
1Fidan Dikim Teknikleri

 FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ 

 1. GENERATİF ÜRETİM 
 
Tohumla üretim amaçlandığı zaman tohumun  
çeşitli özelliklerini bilmek gerekir. Tohum sağlıklı  
ve dayanıklı bireylerden toplanması veya kaliteli 
tohum üreten kuruluşlardan temini gerekmektedir. 
Tohum üreten kuruluşlardan tohum alırken dikkat 
edilmesi gereken unsurlar:

1. Tohumun cinsi ve türü 
2. Tohumun cinsi ve orijinal yaşı
3. Tohumun çimlenme yüzdesi
4. Tohumların olgunluk derecesi ve büyüklüğü
5. Tohumlar paketlenmiş olmalıdır.
6. Paket üzerindeki bilgiler kontrol edilmelidir.
7. Paketin ambalajı sağlam olmalıdır.
8. Tohumlar ilaçlanmış olmalıdır

Yukarıda saydığımız bu unsurların fidan üretimi ve satışı yapan işletme için uygun olması gerekir. 
Kullanılacak tohumun cinsi ve türü çok iyi bilinmeden alınmamalıdır. Çünkü yanlış üretim masraf ve 
zaman kaybına neden olur. Ayrıca tohumun orjininin (kökeni) de iyi bilinmesi gerekir.

Tohumların çimlenme yüzdesindeki başarı, tohumun yaşama ve saklanma ortamında sağlanan şart-
lara bağlıdır. Tohumların iyi kurutulmuş olarak kapalı kutularda saklanması gerekir. 

Tohumlar toplanmadan önce mutlaka olgunlaşmalıdır. Genellikle meyvenin renginden tohumun 
olgunlaşıp olgunlaşmadığı anlaşılır. İri taneli tohumlar daha dayanıklı ve verimli olur. Fidan üreten 
işletmelerin içinde bulunduğu üretim koşulları ne kadar uygun olursa toplanacak tohumların kali-
tesi ve kurulacak üretim parselinden alınacak verim o ölçüde artar. 

Akçaağaç Tohumları

1.2. Tohum Yastıklarının Hazırlanması ve Tohum Ekimi

1.2.1. Tohum Yastıklarının Hazırlanması
 
Tohum ekim için seçilen parsellerin iyi hazırlanması ekimin başarı oranında en önemli etkendir. 
Bunun için öncelikle toprağın iyi işlenmiş olması gerekir. 

Mümkün olduğu kadar iyi tesviye edilmiş, çakıl, dal, çöp, kesek, vs. den temizlenmiş, tavında 
bir toprak üzerinde yapılmış bir ekim yastığı: tohumun ekimini ve çimlenmesini büyük ölçüde 
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 2. VEJETATİF YOLLA FİDAN ÜRETİMİ 

Tohumdan yetiştirilmesi güç olan ve özellik arz eden bitkilerin üretilmesi vejetatif yöntemle 
yapılmaktadır. Bu yöntemle, fidanların toprak altı ve toprak üstü organlarının köklendirilmesi 
suretiyle üretim gerçekleştirilmektedir.

Yastık ve Tava Görünümü

kolaylaştırır. Yastıklar, elle veya makine ile hazırlanır. Genellikle ekim yastıklarının genişliği 
120 cm, yastıklar arası genişlik (yastık yolu) 40 cm’dir. 

Fidanlıkta ekim yastıkları sonbaharda 
yapılmalıdır. Ekim yastıkları iyi bir drenajın 
sağlanabilmesi için genelde toprak 
seviyesinden 10 cm kadar yüksek yapılır.

1.2.2. Tohum Ekiminden Önce Yapılacak 
İşlemler

Tohum ekimden önce tohum ekim zamanı 
ekim yapılacak türe göre belirlenir. Ekilecek 
tohumun, çimlenme engeli var ise çeşitli 
yöntemlerle bu engeli giderilir. Hazırlanan 
tohum yastıklarına ekilecek tohum miktarı 
tespit edilir.  

