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5. ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹ VE ÜRET‹M TEKN‹KLER‹

Ürün Çeflitleri ve Üretim Teknikleri

Bu bölümde sebze ve kesme çiçekte hangi türlerin ne flekilde yetifltirildi¤i konusunda giriflimciye
genel bilgiler verilmeye çal›fl›lacakt›r. Gerek sebze ve gerekse kesme çiçek konusunda modern
üretim tekniklerini içeren bir çok yay›n vard›r. Biz burada daha çok hangi sebze veya çiçek
türünün hangi tip seralarda yetifltirilebilece¤ini, topraks›z kültüre yatk›nl›¤›n›, yat›r›m aflamas›nda
al›nmas› yararl› özel tedbirleri hat›rlatmaya çal›flaca¤›z.

Seralarda sebze türleri olarak, a¤›rl›kl› domates olmak üzere biber, patl›can, h›yar, kavun
ve kabak  yetifltirilmektedir. Fasulye, karpuz ve  marulun yan›s›ra ›spanak, maydanoz, tere,
roka vb. yeflillikleri de az olmakla birlikte ilave etmek mümkündür.

Bu ürünler üreticinin al›flkanl›klar›, pazarlama kolayl›¤› aç›s›ndan meyledilen ürün, sera tipi
ve seran›n bulundu¤u iklim koflullar›, toprak yap›s› dikkate al›narak seçilmektedir.

Örne¤in ; ‹zmir’in Menderes bölgesi a¤›rl›kl› olarak h›yar yetifltiricili¤i, Erdemli ve Fethiye
çevresi domates yetifltiricili¤i, Demre ise biber yetifltiricili¤i konular›nda yukar›da aç›klanan
nedenler dolay›s›yla sebze al›c›lar›n›n tercih etti¤i bölgelerdir. Bu bölgelerde üreticiler y›llard›r
ayn› ürünü yetifltirdiklerinden dolay› kolayca yeni bir ürüne geçememekte ayr›ca al›c›dan ve
komflular›ndan etkilenmekte olup ürün çeflitlendirilmesi mümkün olamamaktad›r.

5.1. SERA SEBZEC‹L‹⁄‹NDE ÜRET‹M TEKN‹KLER‹

Resim: Türkiye’nin en yo¤un serac›l›k alan›.
Kumluca - Mavikent, 2004

81

Ürün Çeflitleri ve Üretim Teknikleri

Üretici flartlar›nda bu ürünlerin tamam› toprakta yetifltirilmektedir,  sera topra¤› kendi
bölgesinin topra¤› olabildi¤i gibi toprak yap›s›n›n uygun olmad›¤› ya da yeterli olmad›¤›
durumlarda tafl›ma toprak da kullan›lmaktad›r.Genelde her y›l ortalama dekara 1 kamyon
hesab›yla hayvan gübresi de topra¤›n organik maddece zenginlefltirilmesi ve toprak flartlar›n›n
iyilefltirilmesi için kullan›l›r. Toprak yap›s› ve sera drenaj›, ürünün verimli ve kaliteli yetifltirilebilmesi,
ekilen hibrit çeflitlerden yüksek rand›man›n al›nabilmesi aç›s›ndan en önemli belirleyici faktördür.

Özellikle a¤›r yap›l› ve drenaj›n iyi olmad›¤› seralarda her ürünü her dönem yetifltirmek de
mümkün olamamaktad›r.

Seralar›n tamam› damla sulama sistemli olup, genellikle bitki türüne ve yetifltirme dönemine
göre de¤iflmekle birlikte dekara 1.500 – 2.700 aras› bitki dikilmektedir. Bitkiler iplerle ask›ya
al›nmakta ve bu sisteme uygun ve türe göre farkl›l›klar gösteren budama ve yetifltirme tekni¤i
uygulanmaktad›r.

Di¤er sebze yetifltirilen bölgelerimiz ; Antalya merkez ve çevresinde hemen hemen tüm
ürünler bulunmakta olup buralarda modern sera yat›r›mlar› yan› s›ra, üreticilerin de bilgi ve
ilgi seviyeleri yüksek olup klasik ürünlerle birlikte birim alandan daha fazla gelir getirebilecek,
ihracata uygun çeflitler de yetifltirilmektedir. Buradaki en önemli etken ihracatç›lar, süpermarket
mal tedarikçileri, iç pazar al›c›lar›n›n merkezde yo¤un olmas›d›r. Ayr›ca teknik hizmet ak›fl› da
daha h›zl›d›r.

