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ELMA
Elmanın Sistematikteki Yeri
Takım
: Rosales
Familya : Rosaceae
Alt Familya: Pomoideae - Maloideae
Cins
: Malus
Tür
: Çok sayıda tür bulunmaktadır.
Kültür elmalarının dahil olduğu tür:
Malus x domestica Borkh. (Kültür elması türler arası bir hibrit kompleksidir).
Malus cinsine dahil bazı türler:
Tür adı
Yayılma alanı
M. angustifolia … (A.B.D.’nin doğusunda)
M. coronaria …….(Kanada ve A.B.D.’nin doğusunda)
M. baccata ………(Kuzeydoğu Çin, Doğu Sibirya, Moğolistan, Kuzey Hindistan, Bhutan, Nepal)
M. mandshurica….(Orta ve kuzeydoğu Çin, Rusya’nın doğusu, Japonya)
M. prunifolia ….... (Orta ve doğu Çin)
M. sieversii …….. (Orta Asya)
M. orientalis……..(Kuzeydoğu Anadolu, Kafkasya, İran)
M. sylvestris ……..(Avrupa)
Kültür Elmasının Geneolojisi
Malus x domestica kompleksinin orijini ve ataları henüz tam olarak bilinmemektedir.
Bununla birlikte bu kompleksin ortaya çıkışında anahtar rol oynayan tür; Orta Asya dağlarında 1200-1800m yükseklerde
yayılmış olan Malus sieversii’dir.
Bu tür doğuda Çin’in yabani türleri;
• Malus prunifolia,
• M. baccata,
• M. mandshurica,
• M. sieboldii
ve batının yerel türleri
• M. sylvestris
• M. orientalis
ile hibritleştiği ve sonuçta Malus x domestica kompleksinin ortaya çıktığı bildirilmektedir.
Kültür elmaları;
1- Türler arasında doğal ve yapay hibridizasyonlar,
2- Türler içinde doğal ve yapay melezlemeler,
3- Rastlantı çöğürleri,
4- Doğal ve yapay mutasyonlar sonucunda meydana gelmiştir.
Elma, Antarktika haricinde tüm dünyada, yaygın olarak da ılıman iklim kuşağında ve ayrıca tropik kuşakta yüksek
kesimlerde yetişebilmektedir.
Günümüzde dünya ticaretinde önemli olan standart elma çeşitleri, 19. yy’ın sonlarından itibaren Avrupa, Rusya,
Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Japonya ve Avusturalya’da yapılan çalışmalar ile bulunmuştur.
•
•
•
•

Red Delicious, Golden Delicious, McIntosh, Jonagold … Kuzey Amerika
Braeburn, Gala, Jazz … Yeni Zelanda
Granny Smith, Pink Lady (Cripp's Pink) … Avustralya
Fuji … Japonya
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Elmanın Morfolojik Özellikleri
Habitüsü:
-Çöğür anaçlar üzerinde ya da kendi kökleri üzerinde ağaçlar genellikle orta irilikte ya da iridir.
-Taç yüksekliği 8-10 m, genişliği 8-12 m’dir.
-Dallar yanlara doğru açıldığından ağaçlar genel olarak yayvan bir şekil alır.
-Bununla birlikte dik büyüyen ve piramit şeklini alan çeşitler de vardır.
-Bazı çeşitlerde ise dallar daha genç yaşta sarkmaya başladığından ağaç şemsiye şeklini alır.
-Çeşitlere göre ağacın taç şekli, terbiye ve budama işlemlerinde önem taşır.
-Kökler de genel olarak derine değil yanlara doğru yayılır. Bu nedenle elmada, armut gibi kazık kök bulunmaz.
Dal Yapısı:
Elmada üç tip dal vardır. Bunlar:
1- Obur dal
2- Odun dalı
3- Meyve dalları (dalcık, kargı ve topuz)
Meyve Dalları
Topuz, lamburt, kese ve çıtanak:
Topuz: Boğum araları birbirine çok yakın olan en kısa meyve dalıdır.
•Boyları birkaç milimetreden 8 cm'ye kadar değişebilir.
•İlk oluştuğu yıl genellikle odun gözüyle son bulur.
•Topuzlar, ilkbaharda rozet şeklinde yapraklar oluşturarak her yıl bir miktar büyür, gelişir ve daha fazla yapraklanır.
•Bu büyüme ve gelişmenin sonucu olarak da odun gözleri, çeşit özelliğine bağlı olarak, iyi bakım ve beslenme koşulları
altında çiçek gözlerine dönüşürler.

•Topuzların uçlarında bulunan odun gözünün meyve gözüne dönüşmesiyle bu meyve dallarına lamburt ismi verilmektedir.
• Bunlar, 2-3 ya da daha yaşlı dallar üzerinde bulunurlar. Verim üzerinde önemli rol oynarlar.

•Bir çeşit şişkinlik olan keseler ise yedek besin maddelerinin depo edildikleri dallardır.
•Bunların üzerinde topuz, lamburt ve kargılar bulunabileceği gibi, şiddetli budamaya tabi tutulmuş ağaçlarda dalcıklara da
tesadüf edilebilir.
•Keselerin büyüklüğü ile üzerinde bulundukları meyvelerin iriliği arasında pozitif bir ilişki vardır.
Çıtanak: Topuz, lamburt ve keselerin bir arada geyik boynuzu şeklinde birleşmesinden oluşmuştur.
•Daha çok yaşlı ağaçlar üzerinde görülmekte ise de bazı türlerde verim çağındaki ağaçlarda da bol olarak bulunmaktadır.
Kargı:
•5-20 cm uzunlukta meyve dallarıdır.
•Kargıların uç kısımlarında bazen odun gözlerine rastlanır. Bunların meyve gözüne dönüşmesi, topuzlardaki gibi çeşit, anaç
ve ekolojik koşullara bağlı olmak üzere 1-10 yılda olabilir.
•Kargılarda boğumlar üzerinde odun gözleri bulunur. Bunlar da zamanla topuz ve sonradan lamburta dönüşebilir.
Dalcık:
•Kargı ile odun dalı arasında bir meyve dalıdır.
•Bunlar kargılardan daha uzun, odun dallarından daha kısa olup meyve gözü ile sonuçlanır.
•Boyları 8-30 cm ve bazen daha da uzun olabilir. Bazı çeşitlerde çok fazla oluşur, ağacın verimli olmasını sağlar.
•Budamada, ana ya da yardımcı dalların devamını sağlayan dallar hariç, bu gibi dallara, zorunluluk olmadığı sürece
dokunulmamalıdır.
Gözler:
-Yaprak gözleri,
-Sürgün gözleri,
-Çiçek gözleri (karışık yapıda).
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Çiçekler:
-Hüzme şeklindedir.
-Her hüzmede 2-13 adet çiçek bulunur.
-Hüzmede ilk olarak doruk çiçek ve en son olarak da doruk altı çiçek açılır.
-Çiçekler 5’lidir.
-Taç yapraklar çeşide göre beyaz, pembemsi veya pembedir.
-Yumurtalık çiçek tablasının içindedir. 5 karpeli vardır. Her karpelde 2 tohum taslağı bulunur.
-Erkek organ sayısı 15-20 arasında değişmektedir.
Meyve:
-Elma meyvesi botanik bakımdan yalancı bir meyvedir.
- Yani, yenilen meyve dokusu hipantiyum (hypanthium)'un (petal+sepal+stamen) etlenmesi suretiyle meydana gelir.
-Beş karpelden teşekkül eden asıl meyve kıkırdağımsı bir yapıdadır.
- Esas karpel sayısının 5 olmasına karşılık bazı çeşitlerde 4 yada 6 karpelli meyvelere de rastlanır.
-Her bir karpel içerisinde normal olarak iki yumurta hücresi bulunur ve bunların döllenmeleriyle tohumlar (çekirdekler)
meydana gelir.
-Bütün yumurta hücrelerinin döllenmesi koşuluyla bir elma meyvesinde 10 çekirdek görülür. Karpel ve döllenen yumurta
sayısına göre bu miktar daha az veya çok olabilir.
Elmanın Döllenme Biyolojisi
-Elmada kromozom sayısı x = 17’dir. Diploit, triploit ve tetraploit çeşitler bulunmaktadır. Çeşitlerin çoğu diploittir. Örneğin
Golden Delicious diploit, onun bir melezi olan Crispin (Mutsu) ve diğer bir çeşit Jonagold triploittir.
-Triploid çeşitlerde çiçek tozlarının çimlenme oranı ve yumurta hücrelerinin döllenme yeteneği düşüktür.
-Elma çeşitleri genel olarak ve pratik anlamda kendi ile uyuşmazdır. Elmadaki uyuşmazlık tipi gametofitiktir.
-Yaygın olmamakla birlikte elmalarda bazı durumlarda birbiri ile uyuşmazlık (karşılıklı uyuşmazlık) durumu da
bulunabilmektedir. Genetik bakımdan birbirine yakın olan, örneğin bir çeşit ile bundan tomurcuk mutasyonu sonucu ortaya
çıkmış çeşit arasında ya da bir çeşidin kendi tohumundan geliştirilmiş bir çeşit ile arasında olduğu gibi birbiriyle uyuşmazlık
durumu görülebilmektedir.
-İyi bir meyve tutumu için bahçelerde uyuşur tozlayıcı ya da tozlayıcılar kullanılmalı yani çeşit karışımına gidilmelidir.
Yabani elmalar (süs elması) da kültür çeşitlerine tozlayıcı olarak kullanılabilmektedir. Bahçe dikim planında tozlayıcı çeşit
sayısı en az düzeyde tutulmak isteniyorsa bu durumda her 3. sıranın her 3.ağacı tozlayıcı çeşit olmalıdır (örneğin 3., 6., 9., …
sıraların, 3., 6., 9., … fidan yerleri tozlayıcıya ayrılmalıdır).
-Elmanın periyodisiteye eğilimi fazladır. Çoğu çeşit 1 yıl çok 1 yıl daha az çiçek açma eğilimindedir.
Tozlayıcı çeşit ya da çeşitleri seçerken dikkat edilmesi gereken konular:
-Tozlayıcı çeşitler diploit olmalıdır,
-Tozlayıcı çeşit periyodisite göstermemelidir,
-Ana çeşit periyodisite gösteriyorsa ya da triploit ise tozlayıcının tozlanabilmesi için bahçeye diploid ve periyodisite
göstermeyen 2. bir tozlayıcı çeşit daha dikilmelidir.
-Tozlayıcı ile ana çeşit arasında uyuşmazlık sorunu (karşılıklı uyuşmazlık) olmamalıdır. Tozlayıcı olarak ana çeşitte en
yüksek meyve tutumu sağlayabilen çeşit ya da çeşitler seçilmelidir,
-Tozlayıcı ile ana çeşidin çiçeklenme zamanı birbirine denk gelmeli,
-Tozlayıcı ile ana çeşidin meyveye başlama yılları da denk olmalıdır,
-Tozlanmanın gerçekleşmesi için bahçede yeterli düzeyde arı bulunmalıdır (2-3 kovan/hektar)
Bazı Çeşitler İçin Uygun Tozlayıcılar
Gala için Granny Smith, Jonathan, Pink Lady,Red Delicious,Red Fuji,
Granny Smith için Gala, Jonathan, Pink Lady,Golden Delicious,Red Delicious, Red Fuji,
Golden Delicious için Red Delicious, Jonathan,Jerseymac,
Red Delicious (Starking) için Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji, Breaburn
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YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ UYGULAMA
1. Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde yer alan yumuşak
çekirdekli meyve türlerine ait parsellerdeki tür ve çeşitlerin tanıtılması.
2. Bu parsellerdeki elma, armut ve ayva türlerinin ağaçlarının morfolojik yapılarının
incelenmesi.
Obur dallar
Odun dalları
Meyve dalları
*Topuz: Boğum araları birbirine çok yakın en kısa (8cm’ye kadar) meyve dalıdır ve
bu dalın ucundaki odun gözü birkaç yıl içerisinde lamburta dönüşür.
*Kargı: 5-15cm uzunluğundaki meyve dallarıdır.
*Çıtanak: Yaşlı ağaçlar üzerinde topuz ve lamburtların birleşerek oluşturdukları
geyik boynuzu şeklindeki yapılardır.
*Dalcık: 15-25cm uzunluğundaki meyve dallarıdır. Uçlarında meyve gözü bulunur.
3. Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama bahçesindeki elma çeşitlerinin
tanıtımı.
*Jerseymac: ABD orjinli, erkenci ve diploid bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir.
Tadı mayhoş, yeme kalitesi iyidir. Meyve kabuk rengi yeşil zemin rengi üzerine
sıvama kırmızı, bazen yeşil-sarı yanaklıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 100110 gündür.
*Summer Red: Kanada orjinli, erkenci ve diploid bir çeşittir. Meyveleri orta
iriliktedir. Tadı mayhoş ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşil zemin rengi üzerine
sıvama kırmızıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 115-125 gündür.
*Gala: Yeni Zelanda orjinli, orta mevsim ve diploid bir çeşittir. Meyveleri küçük-orta
iriliktedir. Meyve gevrek, sulu ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerinde
kırmızı çizgilidir. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 125-135 gündür. Royal Gala,
Galaxy Gala, Mondial Gala, Mitch Gala.
*Jonagold: Fransa orjinli triploid bir çeşittir. Meyveleri iri, sulu, tatlı ve gevrektir.
Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerinde pembe-kırmızıdır. Tam çiçeklenmeden geçen
gün sayısı 135-145 gündür.
*Golden Delicious: ABD orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta irilikte, tatlı ve
yeme kalitesi iyidir. Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam çiçeklenmeden geçen
gün sayısı 145-155 gündür.
*Breaburn: Yeni Zelanda orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve
sert ve suludur. Meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerinde kırmızı çizgilidir. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 160-170 gündür.
*Granny Smith: Yeni Zelanda orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta-iri iriliktedir.
Meyve sert ve mayhoştur. Meyve kabuk rengi yeşildir. Tam çiçeklenmeden geçen gün
sayısı 180-190 gündür.
*Fuji: Japonya orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve sert, tatlı
ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine mat kırmızıdır. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 170-175 gündür.
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*Pink Lady (Cripps Pink): Avustralya orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta
iriliktedir. Meyve sert, mayhoş-tatlı ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşil zemin
üzerine pemBedir. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 195-205 gündür.
*Red Chief: ABD orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta-iri iriliktedir. Meyve sert,
sulu ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi sıvama kırmızıdır. Tam çiçeklenmeden geçen
gün sayısı 135-145 gündür.
*Top Red: ABD orjinli diploid bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve gevrek,
sulu ve tatlıdır. Meyve kabuk rengi sıvama kırmızıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün
sayısı 135-145 gündür.
4. Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama bahçesindeki armut çeşitlerinin
tanıtımı.
*Ankara: Türkiye orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve çok sulu,
tereyağı tipinde aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşil-yeşil sarıdır. Tam çiçeklenmeden
geçen gün sayısı 150-160 gündür.
*Deveci: Türkiye orjinli bir çeşittir. Meyveleri çok iridir. Meyve sert, sulu ve tatlıdır.
Meyve kabuk rengi sarı zemin, bazen pembe yanaklıdır. Tam çiçeklenmeden geçen
gün sayısı 150-160 gündür.
*Santa Maria: İtalya orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta iridir. Meyve orta-sulu ve
lezzetlidir. Meyve kabuk rengi açık sarı zemin, bazen pembe yanaklıdır. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 115-125 gündür.
*Akça: Türkiye orjinli bir çeşittir. Meyveleri küçüktür. Meyve orta-sulu ve az tatlıdır.
Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 75-85
gündür.
*Williams: İngiltere orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve tereyağı
tipinde, sulu, tatlı ve aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 135-145 gündür.
*Abbe Fetel: Fransa orjinli bir çeşittir. Meyveleri büyüktür. Meyve sert, sulu ve
tatlıdır. Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı
140-150 gündür.
*Coscia: İtalya orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve sulu ve tatlıdır.
Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı 100-110
gündür.
*Conference: İngiltere orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta iriliktedir. Meyve tatlı ve
aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşil, üzeri pas beneklidir. Tam çiçeklenmeden geçen
gün sayısı 140-150 gündür.
*Dr. Jules Guyot: Fransa orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta-iri iriliktedir. Meyve çok
sulu, tatlı ve yeme kalitesi yüksektir. Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 110-120 gündür.
*Beurre Hardy: Fransa orjinli bir çeşittir. Meyveleri orta-iri iriliktedir. Meyve çok
sulu, mayhoş ve yeme kalitesi yüksektir. Meyve kabuk rengi açık yeşildir. Tam
çiçeklenmeden geçen gün sayısı 130-140 gündür.
*Passe Crassane: Fransa orjinli bir çeşittir. Meyveleri iridir. Meyve tatlı ve
aromalıdır. Meyve kabuk rengi yeşilimsi sarıdır. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı
150-160 gündür.
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*Duchesse d'Angouleme: Fransa orjinli bir çeşittir. Meyveleri iridir. Meyve tatlı ve
aromalıdır. Meyve kabuk rengi açık yeşildir. Tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı
150-160 gündür.
5. Ayva çeşitlerinin tanıtımı.
*Ekmek: Yetiştiriciliği en yaygın çeşitlerden olup ağacı, orta kuvvette büyür, seyrek
dallı ve verimlidir Ekmek ayvaları sofra ve sanayide kullanıma uygundur. Meyveler;
iri ve gösterişli, sap tarafı dar, karın kısmı geniş, kabuk sarı renkte, üzeri hafif havlı,
kalın, meyve eti; gevrek sulu ve mayhoştur. Marmara bölgesinde Eylül
sonlarında hasat edilir. Meyveler 5-6 ay kadar saklanabilir.
*Eşme: Ülkemizdeki kapama ayva bahçelerinin büyük çoğunluğu bu çeşit ile
kurulmuştur. Meyveleri yuvarlak, sapa doğru biraz uzunca, bol sulu, mayhoş ve
tatlıdır. Ağaçlar orta kuvvette bir gelişme gösterir ve meyveler eylül sonu ekim
başında hasat edilir.
*Limon: Ağacı, orta kuvvette gelişir, önce dikine büyür, ağaç yaşlandıkça dallarda
sarkmaya başlar. Meyveler toparlak, sap tarafına doğru uzunca, kabuk limon sarısı
renginde, havlı, kalın ve sert, eti; sarımtırak, gevrek, bol sulu ve mayhoştur. Eylül
sonlarında hasat edilir ve meyveleri soğuk hava koşullarında 3-4 ay muhafaza edilir.
6. İncir çeşitlerinin tanıtımı.
*Sarılop
Kullanım: Kurutmalık
Kabuk: Yeşilimtırak sarı, ince
Meyve: Yuvarlak, hafif basık, içi dolgun
Meyve ağırlığı: 65-70 g
Meyve çapı: 55-60 mm
Hasat zamanı: Temmuz sonu-Ağustos başı, Ağustos sonu (pik), Eylül sonu
Hasat süresi: 40-45 gün
Özellikler: Aydın ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde yaygın yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Aydın Ticaret Odası tarafından tescillenmiştir. Türkiye incir üretiminin
% 90’ından fazlasını sarı lop çeşidi incirler oluşturmaktadır. Üretilen incirlerin
yaklaşık % 15-20’si ihraç edilmektedir.
*Bursa Siyahı
Kullanım: Sofralık (taze-dondurulmuş)
Kabuk: Morumsu siyah. dayanıklı
Meyve: İri, yuvarlak. sıkı dokulu
Meyve ağırlığı: 68-76 g
Hasat zamanı: Ağustos başı – Ekim ortası (Ege), Eylül başı-Kasım ortası (Bursa)
Hasat süresi: 60-65 gün
*Sarı Zeybek
Kullanım: Kurutmalık
Kabuk: Yeşilimtırak sarı, kolay soyulur
Meyve: Oval, ideal incir görünümlü, iç dolgun
Meyve ağırlığı: 68-76 g
Hasat zamanı: 20 Ağustos 30 Eylül
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Hasat süresi: 40-45 gün
*Yeşil Güz
Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Açık yeşil, beyaz benekli, kolay soyulur
Meyve: Kaliteli
Meyve ağırlığı: 54-56 g
Hasat zamanı: Ağustos başı – Ekim ortası (Ege)
Hasat süresi: 60-65 gün
*Mor Güz
Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Alacalı mor çizgili yeşil, kolay soyulur
Meyve: Hafif tatlı
Meyve ağırlığı: 63-72 g
Hasat zamanı: Ağustos ortası – Kasım ortası (Ege)
Hasat süresi: 90 gün (en geçci çeşit)
*Göklop
Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Sarımsı yeşil
Meyve: Kaliteli
Hasat zamanı: Ağustos ortası – Eylül sonu (Ege)
Hasat süresi: 50 gün
Özellik: Çatlama ve iç çürüklüğüne dayanıklı
*Bardakçı
Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Sarımsı yeşil, damarlı. İnce, kolay soyulur
Meyve: Tatlı
Meyve ağırlığı: Orta iri
Özellik: Soğuğa, dona ve neme dayanıklı
Sinonimi: Bardacık (izmir)
*Siyah Orak
Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Siyah, kalın
Meyve: Gevşek
Meyve ağırlığı: Hafif
Meyve çapı: Küçük armudi
Meyve verimi: Yüksek
Hasat zamanı: Yaz başı
Özellik: 1. Ürün (yellop) meyvelerin döllenmesine (ilekleme) gerek yoktur. 2. Ürün
(yaz ürünü) meyveleri de döllenmeden olgunlaşır. Hasat sonrası 1-2 gün içinde
tüketilmelidir. En erkenci çeşitlerdendir.
*Beyaz Orak
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Kullanım: Sofralık (taze)
Kabuk: Sarımsı yeşil, kolay soyulur, sap kalın
Meyve ağırlığı: Hafif
Meyve çapı: Küçük armudi
Hasat zamanı: Haziran ortası, Temmuz sonu
Hasat süresi: 40-45 gün
Özellik: Yellop meyveleri döllenmeye ihtiyaç duymaz (partenokarp), yaz ürünü
meyveleri döllenmeye ihtiyaç duyar. Turfanda olarak önerilebilir.
7. Nar çeşitlerinin tanıtımı.
*Hicaz (BATEM):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat
Tüketim Şekli
Endüstride Kullanımı

Geççi (5-23 Ekim)
Çok büyük (>375g)
Kırmızı
Koyu kırmızı
Orta sert
Mayhoş
Sofralık, nar suyu
Nar suyu, konsantre, nar ekşisi vb

*Esinnar (BATEM):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat
Tüketim Şekli
Endüstride Kullanımı

Orta mevsim (24Eylül-4 Ekim)
Çok büyük (>375g)
Koyu kırmızı
Koyu kırmızı
Yumuşak
Tatlı
Sofralık, nar suyu
Nar suyu vb

*Hicrannar (BATEM):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat
Tüketim Şekli
Endüstride Kullanımı

Orta mevsim (24Eylül-Ekim)
Büyük (225-375g)
Koyu kırmızı
Koyu kırmızı
Yumuşak
Tatlı
Sofralık, nar suyu
Nar suyu vb

*Yılmaznar (BATEM):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat

Erkenci (13-23 Eylül)
Çok büyük (>375g)
Kırmızı
Koyu kırmızı
Yumuşak
Mayhoş
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Tüketim Şekli
Endüstride Kullanımı

Sofralık, nar suyu
Nar suyu, konsantre, nar ekşisi vb.

*Onurnar (BATEM):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat
Tüketim Şekli
Endüstride Kullanımı

Orta mevsim (24Eylül-4 Ekim)
Çok büyük (>375g)
Kırmızımsı sarı
Koyu kırmızı
Yumuşak
Ekşi
Sofralık, nar suyu
Nar suyu, konsantre, nar ekşisi vb.

*Silifke Aşısı (ALATA):
Hasat Dönemi
Meyve Ağırlığı
Kabuk Rengi(sarı zemin üzeri)
Tane Rengi
Çekirdek Sertliği
Tat
Tüketim Şekli