1.2.3. Ekim Derinliği 

Tohumlara verilecek ekim derinliği, tohumun büyüklüğüne, toprağın tekstürüne, 
ekimin ilkbahar veya sonbaharda yapılacağına göre değişebilir. Ekim derinliği, hafif kumsal 
topraklarda, killi ağır topraklara nazaran 1/3 nispetinde daha derin olabilir. Bir tohuma verilecek 
derinlik, tohumun kalınlığının 3 katı kadar olmalıdır. 

1.2.4. Tohum Ekim yöntemleri

Fidanlıklarda iki ana ekim yöntemi söz konusudur. Bunlar “serpme ekimi” ve “çizgi ekimi” yöntemleridir.  
Çizgi ekiminde, çizgi aralıkları, ibrelilerde 15–17 cm. yapraklı türlerde 20-24 cm dir. Her bir yastıkta, 
ibreliler için 7 adet, yapraklı türler için 5 adet çizgi açılır. Serpme ekiminde tohum, yastığa veya 
ekim alanının tümüne serpilerek ekilmektedir.
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2.1.1 Gövde Çelikleri Üretim

a) Odun Çelik İle Üretim

Bir yaşında tamamen olgunlaşmış ve odunlaşmış sürgünlerden alınan çelikler sert veya odun çeliği 
olarak adlandırılır. Odun çelikleri anaç bitkide büyüme durduğunda ve ligninleşme oluştuğunda 
alınır. Bu yöntem daha çok kışın yaprağını döken türlerle iğne yapraklılarda kullanılır. Söğüt, kavak, 
ardıç ve yalancı selvi örnek olarak verilebilinir.

Ardıç Çelikleri

Kızılcık Çelikleri

2.1.ÇELİK İLE ÜRETİM

Herhangi bir bitkinin gövde, dal, kök veya 
yaprağının ana bitkiden ayrılarak uygun şartlar 
altında başka bir yerde köklendirilmesine “çelikleme“ 
denir. Köklendirilmek üzere kesilen kısma da “Çelik” 
adı verilir.

b) Yarı Yumuşak Çelikle Üretim

Yumuşak çeliklerden bir ölçü daha olgunlaşmış ve kısmen de sertleşerek odunlaşmış olmaları ile 
farklılık gösterirler. Dolayısıyla sert çeliklerden de tamamen odunlaşmamış olmaları ile ayrılırlar.  Yarı 
odunlaşmış çeliklerle üretilen bitkilere orman gülleri, pittosporumlar, kamelya, aküba, her dem yeşil 
açelyalar, çobanpüskülleri ve limon gibi büyük yapraklı daimî yeşil bitkiler örnek olarak verilir.

Ardıç Çelikleri
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2.1.2. Yaprak Çelikleri İle Üretim

Anaç bitkinin bir yaprağından yeni bir bitki üretilmesi yaprak çelikleriyle gerçekleşir. Bu yöntemde 
ya sadece yaprak ayası kullanılır ya da yaprak ayası, yaprak sapı ile birlikte kullanılır. Her iki hâlde 
de yaprağın tabanından adventif kökler ve üstten de bir adventif sürgün çıkarak yeni bitki meydana 
gelir. Yeni bitki meydana geldikten sonra bunu sağlayan yaprak ise hayatiyetini kaybederek yok 
olur. Bu tür üretme yönteminde etli yapraklara sahip tropik kökenli, süs bitkileri olan kalanchoe, 
peperomia, Afrika menekşesi, Peygamber kılıcı, rex begonya, zambak, dam korukları vb. bitkiler 
üretilir.

2.1.3. Yaprak Göz Çelikleri İle Üretim

Yaprak göz çelikleri bir yaprak ayası, yaprak sapı, bir göz ile küçük bir gövde parçasından oluşur. 
Bu yöntem yaprak çeliğinden kök oluştuğu hâlde sürgün oluşturamayan bitki türlerinde uygulanır. 
Köklenme gerçekleştiğinde koltuk altında ki gözden sürgün oluşur. Burada dikkat edilmesi gereken 
konu, çelik alındığında yaprak ve yaprak sapı kadar gözün de olgunlaşmış olmasıdır. Çelikler genellikle 
temmuz-eylül aylarında bu duruma ulaşır. 