BUDAMA S‹STEM‹DEKARA (1000 M2) D‹K‹LEN B‹TK‹ SAYISI

TEK MAHSÜL GÜZ                    BAHAR

PATLICAN 1.500 2.000 3 ana dal b›rak›larak
ask›ya al›n›r.

HIYAR 2.700 2.700 2.700 Tek gövde üzerinden
yan sürgünler k›smen budan›r,
ya da tepe al›n›r.

KABAK 1.500 1.500 Tek gövde üzerinden yetifltirilir.

B‹BER 1.500 2.000 3 - 4 ana dal b›rak›larak
ask›ya al›n›r.

DOMATES 2.500 2.700 2.700 Tek gövde üzerinden,
yan sürgünler tamamen
budan›r.

KAVUN 2.500 Tek gövde üzerinden,
yan sürgünler meyve al›nanlar
har iç tamamen budan›r .

fiekil 16: Önemli türlerde birim alana dikilen bitki say›lar›
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Domatesler için de¤iflik kalibrasyon sistemleri de olmakla birlikte meyve a¤›rl›klar›na göre
kabaca flöyle s›n›flayabiliriz;

• Çeri (Kiraz) tip   10 -   25 gr
• Kokteyl tip 25 -   65 gr
• Orta küçük 65 - 100 gr
• Orta 100 - 140 gr
• Orta büyük 140 - 180 gr
• ‹ri 180 - 220 gr
• Çok iri 220 - 350 gr

Resimler: De¤iflik renk ve tiplerde domates çeflitleri

Turuncu Sar› Zeytin, Oval Çeri

Salk›m
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Topraks›z olarak adland›r›lan ve yetifltirme ortam› olarak kaya yünü, torf, perlit, cocopeat
(hindistan cevizi lifi ), volkanik tüf gibi de¤iflik materyallerin kullan›ld›¤› yetifltirme tekni¤inde
ise daha modern alet ekipmanlar›n yan› s›ra, sulama ve gübrelemede de yeterli düzeyde teknik
 bilgiye sahip olmak gerekir. Bu yetifltiricilik sisteminde yukar›da bahsi geçen toprak kaynakl›
sorunlar›n olmamas› yetifltiricilik aç›s›ndan son derece olumlu sonuçlar sa¤lamaktad›r.

Topraks›z ürün yetifltiricili¤inde tek mahsül ürün sistemi uygulan›r, genelde eylül ay›nda
dikim yap›l›p temmuz ortalar›na kadar yetifltiricili¤e devam edilir. Burada ›s›tmaya da yer
verildi¤i için hedef ürünün yüksek gelir getirdi¤i özellikle Ocak - Nisan döneminde yüksek
verim ve kaliteli ürün alabilmek ve pazara uzun süre düzenli mal tedarik edebilmektedir. Ayr›ca
bu seralar›n modern bir konstrüksüyona sahip olmas›, daha az ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan
zarar› minimum düzeyde olan ilaçlar›n zaman›nda ve do¤ru dozda kullan›lmas› gibi nedenlerle
geliflmifl ülke pazarlar›nda aranan özelliklere uygun sebze yetifltiricili¤ine olanak sa¤lamaktad›r.

Domates yetifltiricili¤i söz konusu olunca pazar›n talebine göre pek çok tip, flekil, renk,
irilik vb. özelliklere sahip çeflitleri bulmak mümkündür. Domates  çeflitlerinin hepsi serada
gerek toprakl› gerekse topraks›z üretime uygun olup tümünün afl›l› olarak güçlü ve hastal›k
dayan›m› yüksek anaçlar üzerinde yetifltirilmesi de mümkündür. Ancak  çeflitler s›cakl›k istekleri
yönünden farkl›l›klar gösterdi¤i için, yetifltirilmesi düflünülen çeflidin  tek mahsül, güz yada
bahar dönemlerine uygunlu¤u, k›fl aylar›ndaki min. s›cakl›k  istekleri ve varsa özel budama
ve bak›m teknikleri mutlaka ö¤renilmelidir.