Geç, Ekim ayı ortası
İri, 636,45 g
Yeşil-pembe
Kırmızı
Orta sert
Mayhoş
Sofralık

*Canernar: Dr. Caner Onur tarafından geliştirilerek ülkemizde çekirdeksiz nar adı
altında satılmıştır. Hicaznar üzerinde ıslah için uzun çalışmalar yaptı. Buna ilişkin 4
bin melez bitki elde etti. Sonunda, Hicaznar’dan daha koyu kırmızı kabuklu,
meyveleri daha kırmızı, yumuşak çekirdekli, mayhoş ve tatlı çeşitler tespit etti.
Depolanmaya uygundur.
Meyve boyu ve ağırlığı büyüktür. Kabuk rengi koyu kırmızı dane rengi bordo, koyu
kırmızıdır. Kabuk rengi ve meyve büyüklüğü tatmin edici olduğu için son senelerde
ihracat için gündeme gelmektedir. Gerek sofralık gerekse sanayi olarak tüketime
uygundur.
*Wonderful: Dış kabuk koyu kırmızı dane rengi kırmızıdır. Meyve büyüklüğü
büyük-orta arasında olup özellikle daneleme için uygundur. Tadı mayhoş ve
lezzetlidir.
8. Trabzon Hurması çeşitlerinin tanıtımı.
*Meyve eti buruk olan çeşitler: Hachiya, Hiratanenashi, Saijo, Tamopan
*Meyve eti buruk olmayan çeşitler: Fuyu, Matsumoto Wase Fuyu, Jiro, Ichikikei
Jiro, Maekawa Jiro, Suruga, Izu, O’gosho
9. Kivi çeşitlerinin tanıtımı.
*Dişi çeşitler: Hayward, Gold Kiwi (Hort 16 A), Abbott, Monty, Bruno
*Erkek çeşitler: Matua, Tomuri
*Hayward: Dünyada en fazla yetiştirilen çeşit (Ticari üretimin % 80-90’ını oluşturur).
1920 yıllarında rastlantı çöğürü olarak bulunmuştur. 1930 yıllarında üretimine
geçilmiştir. Yeni Zelanda orijinlidir. Soğuklama ihtiyacı 600-700 saat. Meyveleri iridir
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(90–100 g). Hasat zamanı 10-15 Kasım. Kabuk rengi yeşilimsi kahverengi ve üzeri
sık, ince, yumuşak tüylerle kaplıdır. Diğer çeşitlerden daha az tüylüdür. Meyve eti
parlak yeşil renkli, orta şekerli ve bol suludur. Orta verimli olan çeşidin omcaları diğer
çeşitlere göre zayıf gelişmektedir. Diğer çeşitler içerisinde en uzun süre depolanabilen
çeşit olma özelliği göstermektedir. 6 süre ile depolanabilir
*Gold Kiwi (Hort 16 A): Yüksek verimli ve erkenci bir çeşittir. Meyveleri büyük,
çok az tüylü, lezzetli ve yoğun aromalıdır. Meyve eti sarıdır. Özellikle Uzak Doğu
pazarlarında çok tercih edilmektedir. 1977 yılında Çin'deki yabani Actinidia sinensis
varyetesine ait tohumlar Yeni Zellanda’ya getirilmiş ve kültüre alınmıştır. Elde edilen
dişi ve erkek ebeveynler kullanılarak Yeni Zelanda botanik enstitüleri tarafından
Actinidia deliciosa varyeteleri ile uzun yıllar süren) ıslah çalışmaları sonucunda 2002
yılı içerisinde “Hort16A” adı verilen melez kivi varyetesi elde dilmiş ve ardından bu
melez dölde heterozigotluğu teşvik amaçlı ıslah çalışmaları sonucunda “ZESPRI™
GOLD Kiwifruit” ticari isimli; aroma ve tat olarak yeşil kividen daha üstün olan,
hastalıklara karşı dirençli ve depolama süresi yeşil kiviye oranla daha yüksek olan ve
en dikkat çekici özellik olarak meyve kabuğu pürüzsüz olan “Altın Kivi” elde
edilmiştir.
*Abbott: 1920 yıllarında rastlantı çöğürü olarak bulunmuştur. Yeni Zelanda
orijinlidir. En erken çiçek açıp en çabuk olgunlaşan erkenci bir çeşittir. Meyve uzundikdörtgene yakın şekilli, orta irilikte, kabuk kahverengi ve sık, uzun ve yumuşak
tüylü, meyve eti açık yeşil ve güzel aromalıdır. Depo kalitesi iyidir.
*Monty: 1950’lerde Yeni Zelanda’da bulunan bir tesadüf çöğürüdür. Meyve uzunca,
hafif üçgen formunda, orta irilikte, kabuk kahverengimsi ve sık tüylüdür. Meyve eti
açık yeşil renklidir. Bitki hafif kuvvetli gelişir, verimlidir, zaman zaman verim çok
fazla olabilir.
*Allison: 1920’lerde bulunan tesadüf çöğürüdür. Meyve uzunca, Abbott’dan hafifçe
daha geniş, orta irilikte, kahverengi kabuklu ve sık tüylü, meyve eti açık yeşil renkli,
ve güzel aromalıdır. Depo kalitesi iyidir. Bitki çok kuvvetlidir. Verimlidir. Önceleri
popüler olan bu çeşit yerini Hayward’a kaptırmıştır.
*Bruno: Çok verimli olup erken olgunlaşır. Yeni Zelanda orijinlidir. 1920 yıllarında
rastlantı çöğürü olarak bulunmuştur. Meyve iri uzun-silindirik şekilli, diğer çeşitlere
göre kabuk daha koyu kahverengidir. Tüyler kısa, sık ve iğnemsidir. Meyve eti açık
yeşil renkli ve güzel aromalıdır. Bitki kuvvetli ve verimlidir.
*Matua: Birçok çeşit için iyi bir tozlayıcıdır. Çiçekleri beyaz taç yaprakları küçük ve
çiçek sapı uzunluğu 4.2 cm'dir. Çiçek şekli düzensizdir bir salkımda 1-5 arasında çiçek
bulunur. Çiçeklenmesi en erken olan ve en uzun süren çeşittir. Bol çiçek açar ve bol
polen verir. Ancak soğuğa fazla dayanıklı değildir.
*Tomuri: Çiçeklerde 5-9 arasında taç yaprak bulunur. Bunlar beyaz orta büyüklükte
ve ovaldir. Çiçek sapı uzunluğu 6 cm civarındadır. Geç çiçeklenir. Soğuğa
dayanıklıdır.
10. Yenidünya çeşitlerinin tanıtımı:
*Akko XIII, Gold Nugget, Tanaka, Hafif Çukurgöbek, Uzun Çukurgöbek, Yuvarlak
Çukurgöbek, Sayda
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ELMA
ELMANIN EKOLOJİK İSTEKLERİ
İklim
-Elma bir ılıman iklim meyve türüdür. Özellikle soğuk ılıman iklim kuşağında başarıyla yetiştirilebilmektedir. Tropik iklim
kuşağında ise sadece yüksek kesimlerde yetişebilmektedir.
- Kış dinlenme periyodunda ağaçların gövdesi , ana dalları ve tomurcukları -35, -40oC’ye, 1 yaşlı dalları -20oC’ye ve kökleri
-7, 15oC’ye dayanır. Soğuklara karşı dayanmada çeşitlerin, anaçların ve uygulanan kültürel sistemlerin önemli etkileri vardır.
Örneğin McIntosh çeşidi ve M26 anacı kış soğuklarına dayanıklıdır.
- İlkbaharda uyanma ile birlikte soğuklara dayanıklılık azalır. Çeşitlere göre çiçekler -2.2, -3.3oC’de, küçük meyveler -1.1, 2.2oC’de, olgun meyveler ise -2, -3.5oC’de don zararına uğrar.
-Elma kış dinlenme döneminde yeterli düzeyde soğuklama gereksiniminin karşılanmasını ister. Tür ve çeşitlere bağlı olarak
soğuklanma süresi +7.2oC’nin altında 200-1700 saat arasında değişir. Anna ve Dorsett Golden soğuklama gereksinimi düşük
olan çeşitlerdir (200-300 saat) (Granny Smith 400 saat).
-Soğuklama gereksinimi karşılanmazsa ilkbaharda çiçeklenme gecikir ve çiçeklerin açılması düzenli olmaz. Ayrıca ağaçlarda
sürgün ve yaprak oluşumları da normal değildir.
-Elma genel olarak yüksek yaz sıcaklık derecelerinden hoşlanmaz. Yüksek yaz sıcaklıkları meyve kalitesinin düşmesine ve
meyvelerde yanıklığa neden olur.
- Ortalama yaz sıcaklığının 18oC’nin üzerine çıkmaması uygundur.
- Elma ağaçlarından iyi ve kaliteli bir ürün elde edebilmek için yaz aylarında hava nisbi neminin de düşük olmaması gerekir.
Nisbi nemin yaz aylarında çok düştüğü yerlerde Haziran meyve dökümü şiddetlenir ve meyve kalitesi düşer.
Toprak
-Elma en iyi topraklar içerisinde optimal derecede kireci ve yeteri kadar humusu bulunan tınlı, tınlı kumlu veya kumlu tınlı
geçirgen ve derin topraklardır.
- Elma ağacının kökleri fazla derine gitmediğinden nemli ve ağır killi topraklarda armut kadar zarar görmez.
- Elmalarda kökler, genel olarak, yayvan büyümekte ise de taban suyunun 1m’den yukarı olmaması istenir.
-Elma ağaçları durgun kalmamak koşuluyla su taşkınlarına, diğer bir kısım meyve türlerine göre, daha iyi dayanır.
- Toprakta ancak az bir oranda tuz bulunduğu takdirde yetişebilir ve bu bakımdan armuda göre daha hassastır.
- Çok kireçli topraklarda demir alımındaki sorunlardan dolayı kloroz görülür, pH 6-8 arası uygundur.
Elmanın Çoğaltılması
- Elmada kültür çeşitleri aşı ile çoğaltılmaktadır.
- Aşılı elma fidanı üretiminde generatif ve vejetatif anaçlar kullanılabilmektedir.
Generatif anaçlar:
- Tohumdan elde edilen anaçlardır (çöğür ya da yoz),
- Genel olarak genetik açılım gösterirler. Ancak tohumlar nispeten bir örnek materyal veren yabani ya da kültür çeşitlerinden
(Rome Beauty) alınmalıdır.
- Generatif anaçlar kuvvetli anaçlardır,
- Aşı uyuşmazlığı sorunu yoktur,
- Uzun ömürlü ağaçlar oluştururlar,
- Üzerine aşılanan çeşidi geç meyveye yatırır,
- Bu anaç üzerinde ağaçlar bol ürün verir.
Vejetatif anaçlar:
-Farklı gelişme kuvvetinde anaçlardır.
- East Malling (M) serisi (East Malling Araştırma İstasyonu-İngiltere), Malling Merton (MM) serisi (John Innes Enstitüsü,
Merton-İngiltere ve East Malling Araştırma İstasyonu-İngiltere), EMLA serisi (virüsten arındırılmış M) (East Malling / Long
Ashton Araştırma İstasyonları-İngiltere), Budagovsky serisi (örneğin Bud 9 ve Bud 118, soğuğa dayanıklı) (Sovyetler
Birliği), Ottawa serisi Kanada), P serisi (soğuğa dayanıklı) (Polonya), Cornell-Geneva (CG) (ateş yanıklığına dayanıklı)
(Newyork-A.B.D.) anaçlar en tanınanlarıdır.
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-Çöğür anaç standart olarak (%100) alındığında üzerine aşılanan çeşidi çok bodur (M27 %20), bodur (M9 %35, M26 %40),

yarı bodur (M7 %55), orta kuvvetli (MM106 %65) ya da kuvvetli (MM111 %75, MM109 %90) geliştirirler.
-Daldırma, çelik ya da doku kültürü yöntemleri ile çoğaltılabilirler.
-Klonal olarak çoğaltıldıkları için genetik açılım meydana gelmez ve birörnek çoğaltım materyali (anaç) sağlarlar.
- Genetik özelliklerine göre her anacın hastalık, zararlı, soğuk, kuraklık, tuzluluk, kloroz vb. stres koşullarına dayanıklılıkları
birbirinden farklıdır.
YAYGIN OLARAK KULLANILAN ELMA KLON ANAÇLARI
M 9 Elma Anacı:
-East Malling Araştırma Enstitüsü’nde (İngiltere) geliştirilmiştir,
-Bodur (%35) klon anaçlar grubunda yer alır,
-Kök yapısının yüzlek olması nedeniyle desteğe ihtiyaç duyar,
-Üzerine aşılanan çeşidi erken (2. yaşta) meyveye yatırır,
-Kök boğazı çürüklüğüne (Phytopthora) dayanıklı, ateş yanıklığı ve pamuklu bite hassastır.
-Soğuklara orta derece dayanıklıdır.
-Bu anaç üzerine aşılı çeşitlerle kurulacak bahçelerde sıra üzeri ve arası mesafeler 1.0 x 3.5-4.0, 1.25 x 3.5-4.0 m olabilir, sıra
üzeri mesafe 60 cm’ye kadar düşürülebilir.
-Spur çeşitler (Scarlet Spur, Redchief, Stark Spur Golden Delicious gibi) zayıf geliştiği için M9 anacı üzerine
aşılanmamalıdır,
-Üzerine aşılanan çeşitlerin meyve kalitesi yüksek olur.
MM 106 Elma Anacı:
- Malling Merton (MM) serisi kapsamında John Innes Enstitüsü, Merton-İngiltere ve East Malling Araştırma İstasyonuİngiltere’nun ortak çalışması sonucu geliştirilmiştir,
-Orta kuvvetli bir anaçtır. Üzerine aşılanan çeşitleri standardın (çöğür anaç) %65’i kadar geliştirir,
-Kök sistemi kuvvetlidir desteğe ihtiyaç göstermez,
-Pamuklu bite dayanıklı, kök boğazı çürüklüğüne hassastır,
-Ağır bünyeli iyi drene edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır,
-Üzerine aşılanan çeşitler 3. yaşında meyveye yatar,
-Spur çeşitler için iyi bir anaçtır,
-Sıra üzeri 2.5-3.0m ve sıra arası 3.5-4.0m olarak dikilebilir.
MM 111 Elma Anacı:
- Kuvvetli bir anaçtır (standardın %75’i kadar gelişir),
Kök sistemi kuvvetlidir ve desteği ihtiyacı yoktur,
Spur çeşitler için sıra üzeri 2.5-3.0m, sıra arası 4m; standart çeşitler için sıra üzeri 3.0-3.5m sıralar arası 5.0m olarak
önerilebilir,
- Kısıtlı sulama koşullarında şartları için uygun bir anaçtır,
- Pamuklu bite dayanıklıdır.
M 26 Elma Anacı:
- Bodur bir anaçtır, üzerine aşılanan çeşidi standardın %40’ı kadar geliştirir,
- Destek sistemine ihtiyaç gösterir,
- Erken meyveye yatırır,
- İyi drene edilen topraklara önerilir,
- Soğuğa dayanıklıdır.
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ELMA
ELMADA MEYVE SEYRELTMESİ: Elmada bir çiçek hüzmesinde, çeşide bağlı olarak değişmekle birlikte 5-6

adet çiçek bulunabilmekte, tozlanmanın ve yetiştirme koşullarının iyi olduğu dönemlerde de hüzmedeki bütün
çiçekler meyveye dönüşebilmektedir. Oysa bu türde pazar değeri yüksek ürün elde edilebilmesi için açan çiçeklerin
%8-16’sının meyve tutması arzu edilmektedir. Ürün yükünün fazla olduğu ağaçlarda meyve ağırlığı, meyve iriliği
ve dolayısıyla meyve kalitesi düşmekte, yaprak alanı, sürgün uzunluğu ve bir sonraki yıl ürün verecek olan çiçek
tomurcuğu oluşum oranı azalmaktadır.
Elmada seyreltme çiçek ya da küçük meyve döneminde kimyasal maddelerle, el ile ya da mekanik olarak seyreltme
makinaları ile yapılabilmektedir.
Kimyasal maddeler ile seyreltme: Seyreltme düzeyi kullanılan kimyasal maddenin dozu ve püskürtme zamanı,
ağacın fizyolojik durumu, ekolojik faktörler, yetiştiricilik sistemi, çeşit, anaç ve kültürel işlemler gibi çeşitli
faktörler tarafından büyük ölçüde etkilenmektedir. Elma yetiştiriciliğinde ileri olan ülkelerde yetiştiricilerin de
katkısıyla farklı elma bölgeleri için uygun seyreltme programları oluşturulmaktadır. Elle seyreltme fazla işgücü
gerektirdiğinden dolayı pahalı bir yöntemdir ve bu nedenle kimyasal seyreltme büyük bahçelerde en fazla
kullanılan seyreltme yöntemidir.
Kimyasal seyreltme için farklı maddeler kullanılmaktadır.
BA ile GA4+7’nin (gibberellin) karışımı olan ACCEL, meyveler 5-12 mm iriliğe ulaşınca dekara 2,5-4,0 litre
dozunda püskürtülmektedir.
ATS (amonyum tiyosülfat), PTS (potasyum tiyosülfat) %20 ve %80 çiçeklenme düzeylerinde %1-1.5 dozunda
önerilmektedir.
Bir insektisit olan Carbaryl (Sevin) seyreltme amacıyla genellikle tam çiçeklenmeden 10 ile 21 gün sonra
önerilmektedir. Bu maddenin, seyreltme güçlüğü görülen çeşitlerde NAA (naftalen asetik asit) ile birlikte
kullanılması önerilmektedir. Elmalarda 1000 ppm Carbaryl ve 5, 10 ppm NAA uygulaması seyreltme amacıyla
önerilen bir uygulamadır. Hormon yapısında olan NAA elmalarda seyreltme amacıyla genellikle 2,5-20 ppm
konsantrasyonlarında kullanılmaktadır. NAD (naftalen asetamid) genellikle tam çiçeklenmeden 7-20 gün sonra
geniş bir zaman aralığında püskürtülmektedir. Bununla birlikte, taç yaprakların dökülme aşamasında 50-100 ppm
dozunda güvenle uygulanabileceği de bildirilmektedir.
Tam çiçeklenme döneminde 80 ppm etephon uygulamasının da seyreltici etkisi gösterilmiştir.
Dormeks’in (hidrojen siyanamid) %0,25 dozu seyreltici olarak elmalarda kullanılmaktadır.
Elle meyve seyreltmesi: Bu yöntem ilkbahar geç donlarının görüldüğü ekolojilerde don zararı riskinin (seyreltme
uygulamalarından sonra ortaya çıkabilecek geç donların neden olduğu ürün kaybı riski) en aza indirilmesi, ürün
yükünün daha kesin belirlenebilmesi ve ağaç üzerinde meyvelerin dağılımının gözlenmesi bakımından önemli
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avantajlara sahiptir. Bunun nedeni elle seyreltmenin tam çiçeklenme tarihinden 8 haftaya kadar yapılabilmesidir.
Bu tarih yaklaşık olarak Haziran meyve dökümünden hemen sonraya denk gelmektedir. Bu tarihte don riski ve
meyve döküm riski kalmamaktadır. Ayrıca çevreye zarar verici bir uygulama olmaması ve meyvelerin kontrollü bir
şekilde ağaç üzerinden uzaklaştırılması nedeniyle de tercih edilmektedir. Elle seyreltmenin en önemli dezavantajı
ise işçilik maliyetini artırmasıdır.
Elmada elle seyreltme yapılırken kral meyveye dikkat edilerek her salkımda bir meyve bırakılmalıdır. Ağaçları
kuvvetli gelişen çeşitlerde her hüzmede iki meyve bırakılabilirken, zayıf gelişen çeşitlerde mutlaka bir meyve
bırakılmalıdır Meyveler elle koparılacağı gibi sapları seyreltme makasları ile de kesilebilmektedir. Dal üzerinde her
15-18 cm’ye ya da 20-40 yaprağa bir meyve düşecek şekilde meyve seyreltmesi yapılmaktadır. Elle seyreltme
ülkemizde kısmen uygulanmakta, ancak uygulama zamanı olarak yanlışlıklar yapılmaktadır. Genelde seyreltme
hasattan hemen önce yapılmaktadır. Meyve seyreltmesi çok daha erken dönemlerde yapılmalıdır. Ne kadar erken
yapılırsa özellikle meyve iriliğini artırmak ve periyodisiteyi engellemek bakımlarından başarı o kadar artmaktadır.
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ELMADA EN FAZLA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ
Değişik Doruk Dallı (Modified Leader)
•Bu terbiye şekli kurak bölgeler için uygun ve yararlı bir şekildir. Gövde üzerinde muntazam aralıklarla sarmal (spiral) olarak
dağılmış 4-5 dalın oluşturduğu bir şekildir,
•Değişik doruk dallı terbiye şeklinin, doruk dallı terbiye şeklinden farkı doruk dal üzerinde dallanmanın sağlanmasıdır.
1. Yıl:
•Fidanlar dikildikten sonra gelişme periyodundan önce 110-120 cm yükseklikten kesilir. İlkbahar gelişme periyodunun
başlamasıyla birlikte fidanlardaki gözler sürmeye, yeni sürgünler oluşturmaya başlar. Sürgünlerin odunsulaşmaya başladığı
yaz gelişme periyodunda Temmuz ayında fidanlar üzerinde 5 ana dal seçilir. Bu amaçla, aşı yerinden 40 cm yükseklikte
bulunan dal birinci ana dal olmak üzere, ana dallar birbirinden 10-20 cm aralıklarla, gövde ile 45-60°, kendi aralarında 72° lik
açı olacak şekilde seçilmelidir. Ana dal olarak seçilmesini düşündüğümüz dallar arasındaki yüksekliklerle, bunların
arasındaki açıların matematiksel doğrulukta olması genellikle olası değildir. Ancak, bu rakamlar bize dalların seçiminde
düzenli bir dağılımın gereğini ifade etmesi bakımından önemlidir.
•Ana dallar seçildikten sonra yaz gelişme periyodunda geriye kalan dallar gelişmeden alıkonulmak üzere eğilebilir ya da
bükülebilir. Böylece fidanlar kış dinlenme periyoduna şekil verilmiş olarak girer. Eğer bu işler yazın yapılamamış ise
dinlenme dönemine girildikten sonra kış aylarında yapılır.
•Kış dinlenme döneminde yazın yapılan işler gözden geçirilir, açı açma ve daraltma işlemleri yapılır. Bu işlemler
tamamlandıktan sonra sıra ana dalların kesilmesine gelir. Bu dallar 40-60 cm'den daha az bir gelişme göstermişlerse bunlara
dokunulmaz, olduğu gibi bırakılır. Ancak dal uçlarında meyve gözü varsa bunlar koparılır. Bu değerlerden daha fazla
gelişme olmuşsa dallar 40-60 cm uzunlukta toprağa bakan bir göz üzerinden kesilir. Ayrıca seçilmiş 5. ana daldan daha
yukarıdaki dal da tırnak bırakılmadan kesilir.
2. Yıl:
•İkinci yıl yaz gelişme periyodunda ilk yıl şekillendirilmiş fidanın her ana dalından oluşan dallardan biri ana dalın devamını
sağlayacak, diğeri de yardımcı dal olacak şekilde 2 dal seçilir. Yardımcı dal ana dalın gövdeye birleştiği yerden 10-20 cm
uzakta olmalı ve onunla rekabete girmemelidir. Bunların dışında kalan yan dallar eğilip, bükülebilir. Eğer dal seçimi yazın
yapılamamışsa bu işlem kış dinlenme periyodunda yapılır. Bu işler yapıldıktan sonra dal kesimlerine başlanır. Öncelikle
dalların uçlarında yeterince odunlaşmamış, boğum araları kısa yaz sürgünleri oluşmuş ise, o takdirde bunların mutlak kesilip
atılması gerekir. Aksi halde, bu oluşumlardan dal uçlarında buket şeklinde çok zayıf dallar oluşur. Bunlar da dalın gelişmesini
önler, sonuçta meyve ağacı gelişmeden geri kalır, çalılaşır.
•Ana dalların uzunlukları 60-80 cm ise bu dallar, meyve ağaçlarının tür ve çeşidinin kesimine karşı tepkisi, çevrenin ekolojik
koşulları ve toprak verimliliği dikkate alınarak bir miktar kısaltılmalıdır. Yardımcı dallar da genel ilkelere uygun olarak
kesilir. Kesim, ana dalın ucundan yardımcı dala doğru 45°lik açı yapan bir doğrunun yardımcı dalı kestiği nokta bu dalın
ucunda yapılacak kesim noktasını gösterir. Kesimler mutlaka iyi oluşmuş, toprağa bakan göz üzerinden yapılarak kış
budaması tamamlanmış olur.
3. Yıl:
•İlkbahar ve yaz gelişme periyotlarında ağaçlarda gerekli bakım işleri yürütülür. Bu ve bundan sonraki yıllarda ana ve
yardımcı dallar üzerinde oluşacak 3-5 daldan birer tanesi ana ve yardımcı dalların devamı, birer tanesi de bunların yardımcı
dalını oluşturmak üzere seçilir. Geri kalan dallar ise durumlarına göre eğilir, bükülür. Kesimler kış dinlenme döneminde
yapılır. Ağaçlarda 5 yardımcı dal oluşuncaya kadar bu işlemlere devam edilir.
•Her yıl yardımcı dalların yönlerinin bir öncekinin aksi yönünde olmasına özen gösterilir. Böylece dallar arasında simetri ve
denge gerçekleştirilmiş ve bunların birbirlerini gölgelemesi önlenmiş olur.

•

Bir fidana Değişik Doruk Dallı şeklin verilmesi;

3

1)
2)
3)
4)

Şekil verilmek üzere tepesi vurulmuş bir yaşlı fidan,
Yaz periyodunda fidanın gelişimi,
Birinci yılın sonunda budanmış fidan,
İkinci yılın sonunda budaması yapılmış fidan.

BODUR YETİŞTİRİCİLİKTE GÜNÜMÜZDE EN FAZLA KULLANILAN TERBİYE ŞEKİLLERİ
DÜŞEY EKSENLİ TERBİYE SİSTEMİ (Vertical axis)
Bu sistemde güçlü tepesi vurulmamış bir lider dal yerden yaklaşık 3 m yükselmektedir. Merkezden dışa açılarak
oluşan dalların uzunluğu ağacın taç sistemi içerisinde üst kısma doğru tedricen azalmalıdır. Aşağıdaki dallar uzun, üsttekiler
biraz kısa, daha üsttekiler daha kısadır ve böylece ağacın tacı silindir-konik bir şekildedir. Yan dalların kalınlığı daima gövde
kalınlığından azdır. Bu sistemde çok az bağlama ve eğme işlemleri vardır.
Bu sistemde M 9 bodur elma anacı üzerinde fidanlar 1.2- 2 m sıra üzeri ve 3.5- 4 m sıra arası mesafede dikilebilir.
Destek sistemi için her fidana bir herek destek verilmelidir (bambu kamışı, demir boru ya da ahşap destek). Bunlara ayrıca
her 7-10 ağaca bir yaklaşık 10 cm çapında direkler ile tel sistemi oluşturulmalıdır. En üstten 2.7 m civarında bir yükseklikten
tek tel geçirilebilir veya ihtiyaç olursa ikinci veya üçüncü tel geçirilebilir (Şekil 1).

Şekil 1. Düşey eksen terbiye sisteminde destek sistemi.
Destek Sistemi: Tam bodur anaçlarla kurulan bahçelerde erken verim alınabilmesi için dikimi müteakip mutlaka destek
sistemi kurulmalıdır. Bunun için her ağaca demir, ahşap veya kargı dediğimiz saz kamışından (7) destek gereklidir. Her 7-10
ağaca yaklaşık 10 cm çapında demir veya ahşap direk (5) dikilerek en üstten, 2.7-3 m’den tek tel (3) geçirilmelidir. İhtiyaç
halinde iki veya üçüncü tellerde geçirilebilir. Telli destek sisteminde ilk direk (4) 60o’lik meyille dikilir. Teller sağlam ve
gergin durabilmesi için yere sabitlenir (1). Ayrıca ilk direkten (4) önce tellerin gerginliğini sağlamak için bir mekanizma (2)
takılabilir.
Dikim ve birinci yıl budaması: Fidan, henüz dallanmamış ise tepesi 75 cm'den vurulur (Şekil 2). Tepe kesimi bir daha
yapılmaz. Eğer lider gelişimi zayıfsa sonraki yıl yeniden tepesi kesilebilir. Dallı fidan ise lider dalın tepesi en üstteki yan
dalın 25 cm üzerinden vurulur. Bu da aşı noktasından 90- 100 cm yukarısına isabet eder. Lider dal dikimle beraber bir hereğe
bağlanır ve 1-2 yan dal varsa bunlar da çıkartılır (Şekil 2).
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Şekil 2. Tepe Kesimi
Yan dalların lider dal ile arasındaki açı 45-60o açılı olmalıdır. Dar açı yapan ve uygun yayılış göstermeyen dallar
çıkartılmalıdır. Açı genişletmek için kürdan (dal ufaksa), dal parçası, çubuklar, çamaşır mandalı ya da ağırlıklar
kullanılabilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Dal Açmada Ağırlıkların Kullanılması

Uygulama öncesi

Uygulama sonrası

Şekil 4. Pinching tekniğinin uygulanışı
Dik büyüyen dallar dormant dönemde çıkartılır. Temmuz ayında tepesi vurulan lider dalın uç kısmına yakın yerden yeni
çıkan ve lider dala rakip olabilecek özellikteki 2-3 yan sürgün 7-10 cm olur olmaz pinching tekniği (elle sürgün kopartma )
ile koparılır (Şekil 4). Bu işlem Temmuz sonuna kadar iki hafta arayla tekrarlanır.
İkinci yıl budama: Dinlenme döneminde lider dal ile rekabet eden güçlü dalların çıkarılmasıyla ağacın dar piramit şekli
korunmaya çalışılır. Kuvveti azaltmak için daha az budama yapılmalıdır. Dik sürgünler ve aşırı güçlü dallar çıkartılır. Dal
keserken kesim yerinden yeniden dal çıkması isteniyorsa tırnaklı kesim yapmak gerekir. Eğer tekrar çıkmasını istemediğimiz
bir dal ise düz kesim yapılmalıdır. Ağaç aşırı kuvvetli ise meyveye yatıncaya kadar hiçbir dal çıkartılmamalıdır. Yalnızca yaz
budaması yapılmalıdır. Meyve tutumundan sonra 2-3 elma ağaçta kalabilir. Genelde ikinci yılda elmaların çoğu Haziran'a
kadar çıkartılmalıdır. Fazla meyve ağacın vegetatif büyümesini yavaşlatır ve sonraki hayat süresini azaltır.
Lider dal, dikim yılında budandıktan sonra tekrar budanmaz. Eğer gelişme zayıfsa ikinci yıl tekrar tepe kesimi yapılabilir.
Dikim yılında yeterli dallanma yoksa (4'den az ise) tepe vurularak dallanma teşvik edilmelidir.
Üçüncü yıl budama: Bu yılda 2. yıldaki işlemler yapılır. Lider dala yerden uzanılabiliyorsa pinching tekniği uygulamasına
devam edilir. Erken ilkbaharda ağacın üst kısmındaki yeni çıkan dalların açıları genişletilir. Uygun şekle getirilir. Lider dal
direğe bağlanır. Haziran ortasına kadar lider yaklaşık 2.5 m uzunluğunda olmalıdır. Seyreltme kesimleri yapılabilir. Tırnaklı
kesim yapmak gerekir. Ağaçta meyve oluşumu yeterli düzeye gelinceye kadar özellikle dip kısımlardaki meyveler ve dallarda
seyreltmeye başlanmamalıdır. Meyvenin büyümeyi kontrol ettiği unutmamalıdır. Budama yapılınca büyüme teşvik edilir.
Durgun dönemde komşu ağaçların birbirine değen dalları budanır. İki ve daha yaşlı dallar, daha az güçlü bir yan dal yapmak
için piramit şekli korunarak geriye doğru kesilmelidir. Bir yaşlı dallar kesilmemelidir. Bu olay aşırı büyümeyi teşvik eder. Bu
sistemde ağacın üzerinde meyve oluncaya kadar tepesi vurulmamalıdır ve lider dal meyve ağırlığı ile aşağıya çekilmelidir
(Şekil 5).
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Şekil 5. İkinci büyüme sezonunda ilkbahar ve 3. yılın dinlenme döneminde yapılan uygulamalar
Verim çağında budama: Düşey eksen meyve bahçesi sisteminde verim çağında ağaç yüksekliği 3m civarındadır. Bu
yüksekliğe gelen ağacın lider dalına 2 yöntemden biri uygulanır (Şekil 6).
1- Lider dal üzerinde yer alan en üst dal telin diğer tarafına kıvrılabilir.
2- Lider dal 2 yaşlı dal üzerindeki daha zayıf yan dala kadar geriye budanır.