Genellikle gövde çelikleriyle çoğaltılan birçok tropik çalılar, sera bitkileri ( Camelia japonica, Ficus 
elastica, rhododendron, schefflera vb.) yaprak göz çelikleri ile üretilir.

c)  Yumuşak Odun Çelikleri 

Süs bitkilerinin üretilmesinde kullanılan yumuşak çelikler, odunsu bitkilerin henüz odunlaşmamış taze 
sürgünlerinden ilkbaharda hazırlanır. Açelya, kadıntuzluğu, kelebek çalısı, kızılcık, dağ muşmulası, 
taflan, sarmaşık, hanımeli, kartopu vb. bitkiler yumuşak odun çelikleri ile üretilirler.

Topçu Çiçeği Çeliği 
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2.1.4. Göz Çelikleri İle Üretim

Bu tip çelikler olgunlaşmış yapraksız gövde parçaları olup anaç bitki gövdelerinin kesilen her parçada 
bir göz ihtiva edecek şekilde kesilmesi ile oluşturulur. Özellikle üretim materyalinin az olduğu 
durumlarda tercih edilir. Göz çelikleri tepe çeliklerine göre daha uzun zamanda köklenirler ve yavaş 
gelişirler. İyi köklenmiş ve sürgün vermiş çelikler küçük saksılara dikilirler. Göz çelikleriyle üretilen 
bitkilere örnek olarak aglonema, dieffenbachia, dracaena, monstera ve philodendron verilebilir.

2.1.5. Kök Çelikleri 

Köklerden alınan parçalarla yapılan kök çelikleriyle üretim, çok kullanılan bir yöntem değildir. Fakat 
bazı bitkilerde uygun üretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Eğer bitki doğal koşullar altında 
kolayca sürgün verebiliyorsa kök çelikleriyle rahatlıkla üretilebilir demektir. Kök çeliği ile üretilmeye 
en uygun bitkilere örnek olarak robinia, albizzia, ailantus, prunus, ilex, rhododendron, wisteria, 
hypericum cinsleri, cydonia japonica ve yucca türleri verilebilir.

2.2. AŞI İLE ÜRETİM

Aşılama iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşarak ve büyümelerine devam edecek şekilde 
birleştirme tekniğidir. Yeni bitkinin üst kısmını meydana getirecek olan kısmına kalem, kökünü 
meydana getirecek alt kısmına anaç denir. 

Aşılamanın amaçları nelerdir? 

 » Diğer yollarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak 

 » Erken meyveye yatmayı sağlamak 

 » Bazı anaçların özelliklerinden yararlanmak (Örneğin bodur anaçlar, farklı toprak tiplerine  
 uygun anaçlar) 

 » Çeşit değiştirmek 

 » Ağacın zarar gören kısımlarının tamiri 

 » Virüs testi 

Aşı çeşitleri göz aşıları ve kalem aşıları olmak üzere ikiye ayrılır. 

2.2.1. Göz aşısı 

Küçük bir kabuk parçası ile bunun üzerinde tek bir göz ile yapılan aşılara göz aşısı denir. Yongalı 
göz aşısında, kabuk parçasının altında odun dokusu bulunur. 
Göz aşısı ne zaman yapılır? 
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Göz Aşısının yapılış aşamaları şekilli anlatım

 » Sonbahar göz aşısı (Durgun göz aşısı) 

 » İlkbahar göz aşısı (Erken sürgün aşısı) 

 » Haziran göz aşısı (Geç sürgün aşısı) 
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Göz Aşısı Metotları
a) T göz aşısı
6 mm ile 2.5 cm arasındaki çapa sahip anaçlara büyüme devresinde uygulanır. Aşı topraktan 5-25 
cm yükseklikte yapılır. Anaç T şeklinde kesilir. Göz ise kalkan şeklinde odunlu ve odunsuz olarak 
kesilir ve anaçta açılan T içerisine yerleştirilir. Aşı yeri rafya ile hava almayacak şekilde bağlanır. Aşı 
bağı 15-20 gün sonra kesilir.