Resim: Cocopeat ortam›nda domates yetifltiricili¤i.

5.1.1. DOMATES



Orta büyük olarak adland›r›lan grup dahil olmak üzere yani 180 gr a¤›rl›¤a kadar tekli hasat
için uygun çeflitlerin yan› s›ra salk›m çeflit alternatifleri de ayr›ca vard›r. Salk›m çeflitler 4-6
meyveli olabildi¤i gibi kokteyl tiplerde 6-8, kiraz tiplerde 8-12 meyveli bal›k k›lç›¤› diziliminde
olabilmektedir.

Renk alternatifi olarak da  ana renk olan k›rm›z› domatesin yan› s›ra sar›, turuncu, pembe
domates çeflitleri de vard›r.

Tek mahsül, toprakl› üretim çiftçi koflullar›nda dekara en fazla 20 ton ürün al›nabilirken,
topraks›z üretim, afl›l› fide ve ›s›tmal› koflullarda bu miktar 50 ton’a kadar ç›kabilmektedir.
Bunun yan› s›ra sera tipinin çevre dostu üretime uygun olmas›, biyolojik mücadele imkanlar›ndan
faydalan›lmas›, döllenmenin ar›larla sa¤lanmas› gibi nedenlerden ötürü elde edilen son derece
sa¤l›kl› ürün de daha yüksek fiyatlarla pazarlanabilmektedir.
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Resim: Topraks›z kültürde domates yetifltiricili¤i, Kumluca, ANTALYA

85

Ürün Çeflitleri ve Üretim Teknikleri

Biberde 5 de¤iflik tip yayg›n olarak yetifltirilir. Bunlar yetifltirilme miktarlar›na göre;
• Demre Sivrisi
• Çarliston
• Dolma
• Kapya ve Kaliforniya tipleridir.
Ayr›ca Kazanl› sivrisi, ac› çarliston, meksika biberi yan› s›ra pek çok de¤iflik ac› biber çeflit

alternatifi vard›r.
Bu tiplerden tümü üretici koflullar›nda klasik seralarda yetifltirilebilmektedir. Ancak Kaliforniya

tip biberler daha yüksek s›cakl›klar istedi¤i için modern ›s›tmal› seralarda ve topraks›z kültürde
daha iyi sonuçlar vermektedir. Biberlerde de biyolojik mücadele olanaklar› son derece geliflmifl
olup, çevre dostu, insan sa¤l›¤›na zarars›z ürün yetifltirmek mümkündür.

Biberden çeflide ve yetifltirme koflullar›na ba¤l› olarak 12-15 ton/da ürün almak mümkündür.

         5.1.2. B‹BER

Resim: Kaliforniya tipi biber

Resim: Dolmal›k biber Resim: Çarliston biber Resim: Demre sivrisi biber



Patl›canda 3 ana tip vard›r bunlar;

• Kemer tipi,
• Oval yar› uzun
• Topan’d›r

En çok üretimi yap›lan tip kemer tipidir. ‹hracat
olanaklar› aç›s›ndan oval yar› uzun tipler daha ön
plandad›r.Patl›canda da domates anaçlar› üzerine afl›lama
mümkün olmakla birlikte, toprakl› yetifltiricilikte ve so¤uk
sera koflullar›nda afl›l› fideden beklenen verim ve kalite
al›namamaktad›r. Bunun için sera topra¤›n›n dikimden
önce buharla sterilize edilmesi, yada solarizasyon+toprak
ilaçlar›yla  toprak kökenli hastal›k ve zararl›lar›n bertaraf
edilmesi flartt›r. Üretici koflullar›nda patl›can›n ortalama
verimi 10 ton/da’d›r. Bu verim ›s›tmal› modern seralarda
iki kat›na kadar ç›kabilir.
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Resim:
Oval yar› uzun ve Topan

patl›can tipleri

5.1.3. PATLICAN

Yetifltiricilik aç›s›ndan en çok hassasiyet isteyen, daha yo¤un ve düzenli iflgücü gerektiren
bir üründür.

Badem tipi(8-10cm),
K›sa (15-20cm) ve
Uzun (25-40cm)h›yar olmak üzere 3 ana tipten
söz edilebilir.