Şekil 6. Tepe kesimi
(A) Ağaç uygun yüksekliğe gelince, merkezi liderin uç kısmı kıvrılmalı ve desteğe bağlanmalıdır (B) Yeni bir lider
oluşturmak için zayıf bir yan dal üzerinden geriye kesim yapılmalıdır.
Düşey eksen sisteminde en alttaki dallar daimidir ama iki yaşlı veya daha yaşlı dallar budama kesimleriyle periyodik olarak
kısaltılır. Ağacın daha yukarı kısımlarında dar şekli korumak ve yeni dallar oluşturmak için lider dala yakın kesimler
yapılmalıdır. Gölgeleme yapan dallar çıkartılmalıdır (Şekil 7).
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Şekil.7. Verim Çağındaki Ağaçların Görünümü.
İNCE İĞ ŞEKLİ TERBİYE SİSTEMİ (SLENDER SPİNDLE):
Bodur anaçlar üzerinde sık dikilmiş yoğun bahçelerde destek gerektiren bir terbiye şekli olan ince iğ ya da iğ sistemi alçaktan
oluşturulmuş küçük konik bir çatı ve liderden çıkmış küçük meyve dalcıkları ile tanımlanmaktadır. Bu yapıyı oluşturmak için
aşağıdaki ana dallarda gövdeye doğru sürekli kısaltma budaması, üstteki dallarda yenileme budaması yapılır. Ağacın
gelişmesini yavaşlatmak için güçlü sürgünlerin düşük düzeyde gelişmesini sağlamak önemlidir. Ağaç yüksekliği genellikle
2.1-2.5 m’dir. Yaygın olarak tek sıralarda sıra arası mesafe 3-3,5m ve sıra üzeri mesafe 0.9-1.5 m olarak uygulanmaktadır.
Elmada genellikle M9, P22, Bud 9, P1, P2, Fulueren 56 bodur anaçlarında kullanılmaktadır.
a) Dikim yılı:
Fidanlar dalsız ise 75 cm, dallanmış ise üst dalın 25 cm üzerinden (yaklaşık 85 cm) tepesi vurulur. Dallanmış fidanlarda
topraktan 40 cm yukarıya kadar olan dallar dipten çıkartılır.
b) 1. yıl:
Dikim budamasından sonra lider dalda uç kesimi yapılmaz. Dinlenme döneminde lider dal alttaki zayıf bir dal üzerinden
kesilir ve yukarıya bağlanır. Her yıl yapılacak olan böyle kesimler sonucu lider dalda zig-zag bir gelişme sağlanmış olur.
Böylece liderin üstünlüğü baskı altında tutulur ve genç dalların kuvvetlenmesi sağlanır. Dikildiklerinde dalsız olan ancak 1.
yılın sonunda dallanmış duruma gelen fidanlarda topraktan itibaren 40 cm’ye kadar olan dalların gelişmesine izin verilmez,
bunlar dipten çıkartılır.
Dikimi izleyen vejetasyon döneminde yan dallar gövde ile geniş açı yapacak şekilde eğilirler veya bağlanırlar. Eğilemeyecek
kadar dik gelişenler durgun dönemde dipten çıkarılırlar. Bu terbiye şeklinde yan allarda kesinlikle uç kesimi yapılmaz.
c) 2. ve 3. yıllar:
Lider dalın terbiyesinde 1. yılda yapılan uygulama izlenir. Eğer ağaç çok kuvvetli gelişme gösteriyorsa lider dal 2 yaşlı dal
üzerinden kısaltılabilir.
Yan dallarda uç kesimi kesinlikle yapılmaz, dalların açıları genişletilir. Eğilemeyecek kadar dik gelişen dal varsa durgun
dönemde dipten çıkartılır. Ağacın şeklini bozan aşırı gelişme göstermiş ve sıklık meydana getiren dallarda da kısaltma
yapılmaz bu dallar dipten çıkarılır.
d) 4. ve daha sonraki yıllar:
Bu sistemde ön görülen ağaç yüksekliği 2.1-2.5 m’dir. Gölgeleme nedeniyle meyve kalitesi düşeceği için ağaç yüksekliği bu
seviyeye geldiğinde liderde her yıl zayıf bir dal üzerinden geriye kesim yapılır. Aynı şekilde yan dallar da, ağaç için ayrılan
yaşama alanını aştıkları durumda geriye kesimlerle (bir gerideki zayıf dal üzerinden) bu sınırlar içerisinde tutulması
gerekmektedir.
Tacın en alt kısmında oluşmuş dallardaki meyveler toprağa yakın olduğundan kalitesiz olur. Bu nedenle bir süre sonra bu
dallar dipten çıkartılır.

VERİM ÇAĞINDAKİ MEYVE AĞAÇLARINDA ÜRÜN BUDAMASI
 Meyve ağaçları düzenli bir budama, sulama, gübreleme ve benzeri bakım işlerinin zamanında ve uygun biçimde
yapılması sonucu fizyolojik dengeye ulaşır. Bu devrede ağaçlarda generatif faaliyetler (çiçek ve meyve oluşumları)
ile vegetatif gelişme (sürgün oluşumu) arasında bir düzen ve denge vardır. Yetiştiricinin ağaçlara kazandırdığı
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fizyolojik denge durumunu uzun süre devam ettirmesi arzu edilir. Bu da ancak, ürün budaması ile
başarılabilmektedir.
 Genellikle, meyve ağaçları içerisinde bulundukları çevre ve bakım koşulları ile anaçların etkisi altında gelişir ve
meyve verir.
 Meyve bahçesi tesis ederken, ekolojik koşullara uygun meyve tür ve çeşitler seçilmeli ve meyve ağaçlarının
isteklerine göre teknik ve kültürel işler düzenli bir şekilde yürütülmelidir. Bunlardan özellikle şekil ve ürün budaması
üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir.
 Şekil budamasında olduğu gibi, ürün budamasının da üzerinde durulması gereken bazı ilkeler mevcuttur. Yetiştirici
budama yaparken bunları dikkate aldığı takdirde ağaçlan fizyolojik dengede tutabilir.

Ürün Budamasının Uygulanışı:
 Budamadan önce ağaç bir bütün olarak incelenmeli ve öncelikle kurumuş, hastalıklı ve zayıflamış dallar diplerinden
kesilerek çıkartılmalıdır.
 Ağacın iç kısmında gelişmiş olan ve gölgelemeye neden olan sürgünler kesilerek çıkartılmalı, ancak bu işlem
uygulanırken dalların çıplaklaşmamalarına özen gösterilmelidir.
 Yardımcı dallar arasında kuvvetli dallar oluşmuş ise, bunlar meyve dalları üzerinden kısaltılmalıdır.
 Bir ana veya yardımcı dal üzerinde fazla miktarda meyve dalı oluşmuş ise bunların bir kısmı kesilerek seyreltilmeli
ve bu işlem sırasında güneş gören, iyi oluşmuş dallar bırakılmalı, güneş görmeyen iç kısımlarda bulunanlar
çıkartılmalıdır.
 Ana dallar üzerinde ve ucunda aynı noktadan çıkmış dallardan iç kısma doğru gelişmiş olanlar alınmalıdır. Ana
dalların devamını sağlayacak bir yaşlı sürgünler ağacın şekline uygun olarak belirlenmeli ve gelişme kuvvetine göre
kısaltılmalıdır.
 Ağacın yüksekliği kontrol altında tutulmalı ve bu amaçla doruk dalı bulunan terbiye sistemlerinde doruk dalının
devamı ağacın üst kısmında uygun bir sürgünün seçilmesi ve bunun uygun bir uzunluktan kısaltılması ile
sağlanmalıdır. Doruk dalı tek olmalı ve bu kısımda gelişmiş başka sürgünler kesilerek çıkartılmalıdır.
 Ağacın türüne ve buna bağlı olarak dal yapılarına, terbiye şekline, gelişme kuvvetine ve budama prensiplerine göre
dal uçlarında kesimler yapılarak ya da yapılmayarak dalın gelişmesindeki denge korunmalıdır.
 Ürün budamalarında mutlaka budamanın temel prensipleri göz önünde bulundurulmalıdır (bakınız budamanın temel
prensipleri kısmına).
 Bodur anaçlar üzerinde yoğun bahçelerde kullanılan iğ (slender spindle) ve düşey eksenli (vertical axis) sistemlerde
ana dal ve yan dallarda uç kesimleri yapılmamasına, dalların dar açılı olmamasına dikkat edilmeli ve bu dalların
kalınlık düzeyinin ana gövdenin 1/3’ünden daha az seviyede kalmasına özen gösterilmelidir. Bu amaçla ana ve yan
dallarda açılar tam olarak genişletilmeli (dallar yatırılmalı) ve uç kesimlerden kaçınılarak dallar zayıflatılmalıdır.
Böylece meyve dalı oluşumu sağlanmalıdır. Dar açılı ve dik gelişmiş kuvvetli dallar dipten kesilmelidir.

8

9

ARMUT
Armudun Sistematikteki Yeri
Takım
: Rosales
Familya : Rosaceae
Alt Familya: Pomoideae
Cins
: Pyrus
Türler
: Çok sayıda tür bulunmaktadır
A- Doğu Asya armut türleri
B- Orta Asya armut türleri
C- Akdeniz havzası armut türleri
D- Avrupa armut türleri
A- Doğu Asya Armut Türleri
1- Pyrus serotina Rehder (P. pyrifolia Burm. Nak.)
- Anavatanı Çin’dir.
- Çin, Japonya, Kore ve Tayvan’da yayılım göstermektedir.
-Japonlar, Nashi armudu olarak isimlendirmektedir.
- Çin ve Japonya’da kültüre alınmış ana türdür.
- Ağaçları kuvvetli ve dik büyümektedir.
- Yaprakları elips şeklinde, çiçekler beyaz, 6-9’lu salkım şeklindedir.
- Meyve genellikle yuvarlak (var. culta), paslı kahverengi renkte, sap uzundur.
- İki varyetesi bulunmaktadır: var. culta ve var. pyrifolia.
- Ateş yanıklığına orta düzeyde dayanıklı, fakat soğuklara hassasdır.
- Batı ve Doğu armutları için anaç olarak kullanılabilmektedir.
- Chojuro, Danbae (Olympic), Hosui, Nijisseiki, Shinseiki önemli çeşitlerdir.
- Pyrus communis x P. pyrifolia var. culta’nın melezlenmesi sonucunda Le Conte, Kieffer ve Garber gibi önemli
çeşitler elde edilmiştir.
2- Pyrus ussuriensis Maxim.
- Anavatanı Çin’dir.
- Kuzey Çin, Sibirya, Mançurya, Kore’de yayılım göstermektedir.
- Bu tür soğuklara çok dayanıklıdır.
- Ateş yanıklığı hastalığına da çok dayanıklıdır.
- Batı ve Doğu armutları için anaç olarak kullanılabilmektedir.
-Meyveler genellikle yuvarlaktır ve meyve üzerinde çanak yaprakları dökülmeden kalmaktadır.
- Sian-sui-li, An-li, Nan-guo-li ve Chien-pai-li önemli çeşitlerdir.
3- Pyrus betulaefolia Bunge
- Anavatanı Çin’dir.
- Orta ve Kuzey Çin, Güney Mançurya’da yayılım göstermektedir.
-Doğu ve batı armutları için anaç olarak kullanılabilmektedir.
-Vegetatif olarak çelikle çoğaltılabilmektedir.
- Ateş yanıklığı hastalığına orta düzeyde dayanıklıdır.
- Ağaçları kuvvetli büyür, yapraklar geniş ve kalın dokuludur.
-Çiçekler gösterişli, beyaz, sık demetler (13’lü) şeklindedir.
-Bu türün ağaçları süs bitkisi olarak değer taşımaktadır.
-Meyveler çok küçük ve üzeri paslıdır.
4- Pyrus serrulata Rehder
- Anavatanı Çin’dir.
-P. serotina’dan farkı genellikle daha geniş yapraklı, daha küçük çiçekli ve daha küçük paslı meyvelere sahip
olmasıdır.
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5- Pyrus calleryana Decne
- Orta ve Güney Çin, Vietnam’da yayılım göstermektedir.
-Ateş yanıklığına dayanıklıdır.
-Soğuğa hassastır.
-Doğu ve batı armutları için anaç olarak kullanılabilmektedir.
-Bu türün ağaçları süs bitkisi olarak değer taşımaktadır.
-Tohumdan bir örnek materyal verir, fidanları çabuk büyür, batı armutları ile iyi uyuşur.
B- Orta Asya Armut Türleri
1- Pyrus salicifolia Pall.
-Kuzeybatı İran, Kuzeydoğu Türkiye ve Güney Rusya’da yayılım göstermektedir.
-Ahlat ile karıştırılabilir.
-Dikenli bir ağaçcıktır.
-Bu türün ağaçları süs bitkisi olarak değer taşımaktadır.
2- Pyrus heterophylla Regal ve Schmalh. (P. regelii Rehd.)
-Ortagüney Asya’da (Afganistan) yayılım göstermiştir.
-Dikenli bir ağaçcıktır.
3- Pyrus variolosa Wall. ex G.Don. (P. pashia D. Don.)
-Pakistan, Hindistan ve Nepal’de yayılım göstermiştir.
-Ateş yanıklığına dayanıklıdır. Sıcak ve nemli iklime adapte olmuştur.
-Ağaçları kuvvetli ve dik büyümektedir.
-Çanak yaprakları meyve üzerinde kalır.
-Meyveler orta büyüklükte, armut biçimindedir. Güney Çin ve Kuzey Hindistan’da kültürü yapılan çeşitleri
bulunmaktadır.
4- Pyrus glabra Boiss.
- İran’da yayılım göstermiştir.
C- Akdeniz Havzası Armut Türleri
1- Pyrus amygdaliformis Vill. (P. sinaica Dom.)
-Güney Avrupa ve Anadolu’da yayılım göstermiştir.
-Anaç olarak kullanılabilmektedir.
2- Pyrus elaeagrifolia Pall. (P. kotschyana Boiss.ex Decne.)
-Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve Rusya’da yayılım göstermiştir.
-Ağaçları orta irilikte, sık dallı ve dikenlidir.
-Yapraklar kargı şeklinde, meyveler ufak ve topaç şeklindedir.
-Arid iklim koşullarına uymuştur.
-Anaç olarak kullanılabilmektedir.
3- Pyrus syriaca Boiss.
- Yayılma alanı Batı Asya, Türkiye, İran ve Tunus’dur.
D- Avrupa Armut Türleri
1- Pyrus communis L.
-Batı ve Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve Ön Asya’da yayılım göstermiştir.
-Kültür armut çeşitlerinin dahil olduğu türdür.
- Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’da ekonomik anlamda armut yetiştiriciliği için
esas türdür.
2- Pyrus nivalis Jacq.
- Batı, Orta ve Güney Avrupa’da yayılım göstermiştir.
-Ağaçları küçük ve dikensiz, yapraklar oval, sapları kısa, meyveler yuvarlakçadır.
-Avrupa’da armut şarabı yapmak üzere yetiştirilir.
3- Pyrus cordata Desv.
-Yayılma alanı Güneybatı İngiltere, Batı Fransa, İspanya ve Portekiz’dir.
- Meyveler küçük, topaç şeklindedir.
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Armudun Genealogisi
Doğu ve Batı kültür armutları:
1- Rastlantı çöğürleri,
2- Mutasyonlar,
3- Türler içinde doğal ve yapay melezlemeler,
4- Türler arası hibridizasyonlar sonucunda meydana gelmiştir.
Vavilov (1951), origin merkezleri olarak dikkate aldığı yerleri 3’e ayırmıştır:
•Çin Merkezi; burada P. serotina (P. pyrifolia) ve P. ussuriensis’in formları bulunmaktadır.
•Orta Asya Merkezi; Kuzeybatı Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve batı Tian-Shan’ı içerisine
almaktadır. Burası P. communis ya da bu türün doğu armudu hibritleri (P. ussuriensis x P. betulaefolia) ile
oluşturduğu intermediate formların meydana geldiği yerdir.
•Yakındoğu Merkezi; Kafkas dağları ve Anadolu’yu içerisine alan Küçük Asya merkezidir. Burada P.
communis türü bulunmaktadır ve bu bölge P. communis’in kültür formlarının orijini olduğu için ayrı bir öneme
sahiptir.
Armudun Morfolojik Özellikleri
Habitüsü:
-Ağacı dikine büyür.
-Taç genel olarak piramit şeklinde gelişir.
-Gövde rengi koyu gridir.
-Odunu oldukça serttir.
-Armudun kökü derine gider. Kazık kök yapısına sahiptir.
Dallar:
-Tüysüzdür.
-Üç tip dal vardır:
1- Obur dallar
2- Odun dalları
3- Meyve dalları (dalcık, kargı ve topuz)
Gözler:
-Yaprak gözleri,
-Sürgün gözleri,
-Çiçek gözleri (karışık yapıda).
Çiçekler:
-Hüzme şeklindedir.
-Her hüzmede 5-15 adet çiçek bulunur.
-Hüzmede çiçek açma sırası çeşitlere göre değişmektedir.
-Tepe – en alt – yukarı doğru ortadakiler,
-En alt - yukarı doğru ortadakiler – tepe
-En alt – tepe – ortadakiler
-Çiçekler 5’lidir.
-Taç yapraklar genel olarak beyazdır. Nadiren pembe ve kırmızı olanlar da vardır.
-Yumurtalık çiçek tablasının içindedir. 5 karpeli vardır. Her karpelde 2 tohum taslağı bulunur.
-Erkek organ sayısı 15-30 arasında değişmektedir.
Meyve:

-Armut meyvesi yalancı meyvedir.
-Bazen meyve etinde taş hücreleri bulunur. Bu durum çeşit ve toprak koşulları ile ilişkilidir.
- Meyve kabuğu yeşil, sarı, kırmızı ya da koyu kırmızı renkte olabilmektedir.
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Döllenme Biyolojisi
- Kromozom sayısı x = 17’dir.
- Diploid, triploid ve tetraploid çeşitler bulunmaktadır.
- Göksulu ve Conference armutları triploiddir. Williams ve Anjou diploit armut çeşitlerine örnektir. Ayrıca
Williams ve Anjou ’nun tetraploid formları da bulunmaktadır.
- Triploid çeşitlerde çiçek tozlarının çimlenme oranı, yumurta hücrelerinin döllenme yeteneği düşüktür.
- Kendi ile uyuşmazlık çeşitlere göre mutlak ya da kısmidir. Bu nedenle iyi bir ürün eldesi için bahçe içerisinde
tozlayıcı çeşit bulundurulmalıdır.
- Melezlemede kısırlık armutlarda yaygın bir sorun değildir.
- Armutlarda partenokarpiye eğilim fazladır.
-Beurre d’Anjou, Fertility, Kieffer ve Williams çeşitlerinde ekolojiye bağlı olarak %70’in üzerinde
partenokarpik meyve oluşumu gözlenmektedir.
Armudun Ekolojik İstekleri
A. İklim İstekleri
-Ilıman iklim meyve türüdür.
-Elmaya göre soğuklara daha az dayanıklıdır.
o
o
-Dinlenme döneminde -25 C, -30 C’ye dayanabilir ise de şiddetli soğuk uzun sürerse özellikle nemli topraklarda
sürgün uçlarında don zararı görülür.
o
o
-Tam çiçeklenme döneminde çiçekler -2.2 C’nin altında ve küçük meyveler -1.1 C’nin altında dondan zarar
görür.
-Armut elmaya göre daha yüksek ortalama sıcaklık ister. Bu tür yazları sıcak ve kurak, bol güneşli ve havadar
yerlerde iyi yetişir.
o
-Armut kış döneminde +7 C’nin altında 600-1500 saat dinlenme ister. Bununla birlikte düşük (160-260 saat)
dinlenme isteği olan çeşitler de bulunmaktadır (Hood gibi). Soğuklanma gereksinimi karşılanmamış armut
ağaçlarında çiçeklenme devresi uzun sürer ve çiçeklerin açılması düzenli olmaz.
B. Toprak İstekleri
-Derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin toprakları sever.
-Çok kuru, az derin ve taşlı topraklarda meyveler biçimsiz ve fazla kumlu olur.
-Ağır ve nemli topraklarda meyve eti kaba ve tatları yavan olur.
-Bununla birlikte armut yetiştiriciliğinde toprak özellikleri kullanılan anaca göre belirlenmelidir Armuda anaç
olarak yine armut türü kullanılacak ise bol ve kaliteli bir ürün için toprak özellikleri derin, sıcak, iyi drene
edilmiş tınlı olmalıdır.
-Armuda anaç olarak ayva kullanıldığında ise bu defa ayvanın toprak istekleri dikkate alınmalıdır. Ayvanın
toprak isteği geçirgen, sıcak kumlu tınlı topraklardır. Ayvanın kökü çok derine gitmediği için ayva üzerine aşılı
armut yetiştiriciliğinde toprağın fazla derin olmasına gerek yoktur. Ayva anacı kireçli topraklarda kloroza neden
olmaktadır.
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ARMUT
ARMUT ANAÇLARI
Kültür armutları aşıyla çoğaltılır.
Aşılı armut fidanı üretiminde anaç olarak en fazla armut (Pyrus spp.) ve ayva (Cydonia oblonga Mill.)
türleri kullanılmaktadır.
A- Armut anacı olarak kullanılan Pyrus türleri:
Pyrus communis (Avrupa armut türü) anaçları: Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa’da ayrıca Kuzey
Amerika (A.B.D. ve Kanada), Şili, Güney Afrika ve Yeni Zelanda’da Pyrus communis L. çöğür ve klon anaçları
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu anaçların genel özellikleri:
•Özellikle batı (Avrupa) armutları için yaygın kullanılan bir armut anaçlarıdır.
•Armut çeşitleriyle aşı uyuşmazlığı sorunu yoktur.
•Çöğür ve klon anaçları mevcuttur.
•Üzerine aşılanan çeşitleri farklı kuvvetlerde geliştirebilir (örneğin, çöğür anaçlar standart boyutta kuvvetli,

klonal OH x F 51 ve BP 1 gibi klon anaçlar bodur).
•Toprağa tutunma kuvveti iyidir.
•Gelişimi yavaştır ve ayvaya göre daha geç meyveye yatar. Bu durum özellikle çöğür anaçlarda daha uzun sürer.
•Soğuğa karşı toleranslıdır.
•Killi topraklara ve kireçten kaynaklanan kloroza karşı toleranslıdır.
•Özellikle OH x F serisi anaçlar ateş yanıklığına ve armut göçürene karşı dayanıklıdır.
Klonal Pyrus communis anaçları
1- Old Home x Farmingdale serisi anaçlar (OH x F):
•Bu anaçlar Amerika Birleşik Devletleri’nde ateş yanıklığı hastalığına (Erwinia amylovora) dayanıklı olarak
geliştirilmiştir.
•Birçok serisi bulunan OH x F anaçlarından OH x F 51 bodur (Quince A kadar gelişir), OH x F 333 yarı bodur
(standardın %50-65’i kadar) ve OH x F 97 kuvvetli (standart çöğür anaçlar kadar gelişir) gelişme özelliğine
sahiptir.
•Bu anaçlar klonal olarak doku kültürü yöntemi ile başarı ile çoğaltılabilmektedir.
•Bu anaçlar armut göçürene de dayanıklıdır.
•Verimlilik genel olarak iyi, meyveye yatma süresi orta, toprağa tutunması kuvvetli, dip sürgünü vermeye
eğilimleri zayıftır.
2- BP serisi (Bien Donne Pear) anaçları:
•Bu anaçlar Güney Afrika’da geliştirilmiş olan klonal Pyrus communis anaçlarıdır.
•BP 1, BP 3 gibi serileri bulunmaktadır.
•Bunların çelikle çoğaltımı güçtür.
3- “Pyrodwarf” ve “Pyro 2-33” klon anaçları:
•Son yıllarda Almanya’da “Old Home” ve “Bonne Louise d’Avranches” arasındaki melezlemelerden elde
edilmiş anaçlardır.
•Çöğür anaçların yaklaşık %40 ve %70’i kadar gelişirler.
•Ateş yanıklığına duyarlı ya da toleranslıdır.
•Toprağa tutunma kuvveti iyi,
•Erken meyveye yatarlar ve verimlidirler,
•Soğuğa ve kloroza dayanıklıdır.
•Çelikle çoğaltımı iyidir.
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Pyrus communis (Avrupa armut türü) dışında dünyada değişik ülkelerde farklı Pyrus türleri de anaç olarak
kullanılmaktadır.
Örneğin, Doğu Asya armut türlerinden Japonya’da Pyrus pyrifolia; Çin, A.B.D. ve Avusturalya’da P.
calleryana; Çin, A.B.D ve İsrail’de P. betulifolia; Çin’de P. ussuriensis doğu veya batı kültür armutları için anaç
olarak kullanılmaktadır. Bazı yabani türler de çoğu zaman doğal olarak yetiştikleri alanlarda armut ile
aşılanabilmektedir. Örneğin Türkiye’de P. amygdaliformis ve P.elaeagrifolia (ahlat) (Akdeniz havzası armut
türleri) bu şekilde aşılanabilmektedir.
Doğu Asya Armut Türlerine dahil Anaçlar
1- Pyrus betulifolia (ya da P. betulaefolia) anaçları: Doğu ve batı armut çeşitleri için kullanılabilen genel
olarak çöğür anaçlardır. Ülkemizde kullanımı yoktur. Bu anaçların özellikleri;
•Kuvvetli gelişir (ayva anacının iki katından daha fazla).
•Armut çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı problemi yoktur.
•Toprağa tutunması iyidir.
•Hem ıslak ve hem de kuru toprak özelliklerine dayanıklıdır.
•Kireçten kaynaklanan kloroza duyarlıdır.
•Kış soğuğuna toleranslı,
•Üzerine aşılı Anjou armudu meyvelerinde bir çeşit fizyolojik bir bozukluk olan cork spot (elmadaki acı benek
hastalığına benzer) rahatsızlığına sebep olur.
•Bazı kaynaklar ateş yanıklığına hassas ve bazıları ise dayanıklı olduğunu bildirmektedir.
• Armut göçürene dayanıklıdır.
2- Pyrus calleryana anaçları: Doğu ve batı armut çeşitleri için kullanılabilen genel olarak çöğür anaçlardır.
Ülkemizde kullanımı yoktur. Bu anaçların özellikleri;
•Toprağa tutunma kuvveti iyidir.
•Aşı uyuşmazlığı sorunu bulunmamaktadır.
•Ateş yanıklığına dayanıklıdır.
•Armut göçürene dayanıklıdır.
•Kış soğuğuna karşı duyarlıdır.
•Kireçten kaynaklanan kloroza duyarlıdır.
•Islak ve drenajı iyi olmayan topraklarda gelişmesi iyidir.
3- Pyrus ussuriensis ve Pyrus pyrifolia (P. serotina) anaçları: Özellikle Çin ve Japonya’da anaç olarak
kullanılmaktadır. Bu anaçlar ülkemizde kullanılmamaktadır. Özellikle A.B.D.’ndeAnaç ıslah projelerinde
ebeveyn olarak kullanılmaktadır.
•P. ussuriensis soğuklara ve ateş yanıklığına dayanıklı oluşu ile dikkat çekmektedir.
•P. pyrifolia (P. serotina) ateş yanıklığına orta düzeyde dayanıklı, soğuklara da hassastır.
•Her iki anaç da kuvvetli gelişmekte ve genel olarak çöğür anaç olarak kullanılmaktadır.
•Toprağa tutunma kuvvetleri iyidir.
•Meyveye geç yatmaktadırlar.
•Genel olarak armut çeşitleriyle aşı uyuşmazlığı sorunu bulunmamaktadır.
•Bu anaçlar üzerinde bazı armut çeşitlerinde çiçek çukuru kararması sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu durum
meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Akdeniz Havzası Armut Türlerine dahil Anaçlar
1- Pyrus amygdaliformis ve P. elaeagrifolia anaçları:
•Bu türlerden P. amygdaliformis ülkemizin batı bölgelerinde ve P. elaeagrifolia Anadolu’nun iç ve geçit
bölgelerinde armuda anaç olarak çok önceki zamanlardan beri kullanılmaktadır.
•Daha çok bulundukları yerlerde çeşit değiştirme aşıları ile aşılanmaktadırlar.
•Çoğu kıraç koşullarda ve bakımsız olarak yetiştirildikleri için ağaçların gelişme kuvveti ve meyvelerin kalite
özelliklerinin modern yetiştiricilikteki durumu bilinmemektedir.
•P. elaeagrifolia özellikle kurak koşullara adapte olmuş bir bitkidir.
•Soğuklara ve kloroza dayanıklıdır.
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•Bununla birlikte anaç olarak kullanılmadan önce armut çeşitleri ile uyuşma durumları ve diğer anaçlık

özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir.
B- Armut anacı olarak kullanılan Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Türleri
Ayva anaçlarının genel özellikleri:
• Klon anaçlardır. Tepe daldırması, kök sürgünü, çelik ve doku kültürleri ile vegetatif olarak
çoğaltılabilmektedir.
• Bazı armut çeşitleri (Örn. Williams, Winter Nelis, Clapps Favorite, Farmingdale, Coscia, Dr.Jules
Guyot, Starkrimson) ile arasında aşı uyuşmazlığı vardır. Buna karşılık Anjou, Comice, Beurre Hardy,
Old Home, Abbe Fetel, Passe Crassane, Conference, Santa Maria çeşitleri ile uyuşmaktadır. Aşı
uyuşmazlığının bulunduğu durumda ara aşı tekniğinin kullanılarak ayva üzerine önce “Old Home” ya da
“Beurre Hardy” gibi ayva ile aşı uyuşması iyi olan çeşitlerin aşılanması ve bunun üzerine uyuşmaz
armut çeşitlerinin aşılanması önerilmektedir.
• Ayva, standart bir armut çöğür anacı (Pyrus communis L.) ile karşılaştırıldığında üzerine aşılanan armut
çeşitlerinde ağaç büyüklüğünü %30-60 oranında azaltabilmektedir.
• Kış soğuklarına karşı hassastır.
• Kireçten kaynaklanan kloroza duyarlıdır.
• Ağır killi topraklara toleranslıdır.
• Üzerine aşılanan çeşidi erken meyveye yatırır.
• Toprağa tutunma kuvveti zayıftır.
• Ateş yanıklığı hastalığına hassastır. Ayva kök sürgünü verme eğilimindedir ve kök sürgünlerinden ateş
yanıklığına yakalanmaktadır.
• Her ne kadar ayvalar bazı armut çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı gösterse de tüm dünyada armutlar ile uyuşur
ayva genotiplerinin belirlenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapılmaktadır.

