 genç yaprak
olacak şekilde yapılır. Fideler % 0.1'lik 'Benlate'
çözeltisine 5-10 dakika batırılıp, açılan çukurlara
tam kök boğazı hizasında dikilir. Dikimden sonra
bolca can suyu verilir. Dikim 25x30 cm aralık ve
mesafelerde üçgen şekilde yapılır

4- İlkbahar Dikimi: Kışları soğuk geçen bölgelerde
genellikle nisan ayında yapılan dikim şeklidir. Bu
dikimde frigo ﬁdeler kullanılır. Bu bitkiler mayıs ve
haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve
verir. Ancak esas ürün ertesi yıl alınır.
5- Sonbahar Dikimi : Fidelikten sökülen taze
ﬁdelerle eylül ayında yapılan dikim şeklidir. Bu
dikimde erken meyve elde edilmesine karşın, meyve
verim ve kalitesi düşük olur. Ayrıca Akdeniz
Bölgesinde eylül ayı sıcak olduğundan ﬁdelerin
tutma oranı düşük olmaktadır. Bu dikimde
yetiştiricilik örtü altında yapılmalıdır. Bitkiler erken
çiçek açmakta ve kış aylarında meydana gelen
donlardan zarar görebilmektedir.

Yetiştirme Ortamları
1.Örtüaltında Yetiştiricilik : Akdeniz Bölgesi
erkenci çilek yetiştiriciliğinde önemli bir yere
sahiptir. Örtü altı çilek yetiştiriciliği; ısıtmalı ve
ısıtmasız cam ve plast k seralar le yüksek ve alçak
tünellerde yapılmaktadır. Örtü altı yet şt r c l ğ nde
d kkat ed lmes gereken en öneml konulardan b r
erken dönemde açan ç çekler n donlardan zarar
görmemes ç n gerekl tedb rler n alınmasıdır.
Bunun ç n sera üstünden yağmurlama, ısıtma
yapmak yada daha kolay uygulanab len sera ç ne
k nc b r alçak tünel kurma yöntemler
uygulanab l r.
2.Açıkta Yetiştiricilik : Çilek –10 0C ye kadar özel
bir tedbir almadan yetiştirilebilir. Açıkta çilek
yetiştiriciliği gerekli tedbirler alındığı taktirde tüm
bölgelerimiz için uygundur. Hasat bölgelere göre
değişir. Verim örtü altı yetiştiriciliğine göre düşüktür.