Ülkemizde ana pazar k›sa tip h›yarda olup, uzun
tip h›yar ihracat amaçl› yetifltirilmektedir. H›yar
yetifltiricili¤inde prati¤e yans›t›labilecek düzeyde
bir anaç ve afl›lama baflar›s› söz konusu
olmad›¤›ndan toprak sterilizasyonunun son
derecede iyi yap›lmas› yetifltiricilikteki baflar›
aç›s›ndan büyük önem arzeder.
Halihaz›rda modern serac›lar taraf›ndan tercih
edilen bir ürün olmay›p, üreticilerimiz bahar, yaz,
güz, geç güz, tek mahsül, erken bahar

dönemlerinde sera tiplerine ve yörenin iklim  verilerine göre dikim zaman› tercihlerini
yapmaktad›rlar. Buna göre verim de dekara 10-25 ton aras›nda de¤iflmektedir. Modern
seralarda ›s›tma ile birlikte bu verim 35- 40 tona kadar ç›kabilir.

5.1.4. HIYAR

Resim:
Topraks›z kültürde h›yar yetifltiricili¤i. ‹spanya
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Kavun da h›yar gibi yetifltiricili¤i hassasiyet ve özen gerektiren bir üründür. Daha çok üretici
seralar›nda ve bahar döneminde yetifltiricili¤i yap›l›r. Ana tip Galia tipi ç›t›rl› kavun olup, k›rka¤aç
tipi hibrit çeflitler de yetifltirilmektedir. Bunlar genellikle iç pazar taleplerine yönelik çeflitler
olup ihracat amaçl› Charante tipi kavun yetifltiricili¤ine de bafllan›lmal›d›r. Kavunda afl›lama
k›smen baflar›l› olabilmektedir. Ancak mevcut anaçlar›n hastal›k dayan›mlar› halihaz›rda tatmin
edici düzeyde de¤ildir. Bunun için h›yarda oldu¤u gibi çok iyi bir toprak sterilizasyonu flartt›r.
Bir bahar sezonunda dekardan 10-12 ton ürün almak mümkündür.

5.1.5. KAVUN

Resim:
Toprakl› kültürde kavun yetifltiricili¤i

Resim:
Topraks›z kültürde kavun yetifltiricili¤i

Resim:
Topraks›z kültürde

kavun yetifltiricili¤i
Kumluca, 2004
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Üretim alan› ve cirosu itibariyle önem arzeden Kesme Çiçek türleri s›ras›yla Gül, Karanfil,
Lale, Krizantem, Orkide, Lilium, Gerbera, Frezya, Glayör, Gipsofila olarak s›ralanabilir. Bu
türlerin birço¤u do¤al yetifltirme dönemlerinin ve bölgelerinin d›fl›na ç›k›ld›¤›nda arzulanan
verim ve kalitenin sa¤lanmas› için ek ›s›tma ve ek ›fl›kland›rma istemektedir.

Örne¤in gül, k›fl›n Antalya’da üretime al›nd›¤› takdirde seradaki minimum s›cakl›¤›n 14˚ C
olmas›, bunun için seran›n 130 kcal/m2 ‘lik bir ›s›tma sistemi ile donat›lmas›, gipsofila ve
krizantem üretiminde ise (günü 16 saate uzatacak ek ayd›nlatmaya ihtiyaç oldu¤u için) seran›n
m2 ’ye 15 watt düflecek bir ›fl›kland›rma sistemi ile donat›lmas› ve iflletmenin
5 watt/m2 ek trafo kapasitesine sahip olmas› gerekir.

‹hracatta önem arzeden baz› kesme çiçek türlerinin üretim teknikleri ile yat›r›m aflamas›nda
dikkate al›nmas› gerekli özel tedbirler afla¤›da verilmektedir.