•
•
•
•
•

İngiltere’de East Malling Araştırma İstasyonu’nda selekte edilmiş olan East Malling Quince A,
B ve C (QA, QB, QC);
Fransa’da selekte edilmiş BA 29 (Provence BA 29) ve Sydo, Belçika’da bulunmuş Adams
bilinen klonal ayva anaçlarıdır.
Günümüzde Avrupa’da standart armut bahçeleri için Sydo ve BA29, yüksek yoğunluktaki
bahçelerde ise Adams ve East Malling Quince C (MC) anaçları daha fazla kullanılmaktadır.
Quince A ve BA 29 birçok ülke gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılan ayva anaçlarıdır.
Ayva anacı ıslahı kapsamında Prof.Dr.Sabahattin Özbek tarafından Fakültemizde başlatılan
çalışmalar ile ümitvar “SÖ” anaçları belirlenmiştir. Bu anaçlar üzerinde çalışmalara devam
edilmektedir.
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Aşılı fidan üretiminde ayva ile uyuşur ve uyuşmaz olan armut çeşitleri
UYUŞUR
UYUŞMAZ

Farklı anaçlar üzerinde armut ağaçlarının gelişme kuvvetleri

Örnekler:
ÇOK BODUR
Amelanchier spp.
Sorbus (üvez)

BODUR
Ayva
Alıç
OH x F 51

YARI BODUR
OH x F 333

KUVVETLİ (STANDART)
Armut çöğürleri
OH x F 97

ÇOK KUVVETLİ
P. belulaefolia
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•
•
•
•
•

Kültür armutları çok yaygın olmamakla birlikte Amelanchier, Sorbus (üvez), Crataegus (alıç) ve
Mespilus (muşmula) türleri üzerine de aşılanabilmektedir. Bu türler üzerinde genellikle armutlar bodur
gelişmektedir.
Pyrus türleri dışındaki anaçlar üzerinde bazı armut çeşitlerinde kalem ile anaç arasında aşı uyuşmazlığı
problemi ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle her bir türün farklı armut çeşitleri için anaç olarak
kullanılmadan önce araştırmalar ile aşı uyuşma durumları ve anaçlık özellikleri ortaya çıkarılmalıdır.
Uyuşmaz kombinasyonlarda ara aşılama ile önce uyuşur bir çeşidin ya da anacın aşılanması ve daha
sonra bunun üzerine esas çeşidin aşılanması yoluna gidilmelidir.
Örneğin alıç ile armut aşı kombinasyonlarında sıkça aşı uyuşmazlığı durumu ile karşılaşıldığı için alıç
üzerine önce ayva ve bunun üzerine ayva ile uyuşur bir armut çeşidinin aşılanması önerilmektedir.
Her ne kadar ayva üzerine armut aşılarında ancak bazı çeşitler için aşı uyuşmazlığı söz konusu olabildiği
halde armut üzerine ayvanın aşılandığı kombinasyonlarda mutlak uyuşmazlık ortaya çıkacağı için böyle
bir uygulama yapılmamalıdır. Yani Pyrus türleri üzerine ayva aşılanmamalıdır.
Bahçe Kurma

•Dikim mesafeleri, kullanılan anaç ve çeşidin büyüme kuvvetine ve ayrıca toprak özelliklerine göre belirlenir.
•Klasik bahçelerde anaç olarak armut çöğürü kullanıldığında 6-8 m, ayva kullanıldığında 3-4 m aralık mesafeler
yeterlidir.
•Yoğun bahçelerde bodur anaçlar (ayva, OHxF 51 gibi) kullanılmalı ve sıra arası mesafe 3-4 m sıra üzeri mesafe
1-2 m olmalıdır.
•Bahçe kurarken çeşit karışımına gidilmelidir.
•Tozlayıcılar ile ana çeşit arasındaki mesafe 15 m’den daha fazla olmamalıdır.
Verim
•Anaç olarak Pyrus türlerine dahil çöğür anaçlar kullanıldığında ağaçlar 5-7 yaşında ürün vermeye başlar
Ağaçlar 15-20 yaşında ekonomik verim çağına ulaşır ve bu süre 50 yaşına kadar devam eder. Daha sonra
azalmaya başlar. Ağaç başına verim bu dönemde 70-200 kg arasında değişir.
•Anaç olarak ayva kullanıldığında ağaçlar 3-4 yaşından itibaren verim vermeye başlar. Ekonomik verim çağına
10-15 yaşında ulaşır ve ve bu süre iyi bakım koşullarında 25 yaşına kadar devam eder. Ağaç başına verim 30-60
kg arasında değişir. Fakat daha sık dikim sistemi uygulandığı için birim alandaki verim düzeyi yüksektir.
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AYVANIN SİSTEMATİKTEKİ YERİ
Takım
: Rosales
Familya
: Rosaceae
Alt Familya: Maloideae - Pomoideae
Cins
: Cydonia
Tür
: C. oblonga Mill. (C. vulgaris) (AYVA)
Alt Tür

:C. oblonga maliformis (Mill.) Thell.
(ELMA ŞEKİLLİ AYVA)
C. oblonga pyriformis (Medik.) Thell.
(ARMUT ŞEKİLLİ AYVA)
SÜS AYVALARI:
Chaenomeles japonica (Cydonia japonica) (Japon ayvası)
Pseudocydonia sisensis (Cydonia sinensis) (Çin ayvası)
AYVANIN ANAVATANI VE YAYILIŞ ALANLARI
- Anavatanı İran’ın kuzeyi, Türkmenistan ve Kafkasya’dır (Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya
Federasyonu’dur-Dağıstan, Çeçenya vb.).
- Yabanilerinin yayılma alanı Kafkasya, İran, Türkiye, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dır.
Ayvanın ilk kez kültüre alındığı yer Mezopatamya’dır. 2000 yıl önce kültürünün yapıldığı
bildirilmektedir.
- Ayva daha sonra Yunanistan’a, Orta ve Batı Avrupa’ya yayılmıştır.
- Günümüzde ayva ılıman kuşakta yer alan tüm yerlerde yetişebilmektedir.
Ayva (Cydonia oblonga Mill.), meyvecilik bakımından,
1) Meyvesi (taze ya da işlenmiş olarak-jel, marmelat, reçel, tatlı, meyve suyu, içki vb. tüketilmektedir)
ve
2) Anaç olma özelliği (özellikle armut için bodur klon anaç olarak kullanılmaktadır) ile önem
taşımaktadır.
Meyvesi için yetiştirilen önemli bazı ayva çeşitleri:
Eşme, Ekmek, Çukurgöbek, Limon, Yerköy, Bardak, Tekkeş, Şekergevrek, Kalecik, Demir,
Bencikli, Midilli, Havran
Bereczcki, Champion, Cooke’s Jumbo, Dwarf Orange, Gamboa, Ludovic, Morava, Orange
(Syn. Apple quince), Perfume, Pineapple, Portugal (Syn. Lusitanica), Siebosa, Smyrna, Van Deman,
Vrajna (Syn. Bereczcki)
AYVANIN GENEOLOJİSİ
Meyvesi için yetiştirilen ayva kültür çeşitleri esas olarak yabani ya da kültür çeşitlerinin
tohumlarından ortaya çıkan rastlantı çöğürleri içerisinden üstün görülenlerin seleksiyonu yoluyla elde
edilmiştir.
Bu türde çeşit sayısı fazla değildir. Bunun nedenleri:
- Kendi ile uyuşur olması nedeniyle bu türde genetik açılımın yüksek olmamasıdır. Bu nedenle
yeni çeşitlerin ortaya çıkma olasılığı düşüktür.
- Bu tür vejetatif olarak kolayca çoğaltılabildiği için tohumla çoğaltım yaygın değildir. Bu
durumda mutasyonlar dışında genetik açılım ortaya çıkmamaktadır.
- Taze tüketim için meyvesi çok tanınan ve aranan bir tür olmadığı için çeşit geliştirme
çalışmaları yetersiz kalmıştır.
- Bununla birlikte bu türün özellikle armut çeşitleri için klon anaç olarak değer taşıması
nedeniyle buna yönelik ıslah çalışmaları ve anaç geliştirilmesi üzerinde çok durulmaktadır.
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AYVANIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Habitüsü:
- Ayva çalı formunda gelişme eğilimindedir,
- Tek gövdeli olarak 6-8m yüksekliğe kadar gelişebilmektedir. Taç yüksekliği uygulanan
terbiye şekline ve budama seviyesine göre değişmektedir.
- Gövdesi kırmızı kahverengidir,
- Kökleri derine gitmez, yüzleklik ve kazık kök oluşturmaz.
Dallar:
- Genç dallar sık keçe gibi tüylü, sarı-yeşildir,
- İki ve daha yaşlı dallar seyrek tüylü, kahverengi-yeşildir.
Gözler:
- Kırmızı-kahverengi renktedir,
- Pulcukların kenarları ve uçları pas renginde tüylüdür.
- Çiçek gözleri meyve dalcıklarının uç kısmında meydana gelir,
- Çiçek gözleri karışık yapıdadır, tomurcuğun patlamasından sonra önce kısa bir sürgün gelişir
ve daha sonra bu sürgünün uç kısmında bir çiçek oluşur. Dolayısıyla her gözden sadece 1
çiçek meydana gelir.
Yaprak:
- Yumurta veya geniş elips biçiminde,
- Koyu yeşil ve kenarları dişsizdir,
- Genç yapraklarda sap kanatçıklıdır.
Çiçek:
- İri ve 5’li yapıdadır,
- Beş adet olan çanak yaprakları dökülmeyerek meyve üzerinde kalır,
- Beş adet olan taç yaprakları beyaz veya pembe beyaz renktedir.
- Erkek organ 15-20 adettir,
- Dişicik borusu 5 adet, yumurtalık beş karpellidir. Her karpelde 8-15 adet çekirdek
bulunmaktadır.
Meyve:
- Ayva meyvesi de elma ve armut meyvesi gibi botanik bakımdan yalancı bir meyvedir. Yani,
yenilen meyve dokusu, hipantiyum (hypanthium)'un (petal+sepal+stamen) etlenmesi suretiyle
meydana gelir.
- Beş karpelden teşekkül eden asıl meyve kıkırdağımsı bir yapıdadır.
Meyveler iri, elma ya da armut biçiminde, üzeri az ya da çok havlıdır,
- Meyve eti çeşide göre sert ya da gevrek, sulu veya boğucu, güzel kokuludur.
- Çekirdekler kahverengi ve üzeri yapışkandır, bir meyve içindeki sayısı çoktur (100 adede
kadar).
DÖLLENME BİYOLOJİSİ
- Kromozom sayısı x=17’dir,
Çeşitler diploittir (2n=2x=34), triploidiye rastlanmamıştır.
Çeşitler genel olarak kendine verimlidir, tek çeşit ile bahçe kurulabilirse de çiçeklenme
zamanı denk olan çeşit ya da çeşitler ile karışıma gitmek iyi bir döllenme ve sonuçta düzgün
şekilli ve kaliteli meyve üretimi için önemlidir.
Çeşitler arasında karşılıklı uyuşmazlık sorunu yoktur.
- Tozlanma arılarla olmaktadır.
Partenokarpiye yatkınlık bulunmaktadır.
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EKOLOJİK İSTEKLERİ
İKLİM:
- Ilıman iklim meyve türüdür.
- Ağacı armut kadar kış soğuklarına (-25oC) dayanıklıdır.
Soğuklama gereksinimi 7.2oC’nin altında 100-500 saattir.
İlkbaharda nisbeten geç çiçek açar. Bunun nedeni çiçek tomurcuğunun patlamasından sonra
önce kısa bir sürgün gelişiminin olması ve daha sonra çiçeklerin açılmasıdır. Sürgün gelişimi
özellikle soğuk ılıman kuşakta zaman aldığı için çiçekler geç açmaktadır.
Ayva ağacı çok rüzgarlı olan yerlerde iyi yetişmez. Böyle yerlerde dallar kırılır ve şiddetli
meyve dökümü olur.
Ayva ağacının yaprak ve meyveleri sclerotinia'ya karşı hassas olduğundan çok fazla yağışlı
yerlerde ürün zararlanır.
TOPRAK:
- Ayva en iyi kumlu tınlı, geçirgen, sıcak topraklarda yetişir.
- Kökleri yüzlek olduğundan toprağın fazla derin olması şart değildir.
- Kuru topraklardan hoşlanmaz, ancak toprakta hiç bir zaman boğucu nem şartları olmamalıdır.
- Özellikle soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alır, kalitesi düşer.
- Kireçli topraklarda kloroz sorunu ortaya çıkar.
ÇOĞALTILMASI:
- Ayvada kültür çeşitleri vejetatif yöntemlerle çoğaltılmalıdır. Her ne kadar ayva autogam olsa
da tohumla çoğaltma ile çeşitlerin özellikleri tam olarak korunamaz.
- Çeşitlere göre değişmekle birlikte çoğaltım çelik, daldırma, dip sürgünü ya da aşı ile
yapılmaktadır.
- Anaçların farklı özelliklerinden yararlanmak için aşı ile çoğaltım tercih edilmelidir.
- Aşılı ayva fidanı üretiminde klonal anaç olarak yine ayva anaçları kullanılabilmektedir
(Quince A, BA 29).
- Generatif anaç olarak ayva çöğürü, alıç çöğürü kullanılabilmektedir. Alıç üzerinde aşı
uyuşmazlığı sorunu ortaya çıkabilmektedir.
BAHÇE TESİSİ:
- Ayvada tek çeşitle bahçe kurulabilmektedir. Ancak bir çok ülkede çeşit karışımı
önerilmektedir.
- Bahçeler 3x4m, 2x4m, 5x5m sıra üzeri ve arası mesafelerde kurulabilmektedir. Bodur klon
anaçlar üzerinde (Örneğin Quince A) sıra üzeri ve arası mesafeler daha dar tutulur (örneğin
2x4m, 3x4m).
TERBİYE VE BUDAMA:
- Fidanlara en fazla Goble terbiye şekli uygulanmakta ise de doruk dallı sistemler de
uygulanabilmektedir.
- Meyveler dalların uç kısımlarında oluştuğu için bu meyve dallarının oluşumunu artıracak şekilde
budama yapılmalıdır.
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İncirin Sistematikteki Yeri ve Türleri
Takım : Urticales
Familya: Moraceae
Cins : Ficus
Türler:
1- Ficus carica L. (Anadolu inciri)
2- F. palmata Schweinf.
- Anadolu’da, Kuzey Afrika’da, Arabistan’da yetişir.
- Meyveleri yeşilimsi sarıdır. Erkek incir özelliğindedir. Her üç seri meyvede erkek çiçek vardır.
3- F. sycomorus L.
- Mısır ve Filistin’de yetişir.
- Meyveleri yerliler tarafından tüketilir, sindirimi çok zordur.
- Çok sert olan kerestesi değerlidir.
4- F. pseudo-carica L
- Kuzey Afrika’da özellikle Cezayir’de yetişir.
- Meyveleri küçük ve siyah renklidir.
- Ebe ürünü tüketilir, ancak değersizdir.
- Erkek incir özelliğindedir. Her üç seri meyvede erkek çiçek vardır.
Ficus carica L.’nın formları:
1- F. carica var. rupestris Hauskn.
- Malatya’da Bey Dağı’nda (1100 m), Kahramanmaraş’da Ahır Dağı’nda, Gaziantep ve Şanlıurfa
civarında, Sincar Dağı’nda rastlanır. Kireçli kayalar üzerinde yetişir.
- Meyveler armut biçiminde, yaprakları küçük, uzun-oval, dilimsiz, sert yapılı, alt yüzü ağ şeklinde
damarlı, damar araları dik ve sert tüylüdür.
2- F. carica var. kurdica Kotschy.
- Diyarbakır’da (1100 m) yayılmıştır.
- Yapraklar iri ve değişik şekillerde tüylüdür.
3- F. carica var. domestica Tschirch.
- Mezopotamya’nın kuzeyinde, Siirt ilinin güneyinde (700-1000 m) kireçli topraklarda rastlanır.
4- F. carica var. riparium Hauskn.
- Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta Gavur Gölü havzasında, Elazığ’da (600 m) fazla kireçli arazide
rastlanır.
- Yaprakları derin oymalı, parmakları 5-7 adet, dar ve uzundur.
5- F. carica var. Johannis Boiss.
- Gaziantep’te kireçli dağ geçitlerinde rastlanır.
- İran’da bulunduğu da bildirilmektedir.
6- Ficus carica erinosyce
- İncirin Anadolu’da bulunan önemli bir yabani formudur (alttür)
- Bu yabani formdan incirin iki kültür formu olan:
1) F.c. caprificus (erkek incir), 2) F.c. domestica (dişi incir) meydana gelmiştir.
İncirin Genealogisi
-İncir yabani olarak Anadolu’da, Akdeniz havzasında, Güney Kafkasya’da, Gürcistan’ın subtropik
bölgesinde, İran’da ve Arabistan’da bulunmaktadır.
- Anadolu’da yabani incirin yayılma alanı, Ege, Akdeniz ve özellikle Güneydoğu Anadolu’dur.
- Akdeniz havzasında Suriye ve kuzey Afrika’da yoğun olarak yabani incir bulunur.
- Akdeniz havzasının diğer alanlarında ise yabaniden çok yabanileşmiş formlar bulunur.Yabanileşmiş tiplere
İtalya ve İsviçre’de Alplerin güney eteklerinde de rastlanmaktadır.
- Yabani incir esas olarak Anadolu’dan diğer alanlara yayılmıştır.
- Anadolu’da incirin çok sayıda yabani formunun bulunması Anadolu’nun incirin anavatanı olduğu tezini
güçlendirmektedir. Ege Bölgesi incirin anavatanı olarak kabul edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de
önemli bir gen merkezidir.
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İncirin Morfolojik Özellikleri
Habitüsü:
-Kültür inciri tek gövdeli, çok gövdeli ve don tehlikesinin bulunduğu yerlerde ocak şeklinde yetişir.
- Basık ya da 8-10 m yükseklikte, seyrek dallı ve yayvan taçlıdır. Yabani formları daha basık ve kimi zaman
küme halinde gelişmiştir.
Dal ve göz yapıları:
-İncirin dalları gevrek, yaşlı dalları kül renginde, taze sürgünler zeytin yeşili rengindedir.
- Sürgünler bir yıllık dalların (emzik) tepe gözleri ve bu gözlerin altındaki bir iki yan gözden meydana gelir.
- Nadir olmakla birlikte daha aşağı gözlerden sürgün gelişimi de bulunmaktadır.
- İncirde dallar meyve dalları ve odun dalları şeklinde ayrılmaz. Çiçek gözleri ve odun gözleri aynı sürgün
üzerinde bulunur. Bir yaprak koltuğunda (boğumda) bazen yalnız bir çiçek gözü, bazen de bir odun ve bir ya
da iki çiçek gözü meydana gelir.
- Odun gözleri daha küçük ve sivrice, çiçek gözleri iri, kabarık ve yassıdır.
- Gözlerin pulları tüysüzdür.
- İncirde yapı olarak çok iri ve sivri olan tepe gözü asıl verimli olan sürgünü meydana getirir.
Yaprak:
- İncirde yaprak genotipe bağlı olarak değişik şekillerdedir. Aslında aynı ağaç üzerinde dahi farklı şekillerde
yapraklara rastlanmaktadır.
- Genel olarak kültür formlarında yaprak el şeklindedir. Bazı yabani formlarda (örn. rupestris) tam yaprak
şeklinde de bulunabilmektedir.
-El şeklinde olan yapraklarda parmak sayısı 3-7, parmak araları az ya da çok derindir.
- Büyüklükleri çok değişmekle birlikte 8-20 cm uzunluk ve 6-18 cm genişliktedir.
- Yaprakların üst yüzeyleri koyu yeşil ve pürüzlü, alt yüzeyleri açık yeşil ve tüylüdür.
- Yapraklar dal üzerinde spiral durumdadır.
Kök:
-İncirin kökleri gevrektir.
- Dallı ve dağınık olmakla birlikte çok derinlere kadar gelişir.
Çiçek durumları ve yapıları:
-İncirin çiçekleri, başlangıçta içi boş bir çiçek kılıfının içerisine sıra sıra dizilmiş durumdadır.
- Çiçek kılıfı, çiçek gözlerinden ilk belirmeye başladığı zamandan itibaren incir meyvesi adını almaktadır ve
yuvarlak ya da armut biçimindedir.
- Çiçek kılıfının incelmiş bulunan sap kısmının karşısında yani geniş ve basık olan uç kısmında ufak bir
deliği (ağız, ostiolum) bulunmaktadır. Bu delik birkaç sıra pul ile örtülmüş bulunmaktadır.
- Kültür incirlerinden erkek incirlerde (F. carica caprificus) bir çiçek kılıfı içerisinde hem erkek ve hem de
bir tür dişi çiçek olan gal çiçekleri bulunmaktadır. Erkek çiçekler çiçek kılıfının ağıza (ostiolum) yakın
kısmında, gal çiçekleri ise daha geride kalan kısımda dizilmişlerdir.
- Kültür incirlerinden dişi incirlerde (F. carica domestica) bir çiçek kılıfı içerisinde yalnız normal dişi
çiçekler dizilmiştir.
- Bu duruma göre erkek incirleri bir çiçek durumunda (kılıfında) hem erkek ve hem de dişi çiçekleri olduğu
için erselik (hermafrodit) olarak tanımlarsak, dişi incirlerin ise sadece dişi özellikte olduğunu düşünürsek
kültür incirlerinde gynodiocie durumu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte biyolojik fonksiyonları göz
önünde tutulduğunda erkek incirlerin sadece erkek çiçeklerinin fonksiyonel olduğu dikkate alınırsa ayrı ayrı
erkek ve dişi ağaçlardan söz ettiğimiz kültür incirlerimizi dioik olarak tanımlamak doğru olur.
- Kültür incirlerimizin orijinini oluşturan yabani incirlerde (F. carica erinosyce) bir çiçek durumu (kılıfı)
içerisinde hem erkek ve hem de dişi çiçek bulunduğu için bu formlarda erkek ve dişi ağaç şeklinde iki
eşeylilik bulunmamaktadır.
Dişi çiçekler: İncirde, 1-) Normal dişi çiçek ve 2-) Gal çiçeği olmak üzere iki tip dişi çiçek bulunmaktadır.
Bunlar morfolojik ve biyolojik olarak birbirinden farklı özelliktedir.
- Normal dişi çiçeklere 5 parçalı bir perigon ve stil kısmı uzun bir dişi organ bulunur.
- Gal çiçeklerinde dişi organın stil kısmı çok kısa ve yumurtalığı normal dişi çiçeğinkine göre daha iri ve
yuvarlaktır.
- Normal dişi çiçeklerde döllenmenin gerçekleşmesi sonucunda içi dolgun çekirdekler yani incirin gerçek
meyveleri meydana gelir.
- Gal çiçekleri ilek sineğinin (arıcığın) yumurtlamasına ve bu yumurtalardan çıkan larvaların beslenmesine
hizmet eder.
Erkek çiçekler: İncirin erkek çiçeklerinde 3-5 parçalı bir perigon ve birbirinden ayrı 3-5 adet erkek organ
bulunur.
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Meyvesi:
-İncir meyvesi çiçek kılıfının büyümesi ve etlenmesi ile meydana gelmiş yalancı bir meyvedir.
-İncirin meyvesi yuvarlakça, armudumsu ya da topaç şeklindedir.
-Sap kısmı ince, uç kısmında ufak bir delik bulunmaktadır.
-Meyve iriliği ve rengi çeşide göre değişmektedir. Meyve rengi yeşil, yeşilimtrak sarı, açık veya koyu
mordur.
-Erkek incirlerde meyve olgunlaştığı zaman yumuşar, ancak, sulanmaz, şekerlenmez ve yenmez.
-Dişi incirlerde meyve olgunlaştığında kılıfın dış kısmı meyve kabuğunu, iç duvarları ile çiçek kısmı ise
etlenip, sulanıp, şekerlenerek meyvenin yenilen lapa kısmını oluşturur.
-İncirin gerçek meyveleri olan cevizcikler (çekirdekler) bu lapa içerisinde yer alır. İncire bu nedenle bileşik
meyve de denmektedir. Ayrıca üzümsü bir meyve olarak da tanımlanmaktadır.
İncirin Döllenme Biyolojisi
Döllenme biyolojisi bakımından dişi kültür incirleri dört gruba ayrılmaktadır.
1- Döllenmeye gerek göstermeden partenokarpi yoluyla ilkbahar ve yaz ürünü veren taze yemeklik incirler
grubu (genel, adi incirler tipi),
2- Ürün vermek için mutlaka döllenmeye gereksinim gösterenler (İzmir lop incirler tipi),
3- İlkbahar ürünü için döllenmeye ihtiyaç göstermedikleri halde yaz ürünü için döllenmeye gereksinim
gösterenler (San Pedro tipi),
4- İlkbahar ürünü için döllenmeye gereksinim duydukları halde yaz ürünü için döllenmeye ihtiyaç
göstermeyenler (Adriyatik tipi).
Kültür İncirlerinde Meyve Doğuşları
İncirlerde tek bir çiçeklenme ve meyve bağlama periyodu yoktur. Meyvelerin Doğuşu olarak
adlandırılan ve vejetasyon boyunca belirli aralıklarla birkaç periyotta tekrarlanan çiçeklenme biçimi
bulunmaktadır.
Erkek ve dişi incirlerde birbiri ardından üç meyve doğuşu meydana gelmektedir.
Normal olarak bu üç seri meyve ürününde bir serinin meyveleri irileşip ceviz büyüklüğünü aldığında
bunu izleyen serinin meyveleri fındık iriliğine ulaşmaktadır.
a) Erkek incirlerde meyve doğuşları:
* Birinci seri gözler “İLEK” ya da ilkbahar ürününü,
* İkinci seri gözler “EBE” ya da yaz ürününü,
* Üçüncü seri gözler “BOĞA” ya da kış ürününü oluşturmaktadır.
1- İlek ürünü:
-İlekler geçen yılın dalları (emzikler) üzerinde, sürgünün ucuna yakın çiçek gözlerinden Mart ayında
meydana gelmektedir.
-Bu tarihte emziklerin üzerinde kış ürünü olan boğa meyveleri de bulunmaktadır.
-Nisan ayında boğalar dökülmekte ve emzikler üzerinde sadece ilek ürünü kalmaktadır.
-İlek meyvesi içindeki gal çiçekleri Nisan ayında olgunlaşmaktadır. Böylece boğa meyvesi dökülmeden bu
üründen çıkan ilek sinekleri ilek ürünü içerisine girerek gal çiçekleri içine yumurtalarını bırakabilmektedir.
-İlek meyvelerinin esas olgunlaşması ise Haziran ayına rastlamaktadır. Aynı zamanda ilek meyvesi
içerisindeki erkek çiçekler de bu tarihte olgunlaşmış duruma gelmektedir.
-Erkek incirlerin en zengin meyve ürününü ilekler oluşturmaktadır. Bu ürünün içinde en fazla gal çiçeği
(170-1350 adet) ve bol çiçek tozu veren erkek çiçekler (40-220 adet) bulunmaktadır. Gal ve erkek çiçekler
arasındaki orantı çeşidine göre 2/1-10/1 arasında değişmekte ve 8/1 oranı normal sayılmaktadır.
-Meyve bağlamak için mutlak döllenmeye gereksinim duyan dişi kültür incirlerinin döllenmesi için
kullanılan erkek çiçek meyveleri ilkbahar ürününü oluşturan ve içlerinde ilek sineği bulunan ilek
meyveleridir.
2- Ebe ürünü:
-Ebeler o yılın sürgünleri üzerindeki çiçek gözlerinden Mayıs ayında meydana gelmektedir.
-Bu tarihte ağacın üzerinde ilek meyveleri de bulunmaktadır. Ebelerin dişi gal çiçeklerinin olgunlaşması
Haziran ayına rastlamaktadır. Böylece ilek meyvesi dökülmeden bu üründen çıkan ilek sinekleri ebe ürünü
içerisine girerek gal çiçekleri içine yumurtalarını bırakabilmektedir.
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- Ebe meyvelerinin olgunlaşması Eylül ayında meydana gelmektedir. Bu tarihte ebe ürünü içinde bulunan az
sayıdaki erkek çiçekler de olgunlaşmaktadır.
-Bazı kültür çeşitlerinde (örn.Milco) ve bazı yabani incirlerde
(F. pseudo-carica) ebe ürününde bir
miktar normal dişi çiçeğe de rastlanmaktadır. Bu meyveler olgunlaştıklarında tatlılık ve sululuk kazandıkları
ve böcek içeren gal çiçekleri de az olduğundan yenilebilmektedir.
3- Boğa ürünü:
-Boğalar o yılın sürgünleri üzerindeki çiçek gözlerinden Ağustos ayında meydana gelmektedir.
-Bu tarihte ağacın üzerinde ebe meyveleri de bulunmaktadır.
-Boğaların gal çiçeklerinin olgunlaşması Eylül ayına rastlamaktadır. Böylece ebe meyvesi dökülmeden bu
üründen çıkan ilek sinekleri boğa ürünü içerisine girerek gal çiçekleri içine yumurtalarını bırakabilmektedir.
-Boğa meyveleri bütün kışı ağaç üzerinde geçirerek ilkbaharda Nisan ayı içinde olgunlaşmaktadır.
-Boğa meyveleri incirlerin bir yıllık yapraksız dalları üzerinde birkaç tanesi bir arada sıra halinde dizilmiş bir
şekildedir.
-Meyveler küçük ceviz iriliğinde, yuvarlak ve çeşidine göre zeytin yeşili ya da mor renklidir. Kabukları
mantarlaşmış, dokuları ise kışa dayanacak şekilde çok sıkılaşmıştır. Bu nedenle olgunlaştıklarında dahi
serttirler ve yalnız ostiolum kısmı yumuşar.
-Boğa meyvelerinde fazla miktarda gal çiçeği (500-1600 adet) bulunmaktadır.Buna karşılık erkek çiçekler az
sayıdadır (en fazla 100 adet). Bazı iklim koşullarında boğa ürününde doğuşlar erkene kayar ve boğa
meyveleri ebe meyveleri ile karışır.Bazen de ebe ürünü dökülmeyerek kışı ağaç üzerinde geçirir.Bu durumda
ebe ve boğa ürünlerini birbirinden ayırmak için bazı morfolojik özelliklere bakılır: 1) Ebe ürününde erkek
çiçek sayısı boğaya göre daha fazla ve bol çiçek tozludur. 2) Ebe içerisinde normal dişi çiçekler
bulunmaktadır. Bunlar çimlenme yeteneğinde olgun çekirdekler meydana getirir. Boğada ise sadece gal
çiçekler bulunmaktadır.
b) Dişi incirlerde meyve doğuşları:
* Birinci seri gözler “YELLOP” ya da ilkbahar ürününü,
* İkinci seri gözler “İYİLOP” ya da yaz ürününü,
* Üçüncü seri gözler “SONLOP” ya da güz ürününü oluşturmaktadır.
1- Yellop ürünü:
-Yellopu, emziklerin uç kısımlarındaki ve daha aşağıdaki çiçek gözlerinden Mart ayında meydana
gelmektedir.
-Dişi çiçekler Nisan ayında olgunlaşmaktadır.
-Bu ürün kurutmalık incirlerde genel olarak olgunlaşmadan dökülmektedir. Bununla birlikte bazı incir
tiplerinde bu ürün Haziran ayında olgunlaşır ve tüketime sunulur. Genellikle bu gibi meyveler partenokarp
olarak meydana gelir. Bazı çeşitlerde esas ürünü teşkil eder.
2- İyilop ürünü:
-Bu ürün genel olarak o yılın sürgünleri üzerinde yaprak koltuklarında beliren çiçek gözlerinden Mayıs ayı
içerisinde meydana gelmektedir.
-Bu üründe doğuştan 35-40 gün sonra dişi çiçekler Haziran ayı içerisinde döllenebilecek olgunluğu ulaşır. Bu
zamanda meyveler iri fındık-ceviz iriliğindedir.
-Meyvenin esas olgunlaşması Ağustos-Ekim aylarına rastgelir.
-İyilop ürünü kurutmalık incirlerin ekonomik değere sahip ana ürününü teşkil eder.Olgun meyvelerin derimi
çeşitlere göre bir iki ay devam eder, bol ürün verir.
3- Sonlop ürünü:
-Bu ürün o yılın sürgünleri üzerindeki çiçek gözlerinden Ağustos sonlarında doğar.
-Dişi çiçeklerin olgunlaşması Eylül ayı içerisindedir.
-Meyvelerin olgunlaşması sonbaharın sonunda Kasım ayına rastlar.
-Bu ürün genel olarak fındık iriliğine gelince dökülür.
-Bazı çeşitlerde ve iklimin sıcak geçtiği yıllarda bu ürün olgunlaşabilir.Bazen de kışı ağaç üzerinde geçirerek
ilkbaharda (Mart’da) olgunlaşır.
-Bazı tiplerde ve iklimin uygun olmadığı yerlerde bu ürün hiç meydana gelmez.
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Meyve Bağlamak için Mutlaka Döllenmeye Gereksinim Duyan Dişi İncirler, Erkek İncirler ve İlek
Sineği (Arı) Arasındaki Döllenme İlişkileri
-Fonksiyonel bakımdan dioik bir meyve türü olan kültür incirlerinde erkek ve dişi çiçekler kapalı bir kılıf
(çiçek kılıfı) içerisinde bulunduğu için meyve bağlamaları için zorunlu olarak döllenmeye gereksinim duyan
tiplerde döllenme, ilek sineği (arı) adı verilen ve erkek incirler ile ortak yaşayan bir böcek (Blastophaga
psenes L.) aracılığıyla olmaktadır.
- Erkek incirlerin üç meyve ürününe karşılık dişi incirlerde de üç meyve ürünü meydana gelmekte ve ilek
sineği de erkek incirlerdeki üç meyve ürününe bağlı olarak üç generasyon meydana getirmektedir.
- Erkek incirlerde bir çiçek durumunda çiçek kılıfı içerisinde bulunan gal ve erkek çiçeklerin olgunlaşma
zamanları aynı tarihe gelmemekte, erkek çiçekler gal çiçeklerinden yaklaşık 6-8 hafta sonra
olgunlaşmaktadır.Böylece bir meyve ürününe ait dişi çiçekler kendi çiçek tozlarıyla döllenememektedir.
-Bir doğuştaki erkek çiçekler olgunlaştığı zaman, bu meyve içindeki ilek sinekleri de ergin hale gelmekte ve
bu üründen dışarı çıkarak yumurtasını bırakmak üzere bu tarihte gal çiçekleri olgunlaşan bir sonraki doğuşun
meyvesi içerisine girmektedir.
-İlek sineği ile döllenmeleri sağlanan dişi incirlerin dişi çiçeklerinin yumurtalıklarının, erkek incirlerin gal
çiçeklerinin yumurtalıkları gibi larva içermemesi dişi incirlerdeki normal dişi çiçeklerin stillerinin
uzunluğundan kaynaklanmaktadır.
- Blastophaga psenes’in yumurtlama iğnelerinin (ovipositor) uzunlukları, ancak gal çiçeklerinin stillerine
yetmektedir. Bununla birlikte üreme içgüdüsü ile arı, çiçek kılıfı ayırt edememekte, erkek veya dişi ağaçların
çiçek kılıflarına girmekte, dişi ağaçlarda normal dişi çiçeklere yumurtlamaya çalışmakta, iğne uzunlukları
yetersiz kaldığı için başaramamakta, kılıf içerisinde bir çiçekten diğerine geçmektedir. Bu sırada ergin hale
geldiği çiçek kılıfından çıkarken vücuduna bulaştırdığı çiçek tozlarını yumurtlamak üzere girdiği çiçek
kılıflarındaki normal dişi çiçeklere sürmekte ve böylece tozlanmayı sağlamaktadır.
-Sonunda arı %1-10 olasılıkla kılıf dışına çıkabilmekte ya da içeride kalarak ölmektedir.
-İlek sinekleri (arı) ilekten çıktıktan sonra 24 saat ve bazen uygun iklim koşullarında 48 saat kadar
yaşayabilmektedir. Güneş ve rüzgara karşı ise nadiren 4-5 saatten çok kalabilir.
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İlekleme
Tanımı: Meyve bağlamaları için mutlaka döllenmeye ihtiyaç gösteren dişi incirlerin ana ürününü (iyi lop)
tozlamak amacıyla erkek incirlerin çiçek tozu üreten ilek meyvelerinin içlerindeki ilek sinekleri ile birlikte
getirilip dişi incir ağaçlarının üzerine bırakıldığı işlemdir.
İleklemede dikkat edilecek ana unsurlar:
1- İlekleme zamanı,
2- İlek miktarı,
3- İleklemenin tekrarlanma işi.
İlekleme zamanı: İlekleme, dişi incirlerin ana ürünü olan iyilop meyvelerindeki dişi çiçeklerin reseptif
oldukları zaman yapılmalıdır. Bu zaman İzmir-Aydın yöresinde normal yıllarda Haziran ayının ilk iki
haftasına rastlamaktadır. Bu zaman ekolojik faktörlerin etkisi ile öne ya da sonraya kayabilmektedir. En
doğrusu dişi incirlerin reseptif olduğu dönemi belirlemektir. Bu dönemde dişi incirlerin (iyilop meyvelerinin)
sahip oldukları özellikler şunlardır:
1- Bu dönemde dişi incirler iri fındık-ceviz büyüklüğüne (18-28 mm çapında) gelmiştir,
2- Kabuk rengi parlaklaşmış ve damarlar belirginleşmiştir,
3- Pulların kalkması ile ostiolum açılmıştır.
-Bu dönemde erkek incirlerin (ilek meyvelerinin) sahip oldukları özellikler ise meyvelerin yumuşaması, yeşil
rengin yeşilimtrak sarı renge dönmesi, meyve yarıldığında ilek sineklerin (arı) ergin hale geldiğinin
görülmesidir.
İleklemenin yapılışı: İlekleme, dişi incir ağaçlarında meyvelerin aralıklı olgunlaşmaları nedeniyle ağaç
üzerinde bulunan meyve sayısına bağlı olarak 5-7 gün aralıklarla birkaç defa tekrarlanmaktadır. Verim
çağındaki ağaçlara ilekleme döneminde 2 ya da 3 defa ilek asılması gerekebilmektedir.
- Olgun ilek meyveleri erkek ağaçlardan mutlaka sabah çok erken ya da akşam geç saatlerde toplanıp
dizilmelidir. İlekleme için sağlıklı, mantari etmenlerden temiz, kahverengileşmemiş ve çürümeye yüz
tutmamış, bol ve canlı çiçek tozu ve ilek sineğine (arı) sahip olgun ilek meyveleri seçilmelidir.
-İlekleme işlemi genel olarak ilek meyvelerinin boyun kısmından kova bitkisi saplarına dizilmesi ve bu
dizilerin dişi incir ağacına atılarak asılması ile yapılmaktadır.
- Bu işlem ilek meyvelerinin kese kağıdı, karton kutu içerisine konularak dalların arasına bırakılması ile ya
da fileler içerisine konulması ve filelerin ağaca asılması şeklinde de yapılabilmektedir.
- Döllenme işlemi tamamlandığında ağaçlara asılan ilek meyveleri toplanmalı ve yok edilmelidir.
-Ağaç büyüklüğüne bağlı olarak her defada asılacak ilek meyvesi miktarı şöyle uygulanabilir:
•2 m çapındaki küçük ağaçlara her defada 6 ilek meyvesi (1 dizi),
•2.5 m çapındaki küçük ağaçlara her defada 6 ilek meyvesi (1 dizi),
•3 m çapındaki küçük ağaçlara her defada 8 ilek meyvesi (1 dizi),
• 3.5 m çapındaki orta büyüklükteki ağaçlara her defada 12 ilek meyvesi (2 dizi),
• 4 m çapındaki orta büyüklükteki ağaçlara her defada 16 ilek meyvesi (2 dizi),
• 4.5 m çapındaki orta büyüklükteki ağaçlara her defada 22 ilek meyvesi (3 dizi),
• 5 m çapındaki orta büyüklükteki ağaçlara her defada 28 ilek meyvesi (3 dizi),
•6 m çapındaki büyük ağaçlara her defada 34 ilek meyvesi (4 dizi).
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İncirin İklim İsteği
-Kışları yumuşak, yazları özellikle kurutmalık incirler için sıcak ve kurak yerler uygundur.
o
-Yıllık ortalama sıcaklık 18-20 C olmalıdır.
o
-Sıcaklık, Mayıs-Ekim arasında 20 C’nin altına düşmemelidir.
-Kurutmalık incirlerde meyvelerin olgunlaşma ve kurutma zamanı olan Temmuz-Eylül