T göz aşısı

b) Ters T aşısı
Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine girmemesi ve enfeksiyon oluşmaması için 
ters T aşı metodu uygulanabilir. 

c) Yama göz aşısı
Dikdörtgen biçimindeki bir kabuk parçasının anaçtan kesilip çıkarılması (üzerinde bir göz bulunan) 
ve kalem üzerinde aynı büyüklükte bir kabuk parçasının çıkartılıp yerine anaçtan kesilen ve bir göz 
ihtiva eden parçanın anaç üzerine yerleştirilmesi şeklinde olur. Genellikle T göz aşısının başarısız 
olduğu tür ve çeşitlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı olmak için, gece ve gündüz ısı farkının az 
olduğu dönemler seçilmelidir. Aşı çabuk yapılıp, çabuk bağlanmalıdır. 

d) Flüt göz aşısı
Yama göz aşısına benzer. Farkı, çıkartılan kabuk parçasının gövdeyi hemen tamamen saracak şekilde 
büyük olmasıdır. 

e) Yongalı göz aşısı
Bu aşı metodu ilkbaharda büyüme başlamadan önce veya yaz aylarında su noksanlığı veya başka 
bir sebeple büyümenin durduğu hallerde kabuğun odundan kolayca ayrılmadığı zamanlarda yapılır. 
En önemli nokta, anaçta açılan T’ye yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi bağlanmasıdır.
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2.2.2. Kalem Aşıları

Taze kesilmiş anaçla, taze kesilmiş kalemin kambiyum bölgelerinin üst üste gelecek şekilde sıkıca 
temas ettirilerek, anaçla kalem arasında bir bağlantı kurularak yeni bir bitki meydana getirilme-
sidir. Bu tür aşılara kalem aşıları denir.

Kalem Aşısı Metotları

a) Yarma aşı 

Küçük ağaçların gövdelerinde veya büyük ağaçların ana dallarında çeşit değiştirmeye uygun olan 
bir aşı tekniğidir.

Yarma Aşı

b) Kakma aşı

Yarma aşının yerine kullanılabilir. Kakma aşı çeşit değiştirmelerde özellikle 7.5-10 cm veya daha 
kalın çaplı dalların aşılanmalarında kullanışlıdırlar. Genellikle her ana dala 3 kalem aşılanır.
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c) Dilcikli aşı

Bu aşının yapılabilmesi için anaç ve kalem aynı kalınlıkta olmalıdır. 0.6-1.2 cm çapındaki anaçların 
aşılanmasında uygulanması kolaydır. Gereken şekilde yapıldığı takdirde, başarı oranı çok yüksektir. 
Çabuk kaynar ve kuvvetli bir birleşme meydana getirir.

d) Kenar aşı

Kalemin kendinden kalın anacın yan kısmına yerleştirilmesi şeklinde yapılır.

2.3. DALDIRMA İLE ÜRETİM

Göz ve kalem aşılarından sonra fidan üretiminde kullanılan diğer bir metot da daldırma yoluyla 
üretimdir.

Daldırma: Ana bitki ile bağlantısı kesilmemiş bir gövde parçası üzerinde köklerin oluşmasıdır. 
Köklenen gövde sonradan ana bitkiden, kendi kökleri üzerinde büyüyen yeni bir bitki elde etmek 
için ayrılır. Çelikle kolayca çoğalmayan birçok klonlar, bitkilerin kendi kökleri üzerinde büyümesine 
imkan veren daldırma metodu sayesinde köklendirilebilmektedir. Ancak daldırmada belirli sayıdaki 
anaçtan elde edilecek bitki sayısı, çelikle göz veya kalemden elde edilecek bitki sayısından azdır. 
Bazı durumlarda daldırma ile yetiştirilen bir bitki, çelikle yetiştirilen bir bitkiye oranla daha kısa 
zamanda belli bir büyüklüğe ulaşmaktadır.
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Daldırma Metotları

a) Uç daldırması

Uç daldırmasında köklenme, bükülerek toprağa sokulan sürgün uçlarında meydana gelir. Bu metot 
siyah ve mor ahududuların karakteristik üretim metodudur. 