5.2. SERADA KESME Ç‹ÇEK ÜRET‹M‹ VE ÜRET‹M TEKN‹KLER‹

5.2.1. GÜL  YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹

Resim:
Topraks›z kültürde

gerbera yetifltiricili¤i

Resim:
Topraks›z kültürde,
kademeli dikim,
lilium yetifltiricili¤i

1. kademe

2. kademe

3. kademe

Ekvator kufla¤› ülkelerinde (Kenya, Kolombiya, Ekvator ) iklimin sa¤lad›¤› avantaj nedeniyle
arzulanan kalitede y›l boyu üretilen gül, ülkemizde Ege ve Akdeniz sahil kufla¤›nda ancak
Eylül – Haziran aras›ndaki dönemde ›s›tmal› seralarda üretilebilmektedir. Eylül – May›s ve
Haziran aylar›nda ise gölgeleme gerekti¤inden bu seralarda termal örtü kullan›lmas›nda fayda
vard›r. Termal örtü ayn› zamanda k›fl döneminde geceleri ›s› kayb›n› da azaltmaktad›r.

Topraktan gelen hastal›k ve zararl›larla mücadelenin güçlü¤ü yan› s›ra topra¤› ›s›tman›n
pahal› oluflu, modern gül üretimini hedef alan iflletmeleri topraks›z kültüre yöneltmifltir.
Topraks›z kültür 40- 50 cm eninde ve 17- 20 cm yüksekli¤indeki Polipropilen bençlerde
yap›lmakta ve yetifltirme ortam› olarak pomza tafl›, hindistan cevizi lifi ve perlit gibi malzemeler
kullan›lmaktad›r.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi gülde sera içi s›cakl›¤› 14˚ C’ ›n alt›na düflmemelidir. Is›tma,
seralar aras›na çekilen 50 - 80 cm çap›ndaki delikli polietilen borulardan s›cak hava üflemesiyle
veya s›ralar aras›ndan alüminyum veya plastik borularda s›cak su dolafl›m›yla yap›labilmektedir.
Sera içinde bitki bölgesinde ›s›n›n homojen da¤›l›m›n› sa¤lamak için özellikle büyük ünitelerde
s›cak su dolafl›ml› ›s›tma sistemi tercih edilmelidir.

Ürün Çeflitleri ve Üretim Teknikleri
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Gül seras›  iç in ›s › tma
yat›r›m›n›n hesaplanmas›nda
Akdeniz koflullar›nda çift katl›
plastik veya cam sera için
130 kcal/m2, Ege koflullar›nda
ise 140 kcal/m2 esas al›nabilir.
Gül üretiminde bitkiler yaz
ay la r › nda  da  se rada
kald›klar›ndan cam serada
seran›n mutlaka gölge tozu
ile kaplanmas› ve iç k›s›mda
gölge perdesi kullan›lmas›
gereklidir. Çift katl› hava
yast›kl› plastik seralar veya
polikarbonat seralar bu
dönemde ›fl›¤›n seraya
k›r›larak girmesini sa¤lad›klar›
iç in  gö lge ör tüsü de
kullan›ld›¤›nda daha iyi sonuç
vermektedir. Yaz›n afl›r› s›cak
geçen bölgelerde yaz›n da
verim al›nmas› isteniyorsa
özellikle cam serada ek so¤utma yat›r›mlar›na ( petekli so¤utma, mikrocooling gibi ) yer
verilmelidir

Gül yetifltiricili¤inde ayn› bitki materyali ile 5-6 y›l üretim yap›ld›¤›ndan üretime bafllarken,
• Pazar taleplerine uygun çeflitlerin belirlenmesi,
• Afl›l› fidan kullan›ld›¤›nda topra¤a ve bölgeye uyum sa¤layan anac›n seçimi,
• Sa¤l›kl›, kaliteli ve homojen boyutlarda fidan tedariki gibi hususlar  kârl› bir iflletmecilik

için önem arzetti¤inden modern gül yetifltiricili¤i  konusunda deneyimli bir dan›flmanla
çal›fl›lmal›d›r.

Çeflit belirlenmesinde hedef pazar›n talepleri büyük önem arzetmektedir. Rusya ve Do¤u
Avrupal› tüketiciler iri kafal› boylu çeflitleri tercih etmektedir.

Orta irilikte kafaya sahip çeflitler daha verimlidir. ‹ç pazarda pazar›n talep etti¤i renklere
yönelinmesi halinde bu çeflitlerle kârl› bir iflletmecilik yapmak mümkündür.

Gül ile ilgili yat›r›m hesaplamalar›nda yararl› baz› veriler:
Dekara bitki say›s› : 6.000 - 6.500 fidan

Ayr›ca bir dal üzerinde çok tomurcuk ihtiva eden spray formundaki güllere de talep
artmaktad›r. Spray gülde verim 80 – 120 dal / m2  dolay›ndad›r.