arasında 25-30oC

sıcaklık değerleri optimaldır.
o
-En yüksek sıcaklık 38-40 C’yi geçmemelidir. Çok yüksek sıcaklıklar incirde meyvelerde kavrulmak,
irileşememeye ve genç sürgünlerde yanıklıklara sebep olmaktadır.
o
o
-Kış aylarında sıcaklıklar -7, -8 C’nin altına düşmemelidir. Sıcaklığın -9 C’nin altında ölçüldüğü yerler incir
tarımı için uygun değildir. Bu yerlerde incirin genç sürgünleri zarar görür. Sıcaklığın -13, -14oC’ye düştüğü
yerlerde ise ağacın tamamının donma tehlikesi vardır. Zararın şiddeti üzerine düşük sıcaklığın süresi,
toprağın su durumu, incirin çeşidi, orijini, ağacın yaşı ve fizyolojik durumu, ocak şeklinde olup olmaması
gibi etmenler etkilidir.
o
-Şubat-Mart aylarında sıcaklığın -7, -8 C’ye düşmesi ağaç üzerinde kışı geçiren boğa ürününün donmasına
neden olmaktadır. Bu durumda Blastophaga psenes (ilek arıcığı) öleceği için bir sonraki erkek ürünü olan
ilek ürününün döllenmesi ve sineklenmesi mümkün olamayacağı için ileklemeye gereksinimi olan dişi
incirlerin ürünsüz kalması durumu ortaya çıkacaktır.
-İncir ağacının ortalama yağış isteği 625 mm’dir. Yağış miktarı 550 mm’den aşağı olan yerlerde sulama
yapılmalıdır.
- Kurutmalık incir yetiştiriciliği bakımından yağışın Kasım-Haziran ayları arasında düşmesi, kurutma
mevsimi olan Temmuz-Eylül aylarının yağışsız geçmesi uygundur.
-Kurutma mevsiminde hava nisbi neminin %50’nin altında olması istenir. Böylece incir meyvesi aromalı
olarak normal bir şekilde olgunlaşır, şekerlenir ve olgunlaştığında ağaç üzerinde buruklaşarak dökülür.
- Nisbi nemin yüksek olması meyvelerin fazla sulu olmasına ve sürekli olarak irileşmesi neticesinde
meyvelerin çatlamasına neden olur.
- İncirin iklim koşullarına adaptasyonu üzerine genotipin etkisi çok büyüktür. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
aşırı nemli ve yağışlı ekolojiye uyum sağlamış taze yemeklik incir çeşitlerinin durumu buna örnektir.
İncirin Toprak İsteği
-İncir ağacı çok fazla nemli olmamak koşulu ile genel olarak her tip toprakta yetişebilir.
-Bununla birlikte kurutmalık incir söz konusu olduğunda derin, kumlu killi, humuslu

ve yeterli düzeyde
kireçli toprakları tercih eder.
-Kurutmalık incirler için taban toprağı su tutmayan kumlu killi topraklar birinci sınıf, kumlu topraklar ise
ikinci sınıf toprak olarak ifade edilir.
-Kireç ve potasyumca zengin alüviyal topraklar da incir için uygundur.
-Çok fazla kireçli topraklarda meyveler küçük kalır, su ve besin maddelerince yeteri kadar zengin olan kumlu
topraklarda ise daha iri ve ballı olur.
-İncir ağacının hiç hoşlanmadığı yerler taban suyu yüksek olan ağır topraklardır.
-Bu tip topraklarda incir ağaçları kök uyuzu hastalığına (Rosellinia) tutulur. Bu tip toprakların drenaj ile
ıslah edilmesi gerekir.
-Taban suyu 2 m derinlikte olan ve mevsimine göre birkaç metre yükselip alçalan yerlerde incir bahçeleri
kurulmamalıdır.
-Taban toprağı sert ve kayalık olan yerlerde sert katman köklerin büyümesine engel olacak yapıda ise incir
yetiştirilebilmesi için bu katman üzerinde en az 1-1.5 m kalınlıkta iyi kalitede toprak bulunmalıdır.
-Eğer alt tabaka köklerin işleyebileceği yumuşaklıkta ya da yarık kayalardan oluşmuş ise bu tabaka üzerinde
25-30 cm kalınlığında kaliteli toprak bulunması koşuluyla incir yetiştirilebilmektedir.
İncirin Çoğaltılması
-İncir genel olarak çelik, daldırma ya da dip sürgünü ile kolayca çoğaltılabildiği için aşı ile çoğaltma çeşit

değiştirme dışında kullanılmamaktadır.
-İncirde en fazla kullanılan çoğaltma yöntemi çelikle çoğaltmadır.
-Odun çelikleri sağlıklı, orta yaşlı, bir yıllık sürgünleri kuvvetli ağaçların sağlam ve pişkin dallarından
hazırlanmalıdır.
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-Odun çelikleri 25-30 cm uzunlukta, 1.5-2.5 cm kalınlıkta ve tercihen tepe tomurcuğu bulunacak şekilde

hazırlanmalıdır.
-Çelik hazırlarken tepe tomurcuğunun çelik üzerinde bulunması bu tomurcuğun sürmesi ile meydana gelecek
fidanın düzgün gelişmesi bakımından önemlidir. Tepe tomurcuğu bulunan çelikler erken uyanır ve kuvvetli
gelişir. Tepesi kesilen çeliklerin yan gözlerinden meydana gelen sürgün çoğunlukla düzgün büyümediği için
bunlardan gelişen fidanların gövdesi düzgün olmamaktadır. Ayrıca bunlar geç uyandığı için yıl sonuna kadar
daha az pişkinleşmektedir.
- Odun çelikleri genellikle budama döneminde Ocak-Şubat aylarında hazırlanmakta ve dikim zamanına
kadar nemini kaybetmeyecek şekilde muhafaza altına alınmaktadır (hendeklerde kum içerisinde katlanarak
ya da soğuk hava depolarında muhafaza edilerek).
- Çelikler uyanma başlamadan hemen önce bahçe koşullarında köklendirme için açılan sıralara tepe
tomurcuğu yüzeyde kalacak şekilde dikilmektedir.
- Dikimden sonra hafif yapılı bir harç ile tepe gözünün üzeri kapatılarak çeliğin su kaybetmesi
önlenmektedir.
- Bakım işlemlerinin (ot alma, sulama gibi) yerine getirilmesi ile vegetasyonun sonunda fidan üretimi çok
yüksek oranda gerçekleşmektedir.
- İncirin yapraklı yeşil ile çoğaltılması da mümkündür. Bunun için çelikler ucunda tepe tomurcuğu bulunacak
şekilde 20-25 cm uzunlukta ve dip kısmında bir miktar yaşlı sürgün parçası ile birlikte uç sürgünlerden
hazırlanmaktadır.
- Çelik üzerinde 3-4 yaprak bırakılmalı ancak su kaybının önlenmesi amacıyla bu yaprakların ½’si
kesilmelidir. Yeşil çelikler sisleme ve alttan ısıtma sistemlerine sahip sera ya da tünellerde kum-perlit
karışımlarında köklendirilmelidir.
İncirde Bahçe Tesisi

-Taban arazilerde kurulacak incir bahçelerinde 8-10 m sıra arası ve üzeri mesafeler esas alınarak kare dikim
tercih edilmelidir.
-Kuru incir yetiştiriciliğinin taban arazilerden dağlık alanlara kayması ile ağaç gelişmesi zayıf olduğundan
kır alanlarda aralık mesafeler 5 m’ye düşürülmektedir.
-Toprak derinliği nispeten az, eğim nedeniyle besin maddesi yıkanması daha yüksek ve azalan yağışların
etkisiyle kuraklığın daha fazla ortaya çıktığı kır bahçelerde toprak muhafazası ve sulama olanaklarının
geliştirilmesi ürün kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuraklık genel olarak ağaçlarda erken yaprak
dökümlerine neden olmakta ve tümüyle hurdaya ayrılan aşırı kuru ve güneş yanıklı meyve oranını
artırmaktadır.
İncirde Budama
Şekil Budaması:
-Dikimden sonra fidanların tepesi 75-100 cm’den kesilir. Tepe hakimiyeti ortadan kaldırıldığı için gelişme
döneminde fidanın gövdesinden sürgünler gelişir.
-Ana dallar 1. yılın sonunda bu gelişen sürgünler içerisinden seçilir. Bu amaçla ağacın tüm yönlerine bakan,
gövde üzerinde aralarında 10-15 cm mesafe bulunan yani aynı noktadan çıkmamış 3-4 sürgün ana dal olarak
seçilir ve bunlar 30-40 cm’den budanır.
- 2. yılda gelişme döneminde ana dallardan çıkan sürgünlerden kuvvetli gelişenlerde daha fazla büyümeyi
engellemek için uç alma işlemi yapılır. 2. yılın sonunda her ana dalın uca yakın kısımlarından 2-3 adet
sürgün yan dal olarak seçilir ve 25-30 cm’den budanır.
-Aynı uygulamalar 3. ve 4. yıllarda da yapılır.
-Böylece 4. yılın sonunda 3-4 ana dallı, 6-12 yan dallı genç ve kuvvetli bir ağaç çatısı elde edilmiş olur.
-Özellikle sarkma ve kıvrılma eğiliminde olan çeşitlerde (Sarılop gibi) şekil budamasının önemi büyüktür.
Dik bir çatı oluşturulmadığında ileriki yıllarda meyvelerin güneş yanıklığından etkilenmesi kaçınılmaz hal
almaktadır.
-Şekil budaması esnasında ağacın ortası açık bırakılmamalıdır.
-Kış ve yaz budamaları ile obur dallar ve dip sürgünler çıkarılmalıdır.
Ürün Budaması:
Yaz ürünü (iyilop) (ikinci doğuş) değerlendirilen çeşitlerde ürün budaması:
- Bu çeşitlerde meyveler o vegetasyon döneminde süren sürgünler üzerinde meydana gelmektedir.
-En bol ve kaliteli ürün bir yıllık dalların tepe tomurcuklarından süren yıllık sürgünler üzerinde oluşmaktadır.
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-Bir

yıllık dallarda tepe tomurcuğu budanırsa tepe hakimiyeti ortadan kalkacağı için yan gözlerden çıkan taze
sürgün sayısı ve bunun sonucunda ürün miktarı artar ise de bu ürünün kalitesi düşer, erme zamanı gecikir ve
derim periyodu çok daha uzun sürer. Çünkü yan gözlerin uyanması ve oluşacak sürgünlerdeki doğuşların
zamanı gecikir.
- Bu özellik göz önünde bulundurularak bu çeşitlerde eğer sürgünlerde sarkma ve kıvrılmalar henüz ortaya
çıkmamış ise kış döneminde 1 yaşlı dalların (geçen yılın sürgünlerinin) üzerinde genel olarak bir budama
yapılmayıp tepe tomurcuklar muhafaza edilmelidir.
-Bu çeşitlerde ürün budamasındaki amaç yeterli sayıda 1 yaşlı dal gelişmesini teşvik etmektir. Şekil
budamasından sonra yapılacak ilk budamalarla kuvvetli ve 15-25 cm orta uzunlukta sürgünlerin oluşumu
sağlanmış olmalıdır.
-Kış budamaları ile ağacın şeklini bozan, üst üste binen ve kuruyan dallar dipten çıkarılmalıdır. Yaz
budamaları ile istenmeyen yerlerde meydana gelmiş sürgünler ve zayıf sürgünler (8-10 cm’den kısa)
alınmalıdır.
- Belli bir süre sonra ağaçta budanmadığı için tepe tomurcuğunun hakimiyeti nedeniyle yan dallanması
olmayan uzun sürgünler meydana gelmekte, sarkma ve kıvrılmalar ortaya çıkmaktadır. Bu ağaçlarda
fizyolojik denge bozulmakta ve ürünün kalitesi düşmektedir. Dal kıvrılmaları meyveyi açıkta bırakacağından
güneş yanıklıklarına neden olmaktadır.
-Bu gibi ağaçlarda geriye budamalar şeklinde kısa budamalar yapılmadığı takdirde ağaç erkenden
yaşlanmaktadır.
-Kısaltma budaması her yıl dallardan bir kısmına uygulanarak dalların yıldan yıla tazelenmesini ve
kuvvetlenmesini sağlamaktadır.
-Dalları ayrı ayrı kısaltmaktansa bir kısım dalları toptan kesmek daha iyi sonuç vermektedir. Tek tek
kısaltılan dallardan çok sayıda zayıf sürgün meydana geleceği için budamadan olumlu sonuç
alınamamaktadır.
İlkbahar ürünü (yellop) (birinci doğuş) değerlendirilen çeşitlerde ürün budaması:
- Bu çeşitlerde meyveler bir yıl önce gelişmiş dalların genellikle uç gözlerinde meydana gelir ve bu nedenle
meyve sayısı az olur.
-Bu çeşitlerde çoğu kez tepe hakimiyeti bulunmadığından kendi haline bırakılmış ağaçlarda zayıf yan dal
gelişmesi neticesinde hızla çalılaşma ortaya çıkar.
- Her yıl ağacın yaklaşık üçte birlik kısımda dönüşümlü olarak uygulanacak farklı bir budama sistemi
sonucunda elde edilecek uzun ve kısa sürgünlerle hem yeterli ürün ve hem de ağacın gelişimi kontrol altında
tutulur.
-Bu budamada uzun sürgünlerin elde edilmesi için ana dallar birkaç göz üzerinden sert olarak budanır.
Böylece farklı yönde gelişen ve çok sayıda boğumu olan uzun sürgünler elde edilir.
-Ertesi yıl bu uzun sürgünlerin uç gözleri meyve verir.
-Daha sonraki yılda ise bu uzun sürgünler kısa budanarak ağacın gelişmesi kontrol altında tutulur.
-Yaz budaması ile uç alınarak çok uzun sürgülerde büyüme durdurulur.
-Böylece ağaçların dikimden itibaren gelişmesi kontrol altında tutularak alçak boylu gelişim sağlanır ve sık
olarak yetiştiricilik yapılabilir.
Sofralık İncir Meyvelerinde Kalite Özellikleri
-Meyve çapı 4 cm’den fazla olan orta veya daha iri meyveli incirler sofralık olarak değerlendirilebilir.
-Sofralık incirlerin meyve eti geniş, meyve içi boşluğunun küçük olması arzulanır.
-Meyve şekli düzgün, olmalıdır.
-Meyve hasat edilirken sapın dalda kalması suretiyle kabuğun fazla yırtılarak zedelenmemesi, kabuğun kolay

soyulması ve ağız tarafında yapışarak yırtılmaması,
-Meyve etinin güzel sarı ya da pembe-kırmızı olması,
-Yakıcı çok tatlı ve az tatlı olmaması,
-Kısa beklemelerde meyve etinin cıvıklaşmaması,
-Buruk olmaması,
-Çekirdeğinin az olması istenir.
Kurutmalık İncir Meyvelerinde Kalite Özellikleri
- Meyveler ince kabuklu, kalın etli, kuru madde ve şekerce zengin olmalı,
-Meyve düzgün ve birörnek olarak kurumalı, kuruduğu zaman kararmamalı, aksine rengi ağarmalı, yumuşak
ve ballı kalmalıdır.
-İncir standardına göre kuru incir meyvesi sağlam, olgun, bütün, kurutulmuş ve fümige edilmiş olmalı,
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-Gözle görülebilir toleransı aşan yabancı madde, canlı kurt, akar, yabancı koku ve tat içermemelidir.
-Kurutulmuş meyvenin nem içeriği %26’dan az olmalıdır.