b) Adi daldırma

Bir dalın toprağa doğru bükülmesi, toprağa gelen yerinin toprakla veya torf ile örtülmesi ve 
ucunun topraktan çıkarılmasıyla yapılır. Genel bir kural olarak, bir yaşından daha yaşlı olan sürgünler 
daldırma için uygun değillerdir. 

c) Yılankavi daldırma

Adi daldırmaya benzer farkı dalın bir kısmının gömülmesi, ondan sonraki kısmının toprak yüzeyine 
çıkarılması, sonraki kısmının tekrar gömülmesidir. Genellikle dalın alt kısmı bıçakla çizilir veya bilezik 
alınır. Adi daldırmada olduğu gibi toprakla örtülür. Her gömülen kısımda kökler oluşur. Bu metot 
Muscat üzüm çeşidi gibi uzun kolay eğilip bükülebilir sürgünleri olan bitkilerin çoğaltılmasında 
kullanılır. 

d) Hava daldırması

Bitkilerin kabuğundan bilezik alınmış veya kabuğu bıçakla yarılmış ve bu yaralanan kısımları nemli 
bir köklendirme materyali ile havai kısımlarda kökler oluşur. 

e) Tepe daldırması

Tepe daldırması, bir bitkinin dinlenme mevsiminde tepesinin toprak seviyesinde kesilmesinden 
sonra yeni gelişen sürgünlerin dip tarafının bu kısımlarında köklenmenin hızlanmasını sağlamak 
amacıyla, toprakla örtülmesi işlemlerini içerir. 

f) Hendek daldırma

Hendek daldırması bir bitki veya dalın bir hendeğe yatırılması ve çıkan sürgünlerin etrafına toprak 
doldurulmasından ibarettir. Çıkan bu sürgünlerin diplerinde kökler oluşur. 
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Bu metot ile;

•  Uzun yıllar kullanılacak olan ana bitki dikilmesi 30-45 derece açı ile yatık olarak sıra üzerine 45-50 
cm arayla dikilir. Sıralar arasında 120-150 cm mesafe bırakılır. 
•  Büyüme başlamadan hemen önce bitki, hazırlanan hendeğin içine yatırılır. Sürgünlerden hafifçe 
uç alınır. Zayıf dallar kesilip atılır. 
•  Yeni sürgünlerin diplerine zaman zaman toprak yığılır. 
•  Mevsim sonunda yığılan toprak açılır ve köklenen sürgünler ana bitkiden çıktığı yerden kesilir. 
•  Köklenmemiş sürgünler, ertesi yıl köklendirilmek üzere yerlerinde bırakılır. 
•  Hendek daldırmasında sürgün üzerinde bulunan tomurcuklardan çıkan sürgünler toprağı delerek 
yukarı çıkar. Bunların diplerinde kökler oluşur. Bu işleme devamlı daldırma da denir. 

2.4. KÖK SÜRGÜNLERİ İLE ÜRETİM 
 
Bitkilerin kök boğazı ve kökte bulunan gözlerden çıkan yeni sürgünler İlkbaharda topraktan çıkan 
sürgünler gelişme mevsimi boyunca büyürler. Geç sonbaharda yapraklarını döktükten sonra erken 
ilkbahara kadar bunlar köklü olarak sökülür ve fidan olarak kullanılırlar. Kışları sert geçen bölgelerde 
ilkbaharda söküm daha uygundur. 

Kök sürgünleri ile fidan üretiminde sağlıklı ana bitkiler ile, gerekir ise sterilize edilmiş alanlarda 
damızlıklar kurulur. Bu damızlıklarda bakım en iyi şekilde yapılır.
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