Verim :
• ‹ri kafal› boylu çeflitler.................................. : Y›lda 100 -140 dal / brüt m2

• Orta kafal› orta boylu çeflitler.......................: Y›lda 140 -180 dal / brüt m2

• Küçük kafal› orta boylu veya k›sa çeflitler....: Y›lda 180 - 250 dal / brüt m2

Resim:
Son y›llarda topraks›z gül yetifltiricili¤i

bir çok yat›r›mc›n›n dikkatini çekmifltir
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Krizantem ( Kas›mpat› ) ›fl›¤a ve gün uzunlu¤una çok duyarl› bir bitki oldu¤undan,
yetifltirilmesi istenen döneme ba¤l› tedbirler almak ve serada bu amaca yönelik donan›mlar
sa¤lamak gereklidir. Bitkinin boylanmas› ve yaklafl›k 40 – 50 cm’ye gelmesi için uzun güne
(uzun gün = 16 saatten daha uzun), sonras›nda tomurcuk ba¤lama ve çiçek açma döneminde
ise k›sa güne ( k›sa gün = 11 saatten k›sa ) ihtiyaç vard›r. Afla¤›daki tabloda de¤iflik dönemlerde
gerekli olan ifllemler verilmektedir.

5.2.3. KR‹ZANTEM YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹

Resim:  Hasat aflamas›ndaki krizantem seras›
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5.2.2. KARANF‹L YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹

Karanfil ile ilgili veriler:
Dekar bitki say›s› :
• Spray Karanfil........... :  20 fide / brüt m2

• Standart Karanfil....... :  18 fide / brüt m2

Verim:
• Spray Karanfil .......... :  120 - 180 dal / brüt m2

• Standart Karanfil....... :  110 - 160 dal / brüt m2

‹ki tipi vard›r. Bunlar bir dal üzerinde çok tomurcuk tafl›yan spray karanfilive bir dalda tek
kafan›n  bulundu¤u standart (kelle ) karanfildir.

Daha çok Bat› Avrupa (a¤›rl›kla ‹ngiltere) ve Japonya pazarlar›na yönelik olarak üretilen
spray karanfil,  Akdeniz sahil kufla¤›nda Ekim – May›s aylar› aras›ndaki dönemde ek ›s›tma
ve ek ›fl›kland›rmaya gerek olmadan üretilebilmektedir. Haziran ay›nda dikim,  ekim ay›na
kadar pinçleme ve anne alma ifllemleri yap›lmakta ve ekimde hasata bafllanmaktad›r. Yaz
aylar›nda sera içinin serin tutulmas›na çal›fl›lmal›d›r. Bitkinin yatmas›n› önlemek için bafl demiri,
ara demirleri ve üç veya dört kat destek a¤› çekilmesi gereklidir. Karanfil
toprakta yetifltirilmeye yatk›nd›r. Sulama damla sulamayla yap›lmaktad›r. Dikim döneminde
ya¤murlama sistemine gerek vard›r.

Standart karanfilde üretim spray karanfile çok benzemektedir.  Standart karanfilde  k›fl›n
so¤uk aylarda çenek ( kaliks) çatlama riski vard›r. K›fl›n fazla so¤uk seyretti¤i bölgelerde kaliks
çatlama riski olmayan çeflitler seçilmelidir.

Standart karanfil daha çok Rusya ve Do¤u Avrupa pazarlar›nda tercih edilmektedir. Standart
karanfilde pinç, kardefl alma iflçilikleri vard›r.

Resim:  Pinci tamamlanm›fl birinci a¤ seviyesinde
topraks›z kültürde karanfil yetifltiricili¤i.

Resim:  Standart karanfilde kardefl al›m›.
ISPARTA, Çiçek ‹flletmeleri



Krizantem üretiminde iflçilik oldukça azd›r. Dikim flablonla yap›l›r. Baz› ülkelerde pinç
yap›larak bu bitkiden çift dal alma yoluna gidilebilir. Bitkinin yatmas›n› önlemek için bafl demirine
ve hareketli bir kat destek a¤›na ihtiyaç vard›r. Hasat dönemi yaklaflt›¤›nda sprey formlarda
anne al›nmal›d›r.