TAZE İNCİRDE HASAT
-İncir meyvelerinde derim sonrasında olgunluğun ilerlemesi söz konusu değildir.
-Meyveler çeşide özgü renk ve tadı aldıktan sonra hasat edilmelidir.
-Hasat renk dönüşümü ve yumuşama ile belirlenmektedir.
-Meyve hafifçe döndürülerek hasat edilmelidir.
-Ağaç üzerinde tüm meyvelerde olgunlaşma aynı zamanda olmadığından hasada

sürgünün alt kısmından
başlanır.
-Çok sıcak havalarda günün serin zamanlarında hasat yapılmalıdır.
-Hasat edilen meyveler temiz sepetlere konulmalıdır.
-Meyveler zedelenmeden taşınabileceği ambalajlara konularak pazarlanmalıdır.
- Meyvelerin tek sıra halinde dizildiği, ayrı ayrı hücreleri bulunan ambalajlar en idealidir.
KURU İNCİRDE HASAT
-Bu çeşitlerde meyveler olgunlaştıktan sonra ağaç üzerinde bekletilerek su kaybetmeleri (buruklaşmaları)

sağlanır. Buruklaşan incirler 5-6 gün içerisinde ağacın altına düşerler.
-Bu meyveler çiğ kalktıktan sonra (çiğde toplanan meyveler kararır) gün içerisinde birkaç kez yerden (toprak
üzerinden) toplanır ve sergi yerlerine getirilir.
-Toplamada kullanılan kaplar en fazla 15 kg ürün alacak büyüklükte olmalı, meyvelerde ezilme ve
zedelenmeye neden olmamalıdır.
-Buruk incirler 3x1 m boyutlarında ve yerden 10-15 cm yükseklikteki telli kerevetler üzerine alınarak güneş
altında kurutulmaktadır.
-Ayaklı kerevetler topraktan gelecek bulaşmaların önüne geçtiği gibi yağış anında üst üste toplanmayı ve
üzerlerinin örtülmesini mümkün kılmaktadır.
-Bahçenin sürekli güneş alan ve havadar düz bir yerine tek sıra halinde dizilen kerevetler üzerinde kurumaya
bırakılan meyveler her gün sabah akşam elden geçirilerek kuruyanları alınır. Burulan meyveler içerdikleri
suyun yarısından fazlasını ağaç üzerindeyken kaybettikleri için hava koşullarına bağlı olarak kerevetler
üzerinde genellikle 2-4 gün içerisinde kururlar. Yeterince (nem oranı %25 civarında olmalı) kurumayan
meyveler kerevet üzerinde çevrilerek kurumaları sağlanmalıdır.
-Geceleri ışık yakılarak ürünün kontrol edilmesi çok sakıncalıdır. Çünkü bir gece kelebeği olan incir kurdu
kelebeği ışığa yönelerek ürün üzerine yumurtasını bıraktığında meyvelerde incir kurdu zararı ortaya
çıkmaktadır.
-Kerevetlerden alınan kuru incirler depo zararlılarına karşı mümkün olan en kısa zamanda fümigasyon
işlemine alınmalıdır.
-Fümigasyon işlemi incir alımı yapan işletmelerde geçmişte metil bromit ile yapılmakta iken bu maddenin
yasaklanmasından sonra magnezyum fosfit (MgPH3) (1-2 g/ton) ve atmosferik ve yüksek basınç altında CO2
uygulamaları ile yapılmaktadır.
-Kurutmalık incirin kalitesi hasat öncesi iyi bir toprak işlemesi, uygun toplama kaplarının kullanımı, yerden
yükseltilmiş kerevetlerin kullanımı, hurda incirlerin kaliteli incirden uzakta tutulması, hasadın her gün
yapılması gibi önlemler ile arttırılabilmektedir.
TAZE İNCİR MEYVELERİNİN MUHAFAZASI
-Taze incirin uzun süreli muhafazası mümkün değildir.
o
-En uygun depo koşulları -1 ile 0 C sıcaklık %85-90 nisbi nem koşullarıdır.
-Saklama süresi çeşitlere bağlı olarak 7-30 gün arasında değişmektedir.

KURU İNCİR MEYVELERİNİN MUHAFAZASI
-Kuru

incir 5-10oC sıcaklık ve %65 nisbi nem koşullarında uzun süre muhafaza edilebilmektedir.
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VERİM
-İncir erken meyveye yatan türlerden birisidir.
-Ağaçlar 4 yaşından itibaren ürün vermeye başlamaktadır.
-9-10 yaşındaki iyi bakımlı bir incir ağacından 20 kg’a kadar kuru incir alınabilmektedir.
-Ağacın 20-35 yaşları en yüksek verim çağıdır. Bu yaşlarda 45-50 kg/ ağaç kuru incir alınabilmektedir.
-Verimlilik düşeceği için 50-60 yaşlarından sonra incirlikleri yenilemek uygun olacaktır.
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Kuru İncirlerin Böceklerden Arındırılması Aşamasında
Sağlığa Zarar Vermeyen Alternatif Yöntemler
Kuru incir üretiminde ve dış satımında dünyada ilk sırada bulunan Ülkemiz üreticileri, incir kurdu
ve ekşilik böceklerine karşı incirin dezenfekte edilmesinde geleneksel olarak kullandıkları Metil
Bromit’in 2004 yılı sonu itibarıyla depolarda kullanımının Montreal Protokolü Uyarınca
yasaklanmasıyla önemli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durumda, dezenfekte işleminde
Metil Bromit’in yerini alabilecek yöntemlerin en kısa süre içinde uygulamaya konulması gündeme
gelmiştir.
Bu bağlamda arazi koşullarında araştırılan alternatif yöntemler: Değiştirilmiş atmosfer (=Kontrollü
Atmosfer, Modifiye Atmosfer), Yüksek Basınç + karbondioksit (CO2) ve Magnezyum Fosfit
(MgPH3) uygulamalarıdır. Değiştirilmiş atmosfer uygulamalarında gaz geçirmezlik düzeyi yüksek,
15 ton ürün kapasiteli PVC birimlere ürün kasalı halde yüklendikten sonra gaz yoğunluğu %90-95
olacak şekilde CO2 gazı verilmektedir. Yüksek Basınç +CO2 uygulamaları özel olarak imal edilmiş
çelik tanklarda yürütülmüş; ürün yüklendikten sonra sisteme 20 bar basınçta CO2 gazı verilmiştir.
MgPH3 uygulamalarında ise ürün istiflendikten sonra üzeri gaz geçirimsiz uygun bir materyal ile
kaplanmış
ve
bu
şekilde
oluşturulan
gaz
geçirimsiz
ortam
içine
1-2 g/ton ürün konsantrasyonda MgPH3 gazı verilmektedir.
Araştırma bulgularına göre Değiştirilmiş Atmosfer ve MgPH3 uygulamaları her işletmenin
rahatlıkla uygulayabileceği, düşük maliyetli; ancak uygulama süresi uzun olan uygulamalar olarak
değerlendirilmiştir. Yüksek basınç+CO2 uygulamaları ise kurulum maliyetinin (350.000 ABD $)
yanısıra uygulama maliyetinin de yüksek oluşu ile şimdilik ancak ekonomik açıdan çok güçlü
işletmeler tarafından kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemin en
avantajlı yanı ise uygulama süresinin 4-6 saat gibi oldukça kısa sayılabilecek bir süre olmasıdır.
Ayrıca, gerek değiştirilmiş atmosfer ve gerekse yüksek basınç+CO 2 uygulamaları organik
(=ekolojik) tarım açısından kullanılabilir yöntemlerdir.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi verilerine göre Türkiye
Kuru İncir üretiminde hem kalite ve hem de üretim miktarı bakımından dünyada ilk sırada
bulunuyor. Bu bağlamda, Ülkemizin Dünya kuru incir ihracatındaki payı %60 civarındadır. Toplam
incir ihracatımızın %77’sini ise Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayı
ortalarından Kasım ayına kadar süren kuru incir sezonunda işletmeler en kısa süre içinde ürünlerini
işleyerek dış pazara yetiştirme yarışına giriyorlar. Bu nedenle metil bromite alternatif yöntemlerin
geliştirilmesi sektör için hayati öneme sahip bir konudur.
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Nar Yetiştiriciliği
Ülkemizde uzun yıllar geleneksel olarak yetiştirilir; (1) Anadolu narın anavatan sınırları içinde
yer alır. (2) Pek çok yerinde doğal olarak yetişmektedir. (3) Genetik kaynaklar zengindir.
Son yıllarda narın insan sağlığı üzerine olumlu etkilerinden dolayı nar ve nar ürünlerine talep
artmıştır. Özellikle Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve ABD’de nar tüketimi artmaya başlamıştır.
Buna bağlı olarak ülkemizde nar bahçesi tesisi (Hicaz) hızla artmıştır. Nar, taze meyve,
danelenmiş meyve, meyve suyu, ilaç, boya, mürekkep, yağ, hayvan yemi, tanen pektin, sirke
yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır.
Narın besin değeri ve sağlık üzerine etkileri
Nar meyvesinin yaklaşık %55’i sudur. Meyvenin %70’i tanelerden oluşur. Tanelerin %81’i
sudur. Şeker oranı yüksektir. Yüksek oranda potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Fenolik
maddelerce ve antosiyanin açısından zengindir. Çekirdeğin %10-20’si doymamış yağ
asitlerince zengin yağ içerir. Yüksek düzeyde olmasa da A, C, E ve K vitaminleri içerir
Flavanoidler ve Polifenoller güçlü antioksidanttır. AIDS’e karşı kullanılan yiyecekler arasında
yer alır. Japon patentli ilaçlar içerisindeki 9 bitkiden birisidir. Ömrü uzatır, kalp hastalığı ve
kansere iyi geldiği ifade edilir.
Anavatanı
Güneybatı Asya, Güney Asya, Yakındoğu, Ortadoğu, İran, Afganistan, Güney Kafkasya,
Anadolu
Yayılışı: Anavatan bölgesinden İran, Suriye, Filistin ve Mezopotamya’ya yayılmış, MÖ.
1500’lerde Mısır, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Girit, İspanya ve İtalya’ya geçmiş, 1521 yılında
Amerika kıtasına götürülmüştür.
Yetiştirildiği ülkeler:, Çin, Hindistan, Tayland, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan,
Azerbaycan, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Mısır, Tunus, Fas,
Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya, Arjantin, Peru, Şili, ABD.
Türkiye’deki Yayılışı
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri.
Yetiştiriciliği günümüzden 3000 -7000 yıl öncesine uzanır. Eski mısır, Yunan, Roma
efsanelerinde geçer. Nar pek çok medeniyet tarafından özel meyve olarak değerlendirilmiştir.
Genellikle çoğalmayı, bereket ve verimliliği simgelenmiştir. Bütün dinlerde kutsal meyve
olarak kabul edilmiştir. Ağacın kabuğundan bağırsak parazitlerini düşürücü ilaç yapılmıştır.
Çiçeklerinden kırmızı boya üretilmiştir.
Sistematik
Takım
Familya
Cins
Tür

: Myrtales
: Punicaceae
: Punica
: Punica granatum L.

Punica granatum L: Kültürü yapılan türdür. Kromozom sayısı: 2n=2x= 16. Çiçekleri sapsızdır
Yumurtalık 2 katmanlıdır. Erkek organlar 5-6 daire şeklindedir.
Punica granatum var nana: Bodur nar formudur. Süs bitkisi olarak kullanılır. Boyu saksıda 0.51m, toprakta 1-1.5m’dir. Minyatür küçük meyveleri vardır ve ekşidir.

Diğer süs formları: Kromozom sayıları 2n=18’dir, Çiçekler kısır çok iri, taç yaprakları çok katlı
ve çok sayıda, rengi beyaz, pembe, kırmızı veya bu renklerin karışımı şeklindedir. Karanfil
çiçeğini andırır. Ağaçları normal nar ağacı kadar boylanabilir. Süs formu olarak kullanılırlar.
Punica granatum var. striata
var. flore luteo
var. flore plena
var. folore albo-plena
Dünya üretimi:
FAO’da veri yoktur. 2007 yılında dünya üretiminin 2.455.000 ton olduğu bilinmektedir.
Hindistan: 900.000 t, İran: 800.000 t, ABD: 110.000 t, Türkiye: 80.000 t, İspanya: 80.000 t,
Afganistan: 75.000 t, Azerbaycan: 65.000 t, İsrail: 25.000 t, Diğer: 320.000 t
Türkiye üretimi
İller

2007

2010

Antalya

53.415

79.112

82.933 104.421 104.815 108.786 107.237

Muğla

4.960

26.051

24.305

47.067

66.703

68.347

65.748

73.183

Mersin

8.705

17.440

12.297

25.227

30.370

35.015

61.919

66.595

Denizli

5.871

13.667

12.568

28.182

34.618

23.363

45.597

44.751

Adana

2.962

14.636

16.891

26.200

34.098

39.740

37.715

44.861

Hatay

4.090

9.351

13.548

15.543

18.429

22.155

20.769

20.430

Gaziantep

6.025

7.007

6.632

14.087

21.828

18.862

19.370

18.578

Aydın

4.910

7.432

9.336

10.351

15.483

16.429

17.175

14.969

İzmir

2.213

4.695

5.608

7.508

7.875

9.991

11.854

13.023

709

4.930

6.151

6.255

6.439

106.560

208.502

Şanlıurfa
Toplam

2011

2012

2013

2014

7.913

2015

2016
111.041

9.261

9.489

217.572 315.150 383.085 397.335 445.750

465.200

İhracat 140.070 ton (2014): Almanya, Ukrayna, Rusya, İngiltere, Hollanda, Moldovya
Narın Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri
Bitkiler uzun ömürlüdür ve 200-300 yıl kadar yaşayabilir. Ağacı genellikle 2-5m boylanır.
Ancak 10m’ye kadar çıkabilir. Doğal koşullarda çalı formunda yetişir ve çok gövde oluşturur.
Gerçek bir çalı olduğu için toprak altında odunsu bir kök gövdesine sahiptir. Bu organ besin
maddelerini depolar ve vegetatif çoğalmayı sağlar. Kök sistemi çok esnektir. Etkili kök derinliği
20-90cm civarındadır. Genç sürgünleri kahverengi-kırmızı renktedir. Sürgünler genellikle
dikenlidir. Yapraklar basit, kenarı düz, derimsi, parlak ve düz yüzeyli olup sivri ve sivri-elips
şeklindedir. Kışın yaprağını döker
Çiçek ve çiçeklenme
Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir ve 50-70 gün sürer. Çiçekler 2-3 yaşlı dallarda
çıkan ilkbahar sürgünlerinin ucunda (1-5 adet) meydana gelir. Çok kısa bir sapla veya doğrudan
sürgüne tutunur. Çiçekler büyüktür (4-6cm) ve açıldığında 5-7cm çapa ulaşır, kendine özgü
canlı kırmız renkte, kokusuzdur. Kaliks 5-7 parçalı, kalın, etli, tüysüz ve keskin kenarlıdır. Taç

yapraklar sayıca çanak yapraklar kadardır ve parlak kırmız renklidir. Çok sayıda erkek organ
vardır ve kaliks tüpünün iç kısmında dairesel olarak 5-6 sıra halinde bulunur. Tek bir dişi organ
vardır. Ovaryum kaliks tüpünün alt kısmında gömülü vaziyettedir. Çok sayıda ovul içerir.
Cinsiyet ve döllenme biyolojisi
Çiçek cinsiyeti andromonoiktir (♀♂ + ♂).
Morfolojik erdişi fizyolojik erkek çiçekler: Dişi organ tam gelişmemiştir. Bu çiçekler
verimsizdir.
Erselik çiçekler: Verimli erdişi çiçeklerdir. Stil, erkek organlardan daha uzundur. Stigma hafif
eğiktir.
Çiçeklerin sayısı ve birbirine oranı yıllara göre değişir. En kaliteli meyveler çiçeklenme
başlangıcında oluşan erselik çiçeklerden elde edilir. Meyve tutumu %10 kadardır. Tozlanma
böceklerle gerçekleşir.
Meyve
Meyve iri (5-14 cm çapında), küresel ve üstten hafif basıktır. Olgunlukta kaliks segmentleri
tarafından taçlanır. İçi tohumla dolu olup, derimsi yapıda bir kabukla kaplıdır. Kabuk 1-5 mm
kalınlığında beyazımsı sarı, sarı yeşil veya kırmızı renklidir. Meyvenin yenen kısmı danelerden
(tane) oluşur. Daneler zar şeklinde kabuk uzantılarıyla ayrılmış odacıklara yerleşmiştir. Sapa
bağlanan bölümde bir göbek, sonra 2-5 adet alt odacık ve 5-8 adet üst odacık bulunur.
Odacıkları ayıran zar kısımlarında kabuk daha ince, alt ve üstte daha kalın ve etli yapıdadır.
Daneler bu etli kısma gömülü şekilde bağlıdır. Daneler ince bir zar, pulp ve tohumdan oluşur.
Renkleri beyaz-sarıdan, pembe, kırmızı ve koyu kırmızı mora kadar değişir. Tohumlar köşeli
ve serttir. Bazı çeşitlerde tohum kabuğu (testa) sert değildir ve nar daneleri yenilirken tohumlar
ağızda fark edilmez. Bu tip narlara “çekirdeksiz” adı verilmektedir
Pomolojik Sınıflandırma (asitlik): Tatlı narlar( <%1), Mayhoş narlar (%1-2), Ekşi narlar
(%2<)
İklim ve Toprak İstekleri
Tropikte her-dem yeşildir. Subtropik bölgelerde kışın yaprağını döker. Yazın uzun ve sıcak,
kışın ılık ve yağışlı iklim ister ister. Soğuklama ihtiyacı düşüktür. Meyvesini
olgunlaştırabilmesi için sıcaklık toplamının yüksek olmasını ister. Bitki kışın -10°C’ye
dayanabilir. Geç çiçek açtığı için ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Vegetatif gelişme
180-215 gün, meyve gelişmesi 120-160 gündür. Geç olgunlaşan çeşitlerde meyve sonbahar
erken donlarından etkilenebilir. Şiddetli rüzgarlı alanlarda rüzgar kıran oluşturulmalıdır. Diken
ve dalların sürtünmesi ile meyve kalitesi düşer.
Deniz seviyesinden 800-1000m yükseklere kadar yetişebilmektedir. Güneş bitkisidir. Işık ister,
gölgeden hoşlanmaz. Genellikle güney yönleri tercih edilir. Yıllık ortalama 500 mm yağış
yeterlidir. Yazın meydana gelen yağışlar meyve kalitesini bozar. Olgunluğa yakın dönemde
yağış çatlamaya neden olur. Derin, drenajı iyi, alüviyal toprakları sevmekle birlikte. Kumlu,
killi, kireçli alkali ve asit topraklarda da yetişebilir. Tuzluluğa (diğer bahçe bitkilerine göre)
orta derecede dayanıklıdır.
Çoğaltma
Tohum, süs narlarında, anaç eldesinde veya ıslah çalışmalarında kullanılır

Odun çelikleri: Kolay köklenir. Bir önceki yılın sürgünlerinden veya dip sürgünlerinden alınan
çelikler 0.6-1.2cm kalınlıkta ve 20-25 cm uzunlukta hazırlanır. Dipte yaralama yapmaya
veya bitki büyümeyi düzenleyici madde kullanmaya gerek yoktur.
Yeşil çelikler: Vejetasyon periyodunun sonuna doğru alınır ve sisleme altında köklendirilir.
Daldırma: Çoğaltma yapılabilir ancak ticarette pek kullanılmaz.
Aşı: Çeşit değiştirmede kullanılır.

Nar Yetiştiriciliği
Bahçe Tesisi
Bahçe Yerinin Seçimi: Subtropik bölgede yetişir. Drenajı iyi, aşırı rüzgar almayan, kışın
sıcaklığın 10°C’nin altına düşmediği, toprağı aşırı alkali olmayan yer tercih edilir.
Çeşit Seçimi: Vejetasyonu kısa yerlerde erkenci çeşitler seçilir, -12oC’ye düşen yerlerde sert
çekirdekli çeşitler tercih edilir. Sofralık çeşitler, Meyve suyu için uygun çeşitler, Muhafazaya
uygun çeşitler, Farklı zamanlarda olgunlaşan çeşitler.
Dikim: Kapama bahçelerde en çok 2.5x4m, 3x4m dikim mesafeleri kullanılır. Ağaçlar birbirini
gölgelerse etek dallar kuruyarak bitki yüksek taç oluşturabilir. Sıra üzeri 2m’ye düşürülerek ve
çok gövdeli yetiştiricilik yapılarak çit şeklinde bahçe oluşturulabilir. İleride seyreltmek üzere
sık dikim (1.5-2x3m) yapılabilir. Kuvvetli büyüyen çeşitler için dikim mesafesi 6x6m’ye kadar
çıkarılabilir. Güneşlenme ve havalanmanın yetersiz olduğu yerlerde de bu mesafe kullanılabilir.
Fidanlar, yaprak dökümünden ilkbaharda yaprak açılıncaya kadar dikilebilir. Odun gözleri
erken sürdüğünden ilkbahar dikiminde geç kalınmamalıdır. Kışı soğuk olmayan yörede
sonbahar dikimi tercih edilir.
Terbiye sistemi ve Budama: Doğal haline bırakılırsa çalı formunda gelişir, ama ticari
yetiştiricilik için uygun değildir. Budama yapılmadığında ağaç kuvvetli gelişir ve verime geç
başlar.
Tek gövde: Fidanlar, bol miktarda dip sürgünü verir. Bunların temizlenerek tek gövde
korunmalıdır. Çanak (vazo, goble) sistemine yakın terbiye sistemi izlenmelidir.
Çok gövde: 5-6 gövde olacak şekilde budama yapılır.
Bitkiler genellikle 2.-3. yıldan itibaren verime başlar. Ekonomik verim 5.-6. yıldan sonra
alınabilir. Öncelikle kurumuş ve hastalıklı dallar çıkarılır. Bir yıllık dalda kısır çiçeklerin iki
yıllık dalda verimli çiçeklerin bulunduğu dikkate alınarak budama uygulanmalıdır.
Sulama: Bitkiler uzun süre kuraklığa dayanabilir. Sulanırsa daha kuvvetli gelişir ve bol ürün
verir. Yazın yağış bol ve düzenli olursa ağaç iyi büyür. Ancak meyve yumuşama ve düşük
taşıma ve depolama kapasitesine eğilimli olur. Her seferinde aynı miktarda olacak şekilde
sulama yapılmalıdır. Yaz sonu-sonbahar başında yeterli toprak nemi sağlandığında meyve
çatlama riski azalabilir. Damla veya alttan yağmurlama sulama sistemleri kullanılabilir.
Gübreleme: Yaprak analizlerine göre gübreleme yapılmalıdır. Bununla birlikte, iyi yanmış
çiftlik gübresi (10-15 m3/da ilk yıllarda, 25-30 m3/da ileriki yıllarda). Bakla, fiğ ile yeşil
gübreleme. Saf N: genç ağaçlara 50-100 g/bitki, verim çağında 225-450 g/bitki. Aşırı N’lu
gübre meyvenin geç olgunlaşmasına, kalitenin azalmasına ve bitkinin soğuktan zarar görmesine
neden olur. Saf P: genç ağaçlara 75-125 g/bitki, verim çağında 100-200 g/bitki. Saf K: genç
ağaçlara 20-40 g/bitki, verim çağında 75-150 g/bitki. Zn eksikliğinde ZNSO4 uygulanabilir.
Derim (Hasad)
Meyveler, tam çiçeklenmeden 135-170 gün sonra Eylül-Kasım döneminde derim olgunluğuna
gelir. Makas kullanılır. Nar klimakterik göstermeyen bir meyvedir (Ben-Arie vd göre ,Yılmaz
2005). Olgunluk kriterleri genellikle çeşide özgü şeker/asit oranı, kabuk ve dane rengidir. Erken
hasat meyvenin kalitesini düşürür. Tam olgunluğu beklemek ise yetiştiriciyi meyve çatlaması
ile karşı karşıya bırakabilir.
Hicaz nar = Asitlik: <%1.8, SÇKM: %17, SÇKM/Asit: 10

Muhafaza
Meyveler su kaybına karşı hassastır. +5oC’de %90-95 nemde 2 ay bozulmadan saklanabilir.
Daha düşük derecelerde veya uzun sürelerde üşüme zararı görülür. 2 aydan daha uzun süreli
muhafaza için 6-10oC de ve fungusit uygulanmalıdır.
Hastalık ve zararlılar
Yumuşak çürüklük (Rhizopus arrhizus, R.stolonnifer), Gri küf (Botrytis cinerea (Botryotinia
fuckeliana, eşeyli formu), Alternaria alternata, Penicillium sp.,
Yaprak bitleri, Nar beyaz sineği, Unlu bit, Kabuklu bit, Kırmızı örümcek, Harnup güvesi
Akdeniz meyve sineği, Toprak altı zararlıları, Sıçan
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Trabzon hurması
Subtropik iklim kuşağında yetişmekle birlikte ılıman iklim kuşağında da yayılmıştır.
Ülkemizde çok eskilerden beri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Trabzon hurması, hurma, amme,
aşılı uvaz, Rus hurması, Japon hurması, Batum hurması, laz hurması ve cennet meyvesi isimleri
ile bilinmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesinde yabani tipler de bulunmaktadır. Ancak
üretim, pazarlama ve iç tüketim henüz yeterli değildir: (1) Rastgele çeşitlerin yetiştirilmesi (2)
Üzerinde fazla çalışma yapılmaması, (3) Meyvelerin yeterince tanınmamış olması.
A vitamini ve karbonhidratlarca zengindir ancak kalorisi düşüktür. Genellikle yabani tiplerin
besin değeri daha yüksektir. Lif bakımından zengindir. Buruk olmayan çeşitler sertken
doğrudan tüketilebilir. Buruk (kekre) çeşitler ise yeme olgunluğuna ulaştıktan ve burukluk
giderildikten sonra tüketilir. Burukluk suda eriyen tanenlerden kaynaklanır. Meyveler
kurutulabilir ve kış-yaz boyunca tüketilir. Dondurulabilir, marmelat, kek, püre, sos, dondurma,
krema, muhallebi yapımında kullanılır.
Meyveler, Kalp damar- sindirim sistemi hastalıkları açısından yararlıdır. Yüksek tanen içeriği
nedeniyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İştah açar, ishali ve mide gastritini önler, bağırsak
iltihabını iyileştirir, kansızlığı giderir. Lifler sindirilmemekte ancak sindirim sisteminin düzenli
çalışmasında önemli rol oynamaktadır (günlük önerilen lif tüketimi 30g).
Anavatanı ve Dünyadaki Yayılışı
Anavatanı Çin’dir. Kültürü 5-6.yy da başlamıştır. Buradan Japonya’ya yayılmış, büyük ölçüde
üretimi yapılmıştır (Japon elması). Daha sonra Hindistan, Seylan, Avustralya’ya ve diğer
ülkelere yayılmıştır. ABD’ye 1870 yıllarında girmiştir. Akdeniz ülkelerinden Fransa, İtalya,
Kuzey Afrika ülkeleri, İsrail ve Türkiye’de yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Çeşit sayısı Çin’de 1050, Japonya’da 500 ve Kore’de 186 ‘dır.
Çizelge 1. Dünya Trabzon Hurması Üretimi (Fao/ton)
ÜLKELER
Çin (+Tayvan)
Kore

2007

2010

2.607.102 3.046.401

2011

2012

3.290.100

3.386.000

2013

2014

3.618.823 3.808.564

395.614

390.630

390.820

401.049

351.990

428.363

İspanya

67.000

125.280

159.400

212.300

242.800

245.000

Japonya

244.800

189.400

207.500

253.800

214.700

240.600

Brezilya

159.851

167.215

154.625

158.241

173.169

182.290

Azerbaycan

128.407

142.188

146.084

140.082

143.106

140.405

Özbekistan

28.000

38.000

41.000

42.500

50.000

66.000

İtalya

52.500

48.969

50.236

47.000

41.858

39.149

İsrail

37.347

28.201

29.271

31.292

35.692

36.592

Türkiye

23.713

26.277

28.295

32.392

3.659.472 4.058.285

4.317.346

4.468.955

Dünya

33.232

33.470

4.637.357 5.190.624

Ülkemize ne zaman getirildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte çok eskiden beri yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nden ülkemize girmiş ve bu nedenle Trabzon hurması ismini
almıştır. En çok Akdeniz bölgesinde, özellikle Hatay, Mersin ve Adana’da yoğun olarak
yetiştirilmektedir.

Çizelge 2. Türkiye Trabzon Hurması Üretimi (TUIK/ton)
İller

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Adana

4.156

4.784

6.292

6.281

8.694

8.586

9.215

8.374

248

336

318

340

328

3.989

4.043

4.123

Mersin

3.824

4.219

3.915

4.256

3.731

3.532

3.642

3.507

Hatay

6.016

5.881

7.177

7.760

5.585

3.306

3.245

3.249

Denizli

1.220

2.460

1.524

2.310

2.436

2.278

*693

1.457

Adıyaman

912

1.011

1.099

1.272

1.302

1.348

1.438

1.435

Yalova

240

281

293

654

1.081

1.434

1.379

1.742

2.528

1.633

1.642

1.843

1.837

1.514

1.363

1.262

474

619

641

1.254

1.267

866

1.118

1.091

680

675

697

716

994

1.046

1.134

26.277

28.295

32.392

33.232

33.470

33.725

34.650

İzmir

K. Maraş
Gaziantep
Sakarya
Toplam

661
23.713

Yapraklarını döken bir türdür ve -12oC hatta bazı çeşitler -18oC gibi düşük sıcaklıklara
dayanabildiği için deniz kenarındaki illerde olduğu kadar ılıman iklime sahip bazı iç
bölgelerdeki illerde de dağınık ağaçlar şeklinde yetiştiriciliğine rastlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi’nce ilk bilimsel çalışmalar başlatılmış, İtalya, Japonya, Fransa, Pakistan
ve İsrail’den çeşitler getirtilmiş ve adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. Karadeniz’de seleksiyon
çalışmaları yapılmış, Akçakale (Şanlıurfa), Ceylanpınar (Şanlıurfa), Diyarbakır, Batman’da
seleksiyon ve uyum çalışmaları yapılmaktadır.
Sistematik
Takım : Ebenales (Diospyrales)
Familya:Ebenaceae (Abanozgiller)
Cins: Diospyros
Tür: ~ 400 tür
Diospyros kaki L. : Anavatanı Çin, taze ve işlenerek tüketilir. Çeşitlerin tamamını kapsar.
Diğer türler anaç ve tanen kaynağı olarak önemlidir;
Diospyros lotus L.: Anavatanı Asya.
Diospyros virginiana L. :Anavatanı Kuzey Amerika.
Diospyros oleifera Cheng. Anavatanı Çin.
Kromozom sayısı; x=15
D. lotus 2n=2x=30 (diploid)
D. virginiana 2n=4x=60 (tetraploid) veya 2n=6x=90 (hekzaploid)
D. kaki 2n=6x=90 (hekzaploid)
Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri
Ağaçları, çeşit ve anaca göre değişmekle birlikte 8m’ye kadar boylanabilir. Dik, yarı dik veya
yayvan taç oluşturur. Kök sistemi türlere göre değişiklik gösterir.
D. Kaki: kazık köklüdür ve aşırı nemli topraklara hassastır.
D. Lotus: saçak köklüdür ve kurak koşullara daha dayanıklıdır.
D.virginiana: saçak köklüdür, nemli topraklara daha iyi uyum sağlar ve bol dip sürgünü verir.

Dallar dik, yarı dik veya yayvan olarak gelişir. Çok gevrektir, rüzgârda, aşırı meyve yükü
altında kırılır. Genç sürgünler köşeli, tüylü ve açık yeşil renklidir. Yaşlandıkça gri-kahverengi
renk alır. İlk yıllarda obur dal oluşumu fazladır. Sonraki yıllarda kısa meyve dalları oluşumu
hızlanır. Yaprak basit formda, oval veya sivri şekilli, kenarı düz (dişsiz), kalın ve yaprak sapı
kısadır. Sonbaharda turuncu veya kırmızı renk alır. Kışın dökülür.
Cinsiyet ve çiçekler
Erdişi + monoik + dioik
Dişi çiçekler: Bir yıllık dallar üzerindeki tomurcuklardan süren ilkbahar sürgünleri üzerinde
oluşur. Çiçekler yaprak koltuklarında tek tek bulunur ve iridir. Çanak ve taç yapraklar 4’er
adettir. Çanak yapraklar koyu yeşil renkli ve yuvarlak uçludur. Taç yapraklar ilk açtığında
sarımsı-kremdir sonra kahverengiye dönüşür. Dişicik borusu 4 bölmeli, stigma çok parçalı,
ovaryum 8 bölmelidir. partenokarpik meyve; doğal meyve dökümünü azaltmak, meyve
kalitesini artırmak amacıyla tozlanması istenir.
Erkek çiçekler: Bir yıllık dallar üzerindeki tomurcuklardan süren ilkbahar sürgünleri üzerinde
yaprak koltuklarında 1 veya 2-3’lü salkımlar halinde bulunur. Dişi diçeklerden küçüktür.
Çanak ve taç yapraklar 4 parçalıdır. Erkek organlar çift sıra halinde 16-24 adet bulunur.
Her yıl düzenli şekilde erkek çiçek oluşturan çeşitle tozlayıcı olarak kullanılır.
Er-dişi(= Hermafrodit = Erselik): Sayıları önemsenmeyecek kadar azdır. Verime etkisi
önemsizdir. Genellikle erkek çiçekler arasında üçlü çiçek salkımının orta kısmında
bulunur.
Döllenme Biyolojisi
Çiçek tipi ve yıllara göre erkek çiçek yoğunluklarındaki değişim yönünden 3 tip çeşit vardır;
1- Yalnızca dişi çiçek veren çeşitler: Costata, Fuyu, Hachiya, Hyakume, Tamopan, Tanenashi,
Triumph, Tsuru, Yemon, Zengi.
2- Dişi çiçek ve düzensiz erkek çiçek veren çeşitler: Fuyu Gaki, Kal, Okame, Toner No.23,
Tober No.129.
3- Dişi çiçek ve düzenli erkek çiçek veren (Monoik) çeşitler: Chocolate, Gosho, Hana Gosho,
Gailey, Myotan, Zengi Maru.
Meyve tutumu: döllenme veya partenokarpik yolla gerçekleşir. Bazı çeşitler her iki yolla meyve
tutabilmektedir. Partenokarpi istenen özelliktir. Tozlanma böcek ile olur. Çeşitlerin çoğunda
tozlanma gerekir. Tozlayıcı olarak düzenli erkek çiçek veren çeşitler 1/8-10 oranında
kullanılmalıdır.
Meyve: Trabzonhurması botanik olarak bir üzümsü meyvedir Meyve ağırlığı 50-350g arasında
değişir. Meyve şekli konik, uzun konik, yuvarlak, basık veya köşeli olabilir. Yeşil olan
meyveler hasat olumunda yeşilimsi-sarı, turuncu sarı, turuncu, turuncu-kırmızı, yeme
olgunluğunda turuncu, turuncu-kırmızı veya turuncu renk alır. Meyveler pomolojik olarak
Pomolojik Sınıflandırma
Buruk (kekre) olan çeşitler (Meyve eti sertken yenmez); Tanenashi, Hiratanenashi, Hachiya,
Saijo, Tamopan.
Buruk olmayan çeşitler (Meyve eti sertken yenebilir); Fuyu, Hanafuyu, Matsumoto Wase Fuyu,
Jiro, Maekawa Jiro, Ichikikei Jiro, Suruga, Izu, O’gosho, Kaki Tipo.
Japonya’ da yeni geliştirilen Trabzon hurması çeşitleri: Yoho, Taishu, Soshu, Kishu. Bu çeşitler
buruk değildir ve bu özellik tozlanmayla değişmez.

Çizelge 3. Bazı Trabzon hurması çeşitlerinde tozlanma ve döllenmeye bağlı olarak burukluk
ve meyve eti özellikleri
Çeşit

Burukluk Durumu

Tozlanmaya Bağlı Olarak Değişkenliği

Hachiya

Buruk

Değişken değil

Saijo

Buruk

Değişken değil

Tamopan

Buruk

Değişken değil

Tanenashi

Buruk

Değişken değil

Hıratanenashi

Buruk

Değişken değil

Fuyu

Buruk değil

Değişken değil

Hanafuyu

Buruk değil

Değişken değil

Izu

Buruk değil

Değişken değil

Matsumoto Wase Fuyu

Buruk değil

Değişken değil

O’Gosho

Buruk değil

Değişken değil

Jiro

Buruk değil

Değişken değil

Suruga

Buruk değil

Değişken değil

Maekawa Jiro

Buruk değil

Değişken değil

Ichikikei Jiro

Buruk değil

Değişken değil

Kaki Tipo

Buruk değil

Değişken

Ülkemizde doğadan selekte edilerek tescil edilen Trabzon Hurması çeşitleri:
Buruk: Türkay
Buruk olmayanlar: Akbulut, Kaplan, İrem, Ayder, Onur, Yeşilırmak, Çoruh-1, Harbiye
Günümüzde, tüketiciler kırımızı, sert etli, çekirdeksiz ve buruk olmayan çeşitleri istemektedir

Trabzon hurması
Ekolojik İstekleri
Subtropik bölgelerde yetişir ancak sıcak ılıman iklimde de uyum sağlar. Kışın yaprağını döker.
Kışın -12oC’ye bazı çeşitler -18°C’ye kadar dayanır ancak ilkbahar geç donlarından
zararlanabilir. Soğuklama isteği 200-400 saattir. Yüksek nispi nemi sever, en kaliteli meyveler
nemli bölgelerden elde edilir. Sıcak iklimde güneş yanıklığına hassastır. Akdeniz kıyı şeridinde
tomurcuk patlaması Martın ilk yarısında, çiçeklenme Nisan sonunda olur (Karadeniz’de Mayıs
ortası). Tam çiçeklenmeden derime kadar 140-160 gün geçer. Buruk (kekre) olmayan çeşitler,
buruk çeşitlere göre daha çok sıcaklık toplamına ihtiyaç duyar. Dalları gevrek olduğundan hasat
döneminde şiddetli rüzgarlar dalları kırabilir.
Orta ağır, organik maddece zengini, drenajı iyi, derin, pH = 6.5 - 7.0 ve kireç içeriği %20’den
az olan topraklarda rahatlıkla yetişir.
Bahçesi Tesisi: Çeşit Seçimi: Günümüzde buruk olmayan, çekirdeksiz, sert etli, yola ve
muhafazaya elverişli, turuncu-kırmızı renkli çeşitler tercih edilir. Çeşitler değişik yaşta verime
yatar. Dikimden sonra Fuyu 2 yılda, Hachiya 4 yılda verime yatar. Tam verim döneminde 4060 kg/ağaç verim alınabilir. Bahçede erkenci, orta, geç mevsim çeşitleri kullanılması hasat ve
pazar dönemini uzatır. Tozlayıcı: 1/8-10 oranında kullanılır. Tozlayıcı çeşitler: Brunikel,
Gailey, Mandarino, Mercatelli, Zenjimaru.
Dikim mesafesi: 5 x 5 veya 6 x 6m sıra arası ve üzeri mesafeler kullanılır. Sık dikim (2.5 x 2.5
m) mümkündür ancak dikimden 5 yıl sonra seyreltilir (5.0 x 2.5 m) ve dikimden 10 yıl sonra
tekrar seyreltilir (5 x 5 m, Japonya).
Budama ve Terbiye Şekli: Dikimden sonraki ilk üç yılda şekil budaması yapılır. Değişik doruk
dallı, palmet, goble, telli terbiye sistemleri uygulanır. Ülkemizde değişik doruk dallı sistem
yaygındır:
Bilezik alma ve Boğma: Trabzon hurmasında, ağaç büyüklüğünün kontrol altına alınması,
erken dökümlerin önlenmesi ve meyve kalitesinin (irilik ve renklenme) arttırılması için
uygulanabilmektedir.
Meyve Tutumu ve Seyreltme: Bazı çeşitlerde periyodisite görülebilir. Bu durumda, aşırı
verim olan yılda çiçeklerde seyreltme yapılabilir. İhracat için kaliteli meyve istenirse her meyve
dalında bir meyve bırakılıp, meyvenin etrafındaki yapraklar, meyveye zarar vermemesi için
koparılmaktadır. Bazı çeşitlerde aşırı meyve dökümü görülmektedir. Meyve dökümünün
sebepleri şunlardır:
- Aşırı meyve tutumu
- Tozlanma veya döllenmenin olmaması
- Aşırı sulama veya susuz kalma
- Aşırı azotlu gübreleme ve bunun sonucu dengesiz vegetatif gelişme
- Aşırı potasyum ve mangan noksanlığı
- Unlu bit zararlısının etkisi
Hasat
Trabzon hurması tipik klimakterik bir meyve türüdür. Olgunlaşma sırasında pektinmetilesteraz
ve poligalaktronaz aktivitesi, etilen sentezi ve solunum (CO2) artar, meyve eti yumuşar, kabuk
rengi yeşilimsi sarıdan sarı, turuncu’ya döner, titre edilebilir asitlik azalır, ağırlık kaybı artar,

kuru madde miktarı ve toplam karotenoid miktarı artar (Luo, Z. 2006. Extending shelf-life of persimmon
(Diospyros kaki L.) fruit by hot air treatment. Eur Food Res Technol 222: 149–154).

Hasat Eylül sonu-kasım ortasında yapılır. Meyve kabuğunun yeşil rengi kaybolup çeşide özgü
rengi aldığı zaman, meyve eti sertken ağaç olumunda toplanır. Tadı buruk olan çeşitte meyve
yumuşayıncaya kadar ağaç üzerinde bekletilebilir. Meyveler en az iki defada toplanır. Erken
hasatta meyve bekletme sırasında yeme olumuna ulaşmadan, yumuşamadan buruşur. Meyve
sapı uzun ise çanak yaprakların üzerinden makasla kesilir. Çanak yapraksız meyveler
yumuşama sırasında çürüyebilir. Meyve sapı kısa ise meyve elle dikkatlice koparılır. Meyvenin
zedelenmemesi için yavaşça toplama kabına konur. Paketleme yerine dikkatlice taşınır.
Meyveler irilik, renk, şekil yönünden boylanır. Tahta veya plastik kasa kullanılır. Meyveler
kasaya tek tek kağıda sarılarak veya viyole yerleştirilerek tek sıra dizilir.
Muhafaza: Meyve -1.1 ile 0°C’de %85-90 hava oransal neminde 2-3 ay saklanabilir. Modifiye
atmosfer muhafazası: Japonya’da Fuyu meyveleri tek tek 0.06 mm kalınlığındaki plastik
torbaya yerleştirilerek 0°C’de 5 ay saklanabilmiştir. Torba içerisinde %5-10 CO2, %5 O2, %100
nem içeren değiştirilmiş atmosfer oluşmuştur.
Olgunlaşma: Buruk olmayan ve meyve eti sertken yenebilen çeşitler toplandıktan sonra hemen
pazarlanabilir. Buruk olan çeşitler yumuşaması ve burukluğun ortadan kalması amacı ile ağaç
üzerinde bekletilebilir, 21°C’de 2-3 hafta bekletilebilir, etilen çıkartan elma, armut ile birlikte
plastik torbada bekletilebilir. Tümü aynı ağaç olumunda olan meyveler 500 ppm ethrel
(=ethephon=etilen) çözeltisine 2 dakika daldırıldıktan sonra 2-3 gün bekletilir. Meyveler
sarımsı-yeşil renkte toplanıp CO2 ile uygulama yapılır. Japonya ve İsrail’de kullanılan
yöntemdir. Meyveler sarımsı-yeşil renkte toplanıp %2’lik kireçli suda beş gün bekletilir. Buruk
çeşitler yakın pazara yumuşatıldıktan sonra gönderilir. Uzak pazara meyve sert halde iken
kağıda sarılıp kasaya tek sıralı dizilerek gönderilir.
Çoğaltılma
Çeliklerin köklenmesi zordur. Göz (T, yongalı) veya kalem (dilcikli, yarma) aşısı ile çoğaltılır.
Anaçların özellikleri
Diospyros kaki: Meyveleri yenen Trabzon hurmalarını yabani formudur. Çin, Japonya ve
Türkiye’de kullanılır. Kuvvetli büyüyen, tüm çeşitler ile iyi uyuşan ve birörnek çöğür veren bir
anaçtır. Kazık kök hakimiyeti vardır. Şaşırtma sırasında güçlük çıkarır. Boğaz çürüklüğüne çok
dayanıklıdır. Nematodlara duyarlıdır. Ağır toprağa, diğer anaçlar kadar dayanıklı değildir.
D. lotus: Çin, İtalya, Japonya, Kaliforniya ve Türkiye’de kullanılır. Kekre çeşitler ile daha iyi
uyuşur. Fuyu ile aşı uyuşmazlığı gösterir. Bazen üzerine aşılı çeşitte (Hachiya) aşırı meyve
dökümü olur. Hızlı büyür. Bir örnek çöğür oluşturur. Soğuğa, D. kaki’den daha az dayanır.
Kuraklığa dayanıklıdır. Bol saçak kök oluşturur. Şaşırtılması kolaydır. Dip sürgünü oluşturmaz.
Geçirgenliği zayıf toprakta iyi sonuç vermez. Boğaz çürüklüğüne hassastır.
D. virginiana: ABD ve İsrail’de kullanılır. Büyük ağaç oluşturur. Verime geç yatar. Bol saçak
kök ve dip sürgünü oluşturur. Şaşırtılması kolaydır. Nemli toprağa, aşırı soğuk şartlara iyi uyar.
Ancak çok dip sürgünü verir. Üzerine aşılı ağaçlar bir örnek büyümez. Aşırı toprak nemine
dayanıklıdır.
Sulama: D. kaki kökleri sürekli nemli toprakta hassastır. Sürgün gelişmesinin olduğu ilkbahar
ve sonbaharda sulama önemlidir. Yetersiz veya aşırı sulama meyve dökümüne neden olur. İyi
drenaj sağlanırsa aşırı toprak nemine dayanır. Düzensiz sulama meyve çatlamasına neden olur.
Sonbahar ve kış ayları kurak geçer ise uzun aralıkla sulama yapılmalıdır. Damla sulama tercih
edilmelidir.

Hastalık ve zararlılar:
Antraknoz (Gloesporium kaki, Colletotrichum gloeosporioides), Gri küf (Botrytis cinerae),
Bakteriyel yanıklık (Pseudomonas syringae), Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens).
Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata), Trabzon hurması meyve güvesi (Stathmopoda
masinissa), Turunçgil unlu biti (Pseudococcus citri), Koşnil (Coccus hesperidum), Trips
(Heliothrips haemorrhoidalis)
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K v Yet şt r c l ğ
Meyve türler ç nde en geç kültüre alınan türlerden b r d r. 20 yy başlarına kadar doğal yayılma
alanı dışında pek b l nmem şt r. 1930’lardan t baren Yen Zelanda’da ve 1970’lerden t baren
dünyanın farklı bölgeler nde yet şt r lmeye başlanmıştır. V tam nler ve aromat k b leş kler
bakımından zeng n olması ve dekorat f görüntüsü neden yle sev lm ş ve kısa sürede hızla
yaygınlaşmıştır.
Ülkem zde k v üret m ve araştırma çalışmaları lk defa 1988 yılında Yalova’da başlamıştır.
Kısa süre ç nde Marmara ve Karaden z bölges nde yayılmış ve üret m m ktarı 42 b n tona
ulaşmıştır.
Ferahlatıcı ve hoş bir tada sahip olan meyve, taze tüketilebildiği gibi, meyve salataları ve
tatlılarda, özellikle yaş pastalarda kullanılmaktadır.
C vitamini bakımından zengindir. Kivi meyvesi yaklaşık bir günlük ihtiyacı karşılamaya yeter.
Potasyumca zengindir, iyi bir Mg kaynağıdır. Laksatif (barsak gevşetici) etkisi vardır. Yüksek
oksalat ve actinidin enzimi içerir ve bazı insanlarda alerjiye neden olabilir. Bu enzim proteini
parçaladığından özellikle süt ürünleri ile karıştırılmamalıdır.
Sistematik
Takım
: Dialypetalae
Familya
: Actinidiaceae
Cins
: Actinidia (ışın)
Tür
: Yaklaşık 70 tür vardır
Bu türlerin ortak özellikler: Bitkiler sarılıcı ve tırmanıcıdır, Dioik çiçek yapısına sahiptir.
Ovaryum karpellerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Meyveler üzümsü meyvedir.
Actinidia deliciosa: Meyve eti yeşil ve dışı tüylüdür, 70 yıldır yetiştirilmektedir.
Actinidia chinensis: Meyve eti sarı ve dışı tüylüdür, 20 yıldır yetiştirilmektedir.
Actinidia arguta: Meyveleri küçük, dışı tüysüz, parlak, çok aromatik ve tatlıdır. Kış
soğuklarına (-23/ -32oC) dayanıklı olduğu için “hardy kivi“ adı verilmiştir
Anavatanı: Güneybatı Çin
Yayılışı: Güney ve doğu Asya. Kivi türleri Sibirya ve Japonya’dan Çin’e, Tayland, Malezya ve
Endonezya’ya kadar yayılmıştır. Buralarda meyveler doğadan toplanarak tüketilmiştir.
Actinidia deliciosa Avrupa’ya ilk kez 1847 yılında bitkisi götürülmüştür. Daha çok ev
bahçelerine dikilmiştir. Yeni Zelanda’ya tohumları 1906 yılında götürülmüş ve ilk meyveler
1910 yılında alınmıştır. Çöğürler içinden Allison, Bruno ve Hayward çeşitleri selekte edilmiştir.
1930’lu yıllarda küçük ticari plantasyonlar kurulmuştur. İlk ihracat 1952 yılında Avrupa’ya
(50kg) yapılmıştır. 1960’larda üretim hızla artmıştır. Günümüzde Yeni Zelanda’nın ana ihraç
ürünü haline gelmiştir. Avrupa ve Amerika’da ilk kivi plantasyonları 1950-1960larda
kurulmaya başlamıştır. Bugün pek çok ülkede yetiştirilmektedir.
Actinidia chinensis’in kültüre alınması ise çok daha yenidir. İlk bahçe 1957’de Çin’de
kurulmuştur. Bunu izleyen dönemde yabani kiviler üzerinde çalışılmış ve pek çok üstün
özelliklere sahip genotip ortaya çıkarılmıştır.

DÜNYA KİVİ ÜRETİMİ (ton)
ÜLKE
2008
2009
Çin

İtalya

Y. Zelanda
Şili

Yunanistan
Fransa

Türkiye
İran

Japonya
A.B.D

Portekiz
İspanya
Dünya

2011

2012

2013

1.200.000 1.250.000 1.250.000 1.255.374 1.452.767
473.955

436.300

185.607

227.000

385.000
84.300
65.670
19.530
29.540
38.400
20.865

15.506

17.709

390.000
84.000
75.907
23.689
30.396
35.000
23.133
26.927
18.800

415.877

431.558

384.844

229.000

237.104

240.000

378. 500

116.310

70.422
26.554
34.200
29.900
29.665
23.903
23.100

420.231
140.400

73.480
29.231
31.576
26.100
34.200
23.473
23.425

376.400
161.400

65.253

2009

2010

2011

2012

1.765.847
447.560
382.337
255.758
162.800

55.999

36.781

41.635

32.000

31.603

28.000

29.225

26.853

27.300

25.000
16.200

2.561.355 2.677.173 2.718.731 2.792.773 2.865.173

TÜRKİYE KİVİ ÜRETİMİ (ton)
İl

2010

2013

21.306
19.800

3.261.474

2014

2015

Yalova

6.956

6.557

8.855

13.107

17.990

18.194

18.892

Rize

5.360

5.108

5.263

6.011

6.273

4.584

5.126

Giresun

2.683

Ordu

Samsun
Trabzon
Bursa

Kocaeli

Toplam

4.048
693

860

668

958

23.689

6.242
1.648
2.629
949
668

1.016

26.554

5.951
1.874
2.301
1.322
728

1.012

29.231

6.707
2.729
2.527
2.181
935

1.012

37.247

6.070
2.293
2.478

1.825
876
621

1.812

1.009

1.072

1.132

1.448
41.635

1.517
31.795

6.263
2.715
1.880
1.829
1.494
1.316

41.640

Morfolojik Özellikler
Kivi bitkisi doğal koşullarda orman kenarı bitkisidir. Diğer ağaçlara sarılarak büyür. Kışın
yaprağını döker. Bitki üzüme benzediği için kivi asması olarak isimlendirilir.
Kök: Kivi bitkisi saçak köklüdür. Etkili kök derinliği 50-60cm’dir. Kökün büyük kısmı ilk
40cm derinlikte bulunur. Bu nedenle derin işlemeden kaçınılmalıdır. Kök hacmi taç hacminden
daha az olduğu için sulama önemlidir. Kuraklıktan zarar görür. Taban suyunu sevmez.
Gövde: Genç omcaların gövdesi gevrek yapılıdır. Sarılıcı özelliğinden dolayı hereğe bağlanarak
düz gelişmesi sağlanır. Kendi yükünü taşıyamadığından destek sistemine ihtiyaç duyar.
-13oC’lerde çatlayarak zarar görür.
Kollar: Gövdenin devamını sağlayan yaklaşık 150cm uzunluğunda yaşlı kalın dallardır. Birkaç
yılda bir yenilenmesi zorunludur.
Dallar (Çubuklar): Kollardan çıkan bir yıllık dallardır. Uygun koşullarda 6-7m boylanabilirler.
Uç kısımları sarılıcı, tüylü ve kahve renklidir. Sürgün ucu diğer dallarla temas edince yumak
(büklüm) haline geldiğinden yaz budaması ile sürgün uçlarının kesilmesi gerekir. Üzerindeki
12. tomurcuğa kadar verimlidir. 13. tomurcuktan sonrakiler vejetatif gelişme gösterir.