Y›l boyu üretimde serada iki veya üç defa üretim  yap›labilir. Böylece herbir üretim
periyodunda 60 – 90 dal / m2 olmak üzere  y›lda 120 -180 dal / net m2 hasat edilebilir. Her
dikimde net m2 ’ye 64 bitki dikilmektedir. Depolamaya  dayan›kl›l›¤› nedeniyle karayolu ile
tafl›nabilir. Pazar›n talep etti¤i çeflitler üretildi¤i takdirde k›fl ve bahar süresince Bat› Avrupa’ya
ihrac› mümkündür.
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fiekil 17: Krizantem yetifltiricili¤inde zaman planlamas› ve donan›mlar

GÜZ

KIfi

ERKEN
BAHAR

GEÇ
BAHAR

YAZ

A¤ustos
Eylül

Ekim
Kas›m

Aral›k
Ocak

fiubat
Mart

Nisan
May›s

Dikimden
40 cm boya

eriflinceye kadar

Dikimden
40 cm boya

eriflinceye kadar

Dikimden
40 cm boya

eriflinceye kadar

Dikimden
40 cm boya

eriflinceye kadar

Günü 16 saate
getirmek için

Yok

Yok

Çeflite ba¤l›
olarak

8 - 10 hafta
karartma

Çeflite ba¤l›
olarak

8 - 10 hafta
karartma

Çeflite ba¤l›
olarak

8 - 10 hafta
karartma

Ifl›kland›rma sistemi
(*)

Ifl›kland›rma ve
›s›tma (min 14˚ C)

Ifl›kland›rma ve
›s›tma, karartma (* *)

Ifl›kland›rma, ›s›tma,
karartma

Ifl›kland›rma,
karartma.

Kas›m
Aral›k

Ocak
fiubat

Mart
Nisan

May›s
Haziran

Temmuz
A¤ustos

ÜRET‹M
IfiIKLANDIRMA
(Günü toplam

16 saate uzamak)

KARARTMA
(Günü 11-12

saate
k›saltmak)

HASATDONANIMD‹K‹M

(*) Ifl›kland›rma   : 3x3 = 9 m2’ye 150 wattl›k üstten kepli ampullerle  (bitkiden 2,5 m yüksek), ›fl›kland›rma
10 dakika ayd›nl›k ve 20 dakika karanl›k olacak flekilde münavebe ile yap›ld›¤›ndan toplam elektrik kapasitesinin
hesaplanmas›nda   5 w/ m2 al›nabilir.

(**) Karartma Donan›m› için bölüm 4.4.7.’e bak›n›z

Bir uzun gün bitkisi olan gipsofila k›fl döneminde ek ayd›nlatma (günün minimum 16 saatte
uzat›lmas›) ile yetifltirilmektedir.
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5.2.4. G‹PSOF‹LA YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹

Gipsofila ile ilgili baz› veriler :

M2 dikilen bitki :
4 -6 bitki / brüt m2

(1 m yatak + 50 cm yol hesab›yla).

Verim  :
1 hasat döneminde
40 – 50  dal / m2 (ihracat kalitesi )
1 y›lda 100 –125 dal/ m2

olarak verilebilir.

Çok y›ll›k bitki oldu¤u için
ayn› bitkiden iki y›l süresince
4-5 hasat yap›labilmektedir.
Yetifltirme döneminde destek
a¤› gereklidir. Bunun için bafl
demiri ve ara demirlerine
ihtiyaç vard›r. Çiçekler
% 10-20 açt›¤› zaman
boylanarak hasat edilmekte,
daha sonra gipsofilaya özgün
k o n d i s y o n  o d a l a r › n a
al›narak, kontrollü ›s› ve ›fl›k
alt›nda beslenerek % 50
çiçek aç›m› düzeyine gelmesi
sa¤lanmaktad›r.

‹ri çiçekli perfekta türleri
Bat› Avrupa’da, küçük çiçekli
türler ise Rusya ve Uzak
do¤u pazarlar›nda al›c›
bulmaktad›r.

Resim:
Gipsofila, ›s› ve ›fl›k kontrollü

kondisyon odas›.

Resim:
Gipsofila,
›fl›kland›rmal›
üretim seras›