Sürgünlerin kollara bağlanması zayıf olduğundan kış budamasından sonra tele bağlanması
gerekir
Yaprak: Açık yeşil renkli ve kalp şeklindedir. Alt yüzü tüylü ve kenarları dişlidir. Kivi
bitkisinde toplam 2000-3000 yaprak bulunur. Yaprak çapı ortalama 20cm kadardır. Bitkide
ortalama 40-60m2 yaprak alanı oluşur ki bu omca izdüşümünün 2-3 katı kadardır. Su tüketimi
bu nedenle çok fazladır.
Tomurcuklar patladığında çıkan sürgünlerin dipte bulunan tomurcuklarında çiçek salkımları
oluşur. Bunlara verimli tomurcuk denir. Bir önceki yıl yapraklar yeterince güneşlenmiş ve iyi
gelişmişse o yıl yeterince meyve almak mümkündür. Sürgünlerin çıkışından yaklaşık 2 ay sonra
sürgün üzerindeki genç tomurcuklar patlayarak çiçek salkımları çıkar. Soğuklama isteği
yaklaşık 400-800 saattir. Yetersiz soğuklama durumunda tomurcuklar sürmez veya sürse bile
açan çiçekler dökülür.
Çiçek: Çiçekler yaprak koltuklarında tek tek veya salkım halinde çıkar. Kivi çeşitleri iki
evciklidir (dioik). Erkek çiçekler 2-3 gün, dişi çiçekler 10 gün kadar canlı kalır. Erkek ve dişi
çiçekler morfolojik olarak birbirine benzer ancak dişi çiçeklerde çiçek tozlarının iç boş ve
yumuşak olup fonksiyonel değildir. Erkek çiçeklerde ise yumurtalık gelişmemiştir. Dişi
organda çok sayıda stil bulunur. Her karpele inen bir stil vardır. Stigma kurudur. Ovaryum 2641 karpelden oluşur. Her karpelde 40 kadar ovul bulunur. 1400-1500 tohum oluşturma
potansiyeli vardır. Bir o kadar da çiçek tozuna ihtiyaç duyulur.
Döllenme Biyolojisi: Döllenme için mutlaka tozlayıcı çeşit bulundurulmalıdır. Hayward için
Matua (erkenci) ve Tomuri tozlayıcıları kullanılmalıdır. Matua soğuğa az dayanıklı fakat uzun
zamanda bol çiçek verir. Tomuru soğuga dayanıklı ancak az çiçek verir. Son yıllarda M51, M52
ve M56 tozlayıcıları da kullanılmaktadır.
Tozlanma esas olarak böceklerle gerçekleşir. Rüzgarla tozlanma yetersizdir. Dekara bir kovan
gerekir. Çiçekler nektar içermediğinden çekici değildir. Tozlanma döneminde arıları
cezbedecek diğer çiçekler bahçe içinde bulundurulmamalıdır. Gerektiği durumlarda elle veya
makine ile yapay tozlanma yapılabilir.
Meyve: Meyve üzümsü meyvedir. Dişi organın döllenmesi ve yumurtalığın gelişmesi ile oluşur.
Olgunlaşma için döllenmeden sonra 20-24 hafta gerekir. Olgun meyvenin kabuğu yumuşak
kahve renkli tüyler ile kaplıdır. Kabuk incedir. Meyve eti şeffaf yeşil renklidir ve klorofil
pigmentlerinden kaynaklanır. Sarı renkli olanlarda ise klorofil parçalanmıştır. Normal
döllenmiş bir meyvede yaklaşık 1000 adet tohum bulunur. Tohumlar kahverengi-siyah
renktedir. Her biri 0.9-1.6mg’dır. Tohumda %30 oranında yağ bulunur.
Çeşitler: Hayward, Bruno, Abbott, Allison, Monty, Greensill. Erkek Çeşitler: Matua, Tomuri.
İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ
Dünyada genellikle 40. paralel üzerindeki veya yakınındaki ülkelerde yetiştiricilik yapılır.
Ülkemizde bu paralelde bulunan Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilir. Ancak
Antalya ve Mersin gibi yerlerde de küçük bahçeler kurulmaya başlamıştır. Tomurcuk patlaması
ile hasat ve yaprak dökümü arasında 230-260 gün don olmayan vejetasyon süresi ister. Kışları
ılık, yazları sıcak ve nemli bölgeleri sever. Yıllık ortalama sıcaklık 12-16oC arasındadır. 400800 saat soğuklama isteği vardır. Genel olarak kışın -6.5oC ile -10oC, ilkbaharda sürgünler
0.5oC ve sonbaharda meyveler -2oC’nin altındaki sıcaklıklarda zarar görür. Donlara hassastır.
Sıcaklığın -1oC veya -2oC’ye ½ -2 saat düşmesi sürgünleri öldürür. Vejetatif faaliyetler 8oC’nin
üzerinde başlar ve 1300-3000 saat sıcaklık toplamı ister (Dormex ?).
Kivi sürgünleri gevrek ve kırılgandır, yaprakları büyüktür ve yaprak alan geniştir. Rüzgar
sürgün kırılmalarına, çiçek dökülmelerine, yaprak kopmalarına ve meyvelerin mekanik

zararlanmasına neden olur. Bahçe tesis edilecek yer rüzgar kıranlar ile korunmalıdır. Rüzgar
kıranlar boylarının yaklaşık 10 katı kadar mesafeyi korumaktadır. Yapay rüzgar kıranlar: Tahta,
hasır, plastik, net. Doğal rüzgar kıranlar: Servi, kavak, okaliptüs, söğüt
Bitki yaklaşık 800-1400mm su tüketir. Karadeniz bölgesi dışında bu yağışı düzenli sağlayan
bölge yoktur. Buralarda düzenli sulama yapılmalıdır.
Cl
< 70ppm
HCO3 < 200ppm

B < 0.25ppm
Na < 50ppm

ECx10 <0.75

Bitkinin etkili kök derinliği 50-60cm’dir ancak derin ve geçirgen toprakları sever. Killi
topraklardan hoşlanmaz. Yağışlı dönemlerde toprakta su birikmesi çok zararlıdır. Köklerin 3
günden fazla havasız kalması kök ölümlerine neden olur. Taban suyu 90cm den daha aşağıda
olmalı ve 60cm’den yukarı çıkmamalıdır. Önlem olarak bitkiler 30cm yükseltilmiş şerit
yastıklara dikilmelidir. En uygun toprak pH’sı=6’dır ancak 5.5 – 7.6 pH aralığında yetişebilir.
Doğu Karadeniz bölgesinde kireçleme yapılarak pH 5.5’e yükseltilmelidir (200g / m2). Yüksek
pH’lı topraklarda kloroz görülür. Demirsülfat (200g/m2) veya toz kükürt atılarak pH düşürülür.
ÇOĞALTMA
Pratikte aşı, çelik ve doku kültürleri ile çoğaltılmaktadır.
Aşı ile çoğaltma: Kivide kök yapısının kuvvetli olması önemlidir. Çünkü çok geniş bir yaprak
alanı vardır ve fazla su tüketir. Çöğürlerin kök yapısı kuvvetli olduğundan sıcak havalarda
kaybedilen su kolaylıkla tekrar kazandırılır. Ayrıca aşılı bitkilerin gelişmesi ve verimi daha
fazladır. Bu nedenle sıcak ve kurak bölgelerde çöğür üzerine aşılı fidanların kullanılması
önerilir. T ve yongalı göz ile yarma, dilcikli ve kakma kalem aşıları kullanılır. Göz aşıları Mayıs
ayında kalem aşıları Şubat-Mart aylarında yapılır. Tohumlar küçüktür (1 g/1000 adet). Tohum
kabuğu incedir kolay zedelenir. 4-6 hafta katlama gerekir. Tohumlar 21oC’de 2-3 hafta içinde
çimlenir. Kalem aşıları kalın çöğürlere uygulanır veya çeşit değiştirmek amacıyla yapılır
Çelikle çoğaltma: Kivi çelikle kolay şekilde çoğaltılan bir türdür. Sürgünlerin olgunluk
durumuna göre yeşil, yarı odun ve odun çelikleri kullanılabilir.

BAHÇE TESİSİ
Kivi bitkisinde sürgün gelişimi çok hızlıdır ve yıllık 7-8m kadar büyüyebilir. Sıra arası ve
üzerinde 3-5m mesafe kullanılır. Mesafeler kuvvetli topraklarda geniş zayıf topraklarda dar
tutulur. Dikim çukuru 35-40cm genişliğinde ve derinliğinde olmalıdır. Fidan gövde kalınlığı en
az 10-15mm, fidan boyu en az 25-35cm olmalıdır. 2 yıllık fidan kullanılabilir. Tozlayıcı çeşit
oranı 1/7-8 olmalıdır. Bahçe küçük ise veya civarda başka bahçeler yok ise bu oran 1/5’e
arttırılmalıdır. En az 2 tozlayıcıya yer verilmelidir. Genellikle Matua ve Tomuri kullanılır. Dişi

çeşit olarak çoğunlukla (%99) Hayward çeşidi kullanılır. Ancak soğuklaması az olan yerlerde
Bruno tercih edilir. Vejetasyonu kısa olan yerlerde tüysüz Topstar kullanılabilir.
Destek Sistemleri: Kivi bitkisi kendi ağırlığını taşıyamaz. Bu nedenle beton/ahşap/demir
direkler ile galvanize tellerden oluşan bir sistemle desteklenmesi gerekir. En fazla T ve Pergola
sistemleri kullanılmaktadır. T: Gövde yüksekliği 1.8m’dir. Gövde üzerinde sağa ve sola birer
sabit kol bırakılır. Kollar üzerinde 30-40cm aralıklarla yaklaşık 100cm uzunluğunda ürün
çubukları oluşturulur. Pergola (Çardak): Taşıyıcı sistemin kare şeklinde teller çekilerek
oluşturulan sistemdir. Omcanın kolları 4 yönde gelişebilir. Gövde yüksekliği 2m’dir. Dikim
mesafesi 4x4m olabilir.
Verim budamasında bitkinin yaklaşık %65-80’i kesilir
Hasat
Kivi klimakterik bir meyvedir. Meyveler omca üzerinde olgunlaşmaz. Hasat edildikten belli bir
süre sonra yeme olumuna gelir. Hasat olgunluğu refraktometre ile SÇKM ölçülerek anlaşılır.
Hasat esnasında meyveler sert olsa da çok hassastır ve zedelenmemelidir.
Hasad ç n SÇKM
Uzun süre depolama ç n SÇKM

= %7 - 9
= %6.2 – 8 + Sertl k = 7 - 10 kg

Hasat sonrasında meyveler hızla su kaybeder. Hızlı ön soğutmadan sonra soğuk odaya
alınmalıdır. Etilene hassastır. Bu nedenle depoda etilen çıkaran elma gibi diğer meyve türleri
ile bir arada tutulmamalıdır. Meyveler 0oC’de ve %95 nispi nemde muhafaza edilir. Meyveler
dona hassastır. 0oC’nin altına düşülmemelidir. Uzun süre depolamada kontrollü atmosferli
depolar kullanılır (0oC sıcaklık + %2 O2+ %5 CO2). Hayward çeşidi bu koşullarda 6 ay kadar
depolanabilir
Hastalık ve zararlılar
Kök ve kök boğazı hastalıkları: Armilaria melea, Phytopthora spp., Roselina spp., Rhizoctonia
spp, Fusarium spp.
Önemli Çiçek-meyve Hastalıkları: Çiçek küfü (Pseudomanas viridiflava), Beyaz çürüklük
(Sclerotnia sclerotiorum), Kurşuni küf (Botrytis cinerea)
Önemli Zararlılar: Kök ur nematodları (Meloidogyine spp), Kırmızı örümcekler (Tetranychus
urticea)

Yeni Dünya

Subtropik iklim meyve türüdür. Herdem yeşil olan bitkisi genellikle kuzey ve güney yarıkürede
20-35o enlemleri arasında yetişmektedir. Bitkisi -10oC’ye kadar kış soğuklarına dayanabilir.
Meyvesi -3oC’de donar. Ancak özellikle deniz ikliminin hakim olduğu yerlerde 45o enlemlere
kadar çıkabilmektedir. Önceleri süs bitkisi olarak değerlendirilen yenidünya 19.yy’dan itibaren
iri meyveli çeşitlerin bulunmasıyla meyve olarak tüketilmeye başlamıştır. Ülkemizde Malta
eriği olarak da bilinir. Taze meyvenin az bulunduğu ilkbahar aylarında (Nisan-Mayıs)
olgunlaştığı için talep çok olur ve yüksek fiyatla satılır. Meyveler işlendikten sonra reçel,
marmelat, meyve suyu, konserve olarak da tüketilmektedir. Çekirdeğinde %20 oranında nişasta
vardır. Çiçekleri bol miktarda nektar üretir ve çok hoş kokuludur. Küresel, kompakt ve yeşil
tacı nedeniyle süs bitkisi olarak da kullanılır.
Besin Değeri: Kalorisi düşüktür. 100 g meyve 47 kalori verir. Klorogenic asit, hidroksibenzoik
asit, feruloylquinik asit, epikateşin, kumarik asitler ve ferulik asid gibi antioksidanlarca
zengindir. Çok iyi A vitamini kaynağıdır (1528 IU). Karotence zengindir ve kabukta
pulptakinden birkaç kat daha fazladır. Kırmızı-kavuniçi renkli çeşitler sarı-beyaz çeşitlere göre
yaklaşık 10 daha fazla karoten içerir. İyi bir Potasyum ve B vitamini (folat ve niacin)
kaynağıdır.
Çizelge 1. Dünya Yenidünya Üretimi (2007).
Ülke
Çin

Üretim (ton)

453.600

İspanya

43.300

Japonya

10.240

Fas

6.400

İsrail

3.000

Brezilya

2.400

Türkiye

Pakistan
İtalya
Yunanistan
Portekiz
Şili

Dünya

12.105 (2012)
9.870

4.410
2.750

950

300

~ 600.000

Kaynak: Lin, S. 2007. World Loquat Production and Research With Spğecial Reference to China. Acta
Horticulturae, 750: 37-43.

Anavatanı ve yayılışı
Anavatanı Çin’dir. Özellikle Çin’in Dadu nehri vadisi pek çok yabani yenidünya türünü
barındırmaktadır. Kayıtlara göre yenidünya bu ülkede 2000 yıldır yetiştirilmektedir. Tarih
öncesi dönemlerde Çin’den Japonya’ya geçmiştir ve yetiştiriciliğe ait ilk bilgiler 1180 yıllarına
dayanmaktadır. Japonya’dan Fransa’ya (1784), oradan İngiltere’ye ve Akdeniz ülkelerine
(Cezayir, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, İspanya, Tunus ve Türkiye) özellikle

turunçgillerin yetiştiği bölgelere yayılmıştır (1867). Yenidünya benzer şekilde Hindistan,
Güneydoğu Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Madagaskar ve Güney Afrika’ya yayılmıştır.
Çeşit sayısı Çin: 251, İspanya: 100, Japonya: 60, İtalya: 16
Ülkemize 150-200 yıl önce Cezayir ve Lübnan’dan geldiği sanılmaktadır.
Çizelge 2. Türkiye Yenidünya Üretimi (TUIK/ton)
İller

Mersin

Antalya
Hatay

2007

2013

2014

2015

4.190

4.159

4.695

5.647

5.930

565

530

555

669

662

638

612

7.312

Aydın

115

458
58

Osmaniye

69

TOPLAM

12.415

Düzce

2012

4.303

144

Rize

2011

3.531

Muğla

Adana

2010

37

6.506
192
154
118

37
93
40

12.112

6.580
215
178
142

30
64
51

12.093

6.520
218
178
143

30
49
50

12.105

6.731
227
201
143

61
48
49

12.902

5.746
315
200
122

47
53
57

12.900

5.290
326
203
123

57
54
47

12.717

Morfolojik özelikler
Yenidünya, düzgün gövdeli, 5-10m boylanabilen, alçaktan dallanan, sık görünümlü, yayvanyuvarlak taç oluşturan bir ağaçtır. Yıllık dallar kalın, gevşek yapılı ve tüyle kaplıdır. Dallar
yaşlandıkça yapı sertleşir ve tüyler kaybolur. Yüzlek köklü ve dağınık kök yapısı vardır.
Kuvvetli büyür.
Yaprak, 12-30cm uzunluğunda ve 3-9cm genişliğinde, sert, kenarları keskin testere dişli ve kısa
saplıdır. Üst yüzeyi parlak ve koyu yeşil renkli, alt yüzeyi tüyle kaplıdır. Kışın dökülmez.
Çiçek ve cinsiyet: Çiçek tomurcuğu farklılaşmasından 3 ay sonra çiçek açar. Çiçeklenme Ekim
sonu - Kasım başında başlar ve Ocak (hatta Şubat) aylarına kadar yaklaşık 1.5 - 3 ay devam
eder. Çiçekler, odunsu bileşik salkım üzerindedir. Bu salkımlar bir yıllık sürgünlerin ucunda
oluşur. Salkım uzunluğu yaklaşık 10-19 cm ve salkımdaki çiçek sayısı 70-100 kadardır.
Çiçekler küçük krem-beyaz renklidir. Bol miktarda nektar salgılar. Tipik olarak Rosaceae
çiçeğidir ve erselik yapıdadır: 5 çanak, 5 taç yaprak, 20 erkek organ ve bir dişi organdan oluşur.
Ovaryum 5 karpellidir ve her karpelde 2 adet ovul bulunur. Dişi organda her biri bir karpele
ilen 5 adet stil vardır. Stigmalar ıslak tiptedir.
Döllenme biyolojisi
Yenidünya’da gametofitik çiçektozu-stigma uyuşmazlığı görülür. Bununla birlikte çeşitler şu
şekilde gruplandırılır.
- Kendine verimli çeşitler ve Kendine kısmen verimli çeşitler
- Kendine verimsiz çeşitler (Tozlayıcı zorunludur)
Kendine verimli ve kısmen verimli çeşitlerde tozlayıcı kullanıldığında meyve tutumu daha
yüksek olur, verim artar, meyve daha iri ve gösterişli olur, çekirdek sayısı azalır. Bu nedenle
verim ve kalite için tozlayıcı kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

Çizelge 3. 31 yenidünya çeşidinde uyuşmazlık grupları ve S-RNase genotipleri
Grup

Genotip

I

S -S

II

S -S

III

IV
V

VI

1

2

1

3

2

3

2

4

1

5

2

5

S -S
S -S
S -S
S -S

Çeşit

Al-Ama, Alfonso Gregori I, Alfonso Gregori II (Nefer), Algerie12,Bueno2,
Cardona12, Cayetano2, Fuster, JC. Manera2, Milhomens, Peluche2, Piera2,
Sally, Samper II, Toni Tomaca
Amadeo12, Benimelli, Gordo, Maite, Peix, Sacos, Samper I, Siscar, 69
J. Saval2, Raul

Magdal Rojo12, Magdal12
Redonet2

Tanaka2, Mogi2

(Kaynak: Carrera, L., J. anzol, E. Soler, M. Herrero, J.I. Hormaza. 2011. Molecular S-RNase genotyping and
determination of cross-incompatibility groups in loquat [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.] . Euphytica).

Meyve
Yenidünya, yumuşak çekirdekli bir meyve türüdür. Meyveler çiçeklenmeden itibaren 150-200
gün sonra olgunlaşır. Ülkemizde Mart-Nisan’da olgunlaşmaya başlar ve Hazirana kadar devam
edebilir. Salkım üzerinde genellikle 3-15 meyve bir arada bulunur. Ortalama meyve ağırlığı 3040g kadardır (Jiefangzhong:70g, Marc: 90g). Boyu 3-8cm ve eni 2-5cm’dir. Meyve şekli
yuvarlak, armudi, oval veya uzunca olabilir. Kabuk yalnızca bir sıra hücrelerden oluşmuştur,
pürüzsüz ve parlaktır. Kabuk kalın, orta veya ince olabilir. Meyve eti 0.5 - 0.8cm kalınlığındadır
ve meyvenin yaklaşık %60-80’ini oluşturur. Yumuşak, sulu, gevşek yada sert, tatlı veya
mayhoş ve aromalı olabilir. Et rengi beyaz-sarıdan kırmızıya portakal rengine değişir. Çekirdek
sayısı 1-8 arasında değişir, ancak genellikle 3-4 tanedir. Çekirdekler ortalama 1.1-3.6g
ağırlığındadır. Meyve olgunluk başlangıcında etilen artışı gösterse de klimakterik değildir.
Hasattan sonra olgunlaşma görülmez. Hasat edilemeyen meyveler ağaçtan düşmez, buruşur ve
kurur.
Kabuk kalınlığına göre yenidünya çeşitlerinin gruplandırılması:
Kalın kabuklular: Akko XIII, Gold Nugget (Thales, Placentia), Tanaka, Sayda, Hafif
Çukurgöbek,
İnce kabuklular: Yuvarlak Çukurgöbek, Uzun Çukurgöbek.

Ekolojik İstekleri
Subtropik iklim bölgesinde yetişir. Kışın yaprağını dökmez (herdem yeşil). Sıcak-ılıman iklime
de uyar. -3°C’de çiçek ve meyve zarar görür. Nisan-Mayıs aylarında görülen 30°C gibi yüksek
sıcaklıklar güneş yanıklığına neden olur. Çiçeklenme ve meyve büyüme döneminde hava
oransal neminin >%70 olması kara leke hastalığını artırır. Şiddetli rüzgâr tozlanmaya olumsuz
etki eder. İyi drene edilmiş, derin, organik maddece zengin, killi-kumlu, gevşek, pH’sı nötr
veya nötre yakın ve taban suyu seviyesi 1.5-2.0 mden yüksek olmayan topraklardan hoşlanır.
Yüksek taban suyu sorunu olan yerlerde drenaj yapılmalıdır.
Bahçe Tesisi
Ürün emniyeti ve erkencilik için kış çiçeklenme döneminde soğuk ve hakim rüzgârlara kapalı,
ılık ve sıcak yöneyler tercih edilmelidir. Rüzgarkıran olarak servi (andız), hakim rüzgar
yönünde 1x1m aralıkla, uzun ve yayvan formlu ağaç karışımıyla ve iki sıralı üçgen şeklinde
dikilir. Pazarın istediği çeşitler seçilmelidir. Tozlayıcı olarak çiçeklenme zamanı uyan, yüksek
çiçek tozu çimlenme özelliği olan ve yüksek oranda meyve tutumu sağlayan çeşitler
kullanılmalıdır. Tozlayıcı da iyi kaliteli ise 2 sıra ana çeşit, 1 sıra tozlayıcı kullanılabilir.
Tozlayıcı iyi kaliteli değil ise 1 adet tozlayıcı 8 adet ana çeşit kullanılabilir. Birden çok, değişik
zamanda olgunlaşan çeşitler tercih edilmelidir.
Ağaçlar 60 yaşına kadar yaşayabilir. 2-3 yaşında verime başlar ve 10-12 yaşında ekonomik
verime geçer. 23-25 yaşında en yüksek verim elde edilir. 30 yaşından sonra ekonomik verim
düşer. Dikim mesafeleri 7x7, 8x8 m olup kare şeklinde dikilir. Dikimde, gövde yağmurdan
etkilenmeyen kâğıt ile sarılır. Kışı ılık geçen yerde sonbaharda, kışı sert geçen yerde ilkbaharda
dikilir.
Terbiye ve Budama
Yenidünya ağaçlarına küresel, kompakt ve yeşil tacı nedeniyle goble (çanak=vazo) terbiye
sistemi uygulanır. Taçlandırma yüksekliği yaklaşık 65-75 cm’dir. Budamada, Mart ayında
yeterli ışıklanmayı sağlayacak şekilde kurumuş, hastalıklı, zararlanmış ve obur dallar çıkarılır.

Hasad
Hasat için meyveler çeşide özgü büyüklük ve rengini almalıdır. Suda çözünebilir kuru madde
(SÇKM) en yüksek düzeye çıkar, asitlik en az düzeye iner. Meyve üzerinde 2-3 mm sap kalacak
şekilde makas ile kesilerek hasad edilir. Meyve kabuğu ve eti kolay zedelendiği için küçük
pakette, karton kutuda tercihen tek katlı olacak şekilde dikkatlice ambalajlanmalıdır.
Depolanma süresi kısadır. 10-13°C’de 1-5 gün saklanabilir
Çoğaltma
Tohum, hava daldırması, çelik ve aşı ile çoğaltılır. Yıl boyu yapraklı olduğu için
torbada/saksıda üretilir.
Hava daldırması: Doğu ülkelerinde yaygındır. Kısa zamanda büyük ağaç oluşur. Erken
meyveye başlar. Ancak çok sayıda istenmeyen dip sürgünü verir.
Çelik: Olgunlaşmış dallardan alınan yeşil çelikler yazın serada sisleme yardımı ile köklendirilir.
Aşı: Tohum ekiminden 1.5-2.0 yıl sonra 1.0-1.5 cm çapa ulaşan çöğürler ilkbahar sürgün göz
aşısı ile Mart başı-Mayısın 3. Haftasında aşılanır. Tutma oranı çok yüksektir. Sonbahar durgun
göz aşısı Eylül sonu-Kasım içinde yapılır. Tutma oranı daha düşüktür ancak daha kuvvetli
gelişir. Aşı kalemleri üzerinden bir yıl geçmiş olgun, tüysüz sürgünlerden alınır. Yama, T ve
yongalı göz aşıları. Çeşit değiştirmek için yarma ve kabuk kalem aşıları yapılır.
Anaç: Yenidünya çöğürleri ve ayva kon anaçları çöğür olarak kullanılabilir.
Çöğür (Eribotrya japonica): Bütün Akdeniz ülkelerinde kullanılmaktadır. Akdeniz havzasında
yaygın olarak görülen kalkerli topraklara çok iyi adapte olmuştur.
Ayva klon anaçları (A, B, C, B29): Küçük ve kompakt ağaçlar oluşturur, gençlik kısırlığı
dönemi daha kısadır, daha tatlı ve güzel renge sahip iri meyveler oluşturur. Ancak kalkerli
topraklara çok hassastır ve bir çok çeşitle aşı uyuşmazlığı gösterir (G. Llácer, M.L. Badenes and J.
Martínez Calvo. 2003. Plant material of loquat in Mediterranean countries. CHIEM).
Sulama ve Gübreleme
Nisan-Ekim ayları arasında 7-10 kez veya yaklaşık her 15-20 günde bir, 30-50 cm toprak
derinliğini ıslatacak şeklide sulanır. Gübrelemeler toprak ve yaprak analizi (Mart) sonuçlarına
göre yapılır.
Hastalık ve zararlılar
Kara leke (Spilocaea eriobotryae), Sarı ağaç kurdu (Zeuzera pyrina), Yaprak bitleri
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